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PROCESSO 1881/2019 
ID: 2021.071E0700001.01.0031 

CONVITE Nº 002/2021 
REABERTURA 

 

O Município de Vargem Alta - ES, torna público, através de sua Comissão Permanente de Licitação, através da 
Secretaria Municipal de Educação, que realizará Licitação na Modalidade Convite - Tipo Menor Preço Global em regime 
de Empreitada por Preço Unitário, no dia 21 de outubro de 2021, às 13:00 (treze) horas, quando serão recebidos os 
envelopes de Documentação e Proposta na Sede da Prefeitura Municipal, situada à Rua Zildio Moschen, 22, Centro – 
Vargem Alta, Estado do Espírito Santo, quando procederá a abertura e julgamento, para a CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DA EMEB “ITABIRA”, NA 
LOCALIDADE DE CONCÓRDIA, NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA/ES, conforme planilha e projetos anexos, sendo 
esta regida por este Edital e Lei Nº 8.666/93 e alterações posteriores, Lei Complementar Nº 123/06 e alterações 
posteriores, Lei Municipal Nº 701/07, Decreto Federal Nº 8.538/15, Decreto Federal Nº 9.412/18 e demais normas legais 
e regulamentares sobre a matéria objeto desta licitação. 

 

 1. DO OBJETO 

1.1 – Constitui objeto da presente licitação a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO 
DE OBRA DE REFORMA DA EMEB “ITABIRA”, NA LOCALIDADE DE CONCÓRDIA, NO MUNICÍPIO DE VARGEM 
ALTA/ES, conforme planilha e projetos anexos, que fazem parte integrante deste edital. 

 

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

2.1 Poderão participar da presente licitação as empresas convidadas pela Administração e aquelas que tenham interesse 
em participar do procedimento licitatório, manifestando interesse junto à CPL, com solicitação protocolada no Protocolo 
Geral da Prefeitura, conforme modelo do Anexo IX, providenciando seu credenciamento em até 24 (vinte e quatro horas) 
antes da abertura do certame. 

2.2 Para fazer jus ao credenciamento, a empresa solicitante deverá estar cadastrada no município na correspondente 
especialidade da licitação, conforme preceitua o Art. 22, § 3º da Lei 8.666/93. Junto ao requerimento do Anexo IX, deverá 
ser apresentado o cadastro da empresa junto ao município de Vargem Alta. 

2.3 As licitantes poderão ser representadas por pessoa devidamente autorizada, por procuração ou carta credencial 
(Anexo II), caso não seja o representante legal da empresa, específica para se manifestar na presente licitação em nome 
da proponente, com poderes para assinar ata, receber recursos e demais comunicações da Comissão Permanente de 
Licitações, inclusive, para desistir do direito de recurso tanto da decisão de habilitação quanto de classificação, além das 
demais atribuições que forem transferidas para representante. 

2.4 Não será admitida, nesta licitação, a participação de pessoas jurídicas: 

2.5.1 que se encontrarem sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação, empresas estrangeiras que 
não funcionem do país, nem aqueles que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, ou punidos com suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública, 
bem como as pessoas que se enquadrem nos termos do artigo 9º e incisos da Lei nº 8.666/93; 

2.5.2 que não estejam enquadradas como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) nos termos 
da Lei Complementar nº 123, de 2006 e alterações, observado o disposto no item 2.1.1 acima; 

2.5.3 cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto desta Licitação. 

2.5 A participação neste certame implica aceitação de todas as condições estabelecidas neste instrumento convocatório. 

2.6 A participação de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, com a devida comprovação, seguirá os critérios 
estabelecidos na Lei complementar 123/06 e suas alterações. 

2.6.1 Nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar 123/06, as microempresas e empresas de pequeno 
porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo 
que esta apresente alguma restrição; 

2.6.2 Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal, é assegurado o prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, contados da apresentação dos documentos, para regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento de débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa; 

2.6.3 O prazo a que se refere o inciso anterior poderá ser prorrogado, à critério da Administração Pública, por igual 
período; 
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2.6.4 Em caso de atraso por parte do Órgão competente para emissão de certidões comprobatórias de 
regularidade fiscal, a licitante poderá apresentar à Administração outro documento que comprove a extinção ou 
suspensão do crédito tributário, respectivamente nos termos dos artigos 156 e 151 do Código Tributário Nacional, 
acompanhado de prova do protocolo do pedido de certidão. 

2.6.5 Na hipótese descrita no item anterior, a licitante terá o prazo de 10 (dez) dias, contados da apresentação dos 
documentos a que se refere o parágrafo anterior, para apresentar a certidão comprobatória de regularidade fiscal; 

2.6.6 O prazo a que se refere o inciso anterior poderá ser prorrogado, à critério da Administração Pública, por igual 
período uma única vez, se demonstrado pela licitante a impossibilidade de o Órgão competente emitir a certidão; 

2.6.7 A formalização da contratação fica condicionada à regularização da documentação comprobatória da 
regularidade fiscal, nos termos dos incisos anteriores, sob pena de decadência de direito à contratação, sem 
prejuízo da aplicação das sanções previstas no Art. 81 da Lei 8.666/93; 

2.6.8 Caso não seja comprovada a regularidade fiscal, é facultado à Administração Pública convocar as licitantes 
remanescentes e com elas contratar, observada a ordem de classificação, ou revogar a licitação. 

 

3 – DA FONTE DE RECURSOS FINANCEIROS E VALOR DOS SERVIÇOS 

3.1 Os recursos financeiros para pagamento dos encargos resultantes da presente Tomada de Preços correrão à conta 
da seguinte Dotação Orçamentária: 

3.1.1 Órgão: 090 - Secretaria Municipal de Educação, Programa: 090100.1236100491.054 – Construção, 
ampliação e reforma de unidades do ensino fundamental, Elemento de Despesa: 44905100000, Fonte de 
Recurso: 11110000000, Ficha: 0000176 

3.2 O valor máximo atribuído à obra é de R$ 171.887,75 (cento e setenta e um mil oitocentos e oitenta e sete reais e 
setenta e cinco centavos), conforme planilha constante do Anexo I. 

 

4 - DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA 

4.1 Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia 
autenticada por cartório competente ou por servidor da administração ou publicação em órgão da imprensa oficial, nos 
termos do art. 32 da lei n° 8.666/93. 

4.2 A autenticação dos documentos por servidor da administração ocorrerá em dias úteis, após prévio agendamento da 
empresa junto à CPL, no horário das 12:00 às 16:00. 

4.3 Todos os documentos de Habilitação e de Proposta Comercial deverão ser rubricados e numerados conforme 
o exemplo: (1/10; 2/10...) e deverão ser apresentados em envelopes distintos e lacrados, contendo as seguintes 
indicações em sua face externa: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA/ES 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇAO 

CONVITE N° xxx/2021 
ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇAO 

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA/ES 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇAO 

CONVITE N° xxx/2021 
ENVELOPE Nº 02- PROPOSTA DE PREÇOS 

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA 
4.4 Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

4.5 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os 
documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, 
forem emitidos somente em nome da matriz. 

4.6 Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao 
CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

 

5 - DA HABILITAÇÃO 

5.1 A título de habilitação no certame, os licitantes deverão apresentar a seguinte documentação no Envelope n° 01: 

5.1.1 Habilitação Jurídica: 

5.1.1.1 Cédula de Identidade dos sócios da empresa; 

5.1.1.2 No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta 
Comercial da respectiva sede; 

5.1.1.3 No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato 
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, 
acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 

5.1.1.4 Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem 
sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 
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5.1.1.5 No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do 
local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 

5.1.1.6 Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no País; 

5.1.1.6.1 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 
respectiva. 

5.1.1.7 Prova de inscrição no Cadastro Geral de Contribuinte (CNPJ), expedida no ano em curso. 

5.1.2 Habilitação Fiscal e Trabalhista: 

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

5.1.2.2 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante;  

5.1.2.3 Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante; 

5.1.2.4 Certificado de Regularidade para com o FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal; 

5.1.2.5 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) expedida eletronicamente pela Justiça do Trabalho, nos 
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°. 5.452, de 1°. de maio 
de 1943. (Incluído pela Lei n°. 12.440, de 2011). 

5.1.2.6 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo ao domicílio ou sede do 
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual. 

5.1.2.7 Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa, empresa de pequeno porte, 
microempreendedor individual ou equiparado deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de 
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

5.1.2.8 Caso o fornecedor seja considerado isento de tributos relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar 
tal condição mediante a apresentação de declaração emitida pela correspondente Fazenda do domicílio ou sede 
do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei. 

5.1.3 Habilitação Econômico-financeira: 

5.1.3.1 Certidão Negativa de Concordata e Falência, expedida pelo Cartório da Comarca sede da empresa, com 
data de expedição de, no máximo, 60 (sessenta) dias da data de abertura do certame (quando não tiver data de 
validade expressa). 

5.1.4 Habilitação Técnica: 

5.1.4.1 Registro ou inscrição da empresa licitante e do responsável técnico que irá atuar na execução do objeto da 
futura licitação no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), CAU (Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo) e/ou CRT (Conselho Regional dos Técnicos Industriais), conforme o caso e no que couber, conforme 
as áreas de atuação previstas no Projeto Básico, em plena validade, acompanhado de comprovante de quitação. 
Opcionalmente, poderá acompanhar a documentação descrita a Declaração de responsabilidade técnica 
constante no Anexo III; 

5.1.4.2 Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante apresentação de Certidão de Acervo Técnico 
– CAT, expedida pelo CREA, CAU ou CRT da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome 
do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão da obra, que demonstre a 
Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, o Registro de Responsabilidade Técnica – RRT ou o TRT – Termo 
de Responsabilidade Técnica, conforme o caso e no que couber, relativo à execução dos serviços idênticos ou 
similares que compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da contratação, a saber: 

EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DA EMEB “ITABIRA”, NA LOCALIDADE DE CONCÓRDIA, NO 
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA/ES 

3.1 – FORRO PVC BRANCO L=20 CM, FRISADO, COLOCADO 
10.1 – FORN E ASSENT DE TELHAS DE LIGA DE ALUMINIO E ZINCO (GALVALUME), ONDULADA, ESP. 
MÍNIMA 0.43MM, ALT. MÍNIMA DE ONDA 17 MM, SOBREP. LATERAL DE UMA ONDA E LONGIT. 200 MM C/ 
MÍNIMO DE 3 AOPIOS, ASSENT. C/ UTILI. DE FITA ANTI-CORROSIVA 
13.3 – ALAMBRADO C/ TELA LOSANGULAR DE ARAME FIO 12 MALHA 2’’ REVEST EM PVC COM TUBO DE 
FERRO GALVANIZADO VERTICAL DE 2 ½’’ E HORIZONTAL DE 1’’ INCL. PORTÃO, PINTADOS COM 
ESMALTE SOBRE FUNDO ANTICORROSIVO (H=2,00M) 
5.1.4.3 Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverão pertencer ao quadro 
permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins 
deste certame, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador 
ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de 
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serviços com contrato escrito firmado com o licitante ou o profissional devidamente relacionado na certidão de 
registro e quitação de pessoa jurídica emitida pelo CREA, CAU ou CRT. 

5.1.4.4 No decorrer da execução do objeto, os profissionais de que trata este subitem poderão ser substituídos, 
nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiência equivalente ou superior, 
desde que a substituição seja aprovada pela Administração. 

5.1.5 Outros documentos: 

5.1.5.1 Declaração de enquadramento da licitante como Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – 
EPP ou Microempreendedor Individual - MEI apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 
49 da Lei Complementar n. 123, de 2006, bem como suas alterações – Anexo V; 

5.1.5.1.1 No caso de participação de sociedade cooperativa com receita bruta igual ou inferior a R$ 
4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), do art. 3º, §4º, VI da Lei Complementar nº 123/06, a 
sociedade cooperativa receberá o mesmo tratamento concedido pela Lei Complementar nº 123/06 às ME/EPP. 

5.1.5.2 O documento hábil para comprovação da condição de micro ou pequena empresa será a Certidão 
Simplificada da Junta Comercial, expedida no ano em curso, seguindo o delineamento do art. 8º da Instrução 
Normativa nº 103/2007 do Departamento Nacional de Registro do Comércio e a Declaração constante no item 
5.1.5.1; 

5.1.5.3 Declaração conjunta conforme modelo do Anexo V, onde conste: 

- a inexistência de fato superveniente, impeditivo da participação da empresa na presente licitação, bem como 
de que aceita incondicionalmente de todas as condições deste edital; 

- o atendimento ao disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal, de que não emprega menor de 
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos em 
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz; 

- possuir compromisso com a sustentabilidade ambiental, nos termos da Instrução Normativa nº 1 de 19 de 
janeiro de 2010 da SLTI do MPOG; 

- dispor dos equipamentos, utensílios e pessoal adequados à plena execução do objeto licitado; 

- não possuir sócio, administrador, gerente ou funcionário que seja servidor ou dirigente, atuando na Prefeitura  

 

6 - DAS PROPOSTAS COMERCIAIS 

6.1 A proposta comercial, apresentada no Envelope nº 02, será redigida em papel timbrado da empresa, no idioma pátrio, 
impressa, rubricada em todas as suas páginas e ao final firmada pelo representante legal da empresa licitante, sem 
emendas, entrelinhas ou ressalvas, devendo conter: 

6.1.1 A razão social e CNPJ da empresa licitante; 

6.1.2 Especificações do objeto de forma clara, observadas as especificações constantes do Projeto Básico e 
demais documentos técnicos anexos; 

6.1.3 O valor total da proposta para cada item que participar, em moeda corrente nacional, expresso em numeral e 
por extenso, conforme modelo de proposta constante do Anexo VII. 

6.2 Junto à proposta comercial, a empresa deverá apresentar: 

6.2.1 Planilha orçamentária, contendo preço unitário, quantidade e preço total para fornecimento de todos os itens 
relacionados na planilha quantitativa, compreendendo material e mão de obra. A planilha orçamentária deve ser 
preenchida de acordo como o modelo contido no Anexo I, assinada pelo responsável técnico, devidamente 
identificado. 

6.2.1.1 Todos os dados informados pelo licitante em sua Planilha deverão refletir com fidelidade os custos 
especificados e a margem de lucro pretendida; 

6.2.1.2 Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A 
planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pela Comissão, desde que não haja majoração 
do preço proposto. 

6.2.2 Cronograma Físico Financeiro, em conformidade com as etapas, prazos e demais aspectos fixados pela 
Administração no Projeto Básico, ajustado à proposta apresentada, conforme Anexo I, assinado pelo responsável 
técnico, devidamente identificado; 

6.2.3 Planilha de BDI, conforme Anexo I, assinada pelo responsável técnico, devidamente identificado; 

6.2.4 Declaração de que no preço apresentado, referente ao mês da entrega dos envelopes, estarão 
comprometidas todas as despesas, que direta ou indiretamente, decorram da prestação do serviço objeto desta 
licitação, inclusive todos os tributos incidentes sobre os mesmos, conforme modelo constante do Anexo VIII; 

6.2.5 Declaração de Elaboração Independente de Proposta, conforme modelo constante do Anexo IX; 
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7– PROCEDIMENTO DE ABERTURA DOS ENVELOPES 

7.1 No dia, hora e local designados neste Convite, em ato público, na presença dos licitantes, a Comissão Permanente 
de Licitação receberá, de uma só vez, os Envelopes nº 01 e nº 02 e procederá à abertura da licitação. 

7.1.1 Os atos públicos poderão ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente deles participarão ativamente os 
licitantes ou representantes credenciados, não sendo permitida a intercomunicação entre eles, nem atitudes 
desrespeitosas ou que causem tumultos e perturbem o bom andamento dos trabalhos. 

7.2 Depois de ultrapassado o horário para recebimento dos envelopes, nenhum outro será recebido, nem tampouco 
serão permitidos quaisquer adendos ou esclarecimentos relativos à documentação ou proposta de preços apresentadas. 

7.3 A seguir, serão identificados os licitantes e proceder-se-á à abertura dos Envelopes nº 01 - Documentos de 
Habilitação. 

7.4 O conteúdo dos envelopes será rubricado pelos membros da Comissão e pelos licitantes presentes ou por seus 
representantes. 

7.5 Não ocorrendo inabilitação, a documentação de habilitação dos licitantes então será verificada, conforme item próprio 
deste Convite. 

7.5.1 Caso a Comissão julgue conveniente, poderá suspender a reunião para analisar os documentos 
apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horário em que voltará a reunir-se, informando os 
licitantes. 

7.5.1.1 Na hipótese acima, todos os documentos de habilitação já rubricados e os Envelopes n° 02 - Proposta 
de Preços, rubricados externamente por todos os licitantes e pelos membros da Comissão, permanecerão em 
poder desta, até que seja concluída a fase de habilitação. 

7.5.2 Ao licitante inabilitado será devolvido o respectivo Envelope n° 02, sem ser aberto, depois de transcorrido 
o prazo legal sem interposição de recurso ou de sua desistência, ou da decisão desfavorável do recurso. 

7.6 Após o procedimento de verificação da documentação de habilitação, os Envelopes n° 02 - Proposta de Preços dos 
licitantes habilitados serão abertos, na mesma sessão, desde que todos os licitantes tenham desistido expressamente do 
direito de recorrer, ou em ato público especificamente marcado para este fim, após o regular decurso da fase recursal. 

7.6.1 Não ocorrendo a desistência expressa de todos os licitantes, quanto ao direito de recorrer, os Envelopes n° 
02 - Proposta de Preços serão rubricados pelos licitantes presentes ao ato e mantidos invioláveis até a posterior 
abertura. 

7.6.2 Ultrapassada a fase de habilitação e abertas as propostas, não cabe desclassificar o licitante por motivo 
relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos superveniente ou só conhecidos após o julgamento. 

7.7 As propostas de preços dos licitantes habilitados serão então julgadas, conforme item próprio deste Convite. 

7.8 Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a Comissão Permanente de 
Licitação poderá fixar o prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação de nova documentação ou proposta, 
escoimadas das causas que as inabilitaram ou desclassificaram. 

7.9 Em todos os atos públicos serão lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos membros da Comissão e pelos 
representantes credenciados e licitantes presentes. 

 

8 - DO JULGAMENTO DA PROPOSTA 

8.1 O critério de julgamento será o de menor preço por lote. 

8.1.1 Para o julgamento das propostas, a Comissão poderá utilizar-se de assessoramento técnico específico na 
área de competência cabível, através de parecer que integrará o processo. 

8.2 Será desclassificada a proposta do licitante que não apresentar a documentação exigida no item 5 deste Edital. 

8.3 Também será desclassificada a proposta que: 

8.3.1 Contiver vícios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o 
julgamento; 

8.3.2 Estiver em desacordo com qualquer das exigências do presente Convite; 

8.3.3 Não apresentar as especificações técnicas exigidas no Anexo I; 

8.3.4 Contiver oferta de vantagem não prevista no Convite, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo 
perdido, ou apresentar preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes; 

8.3.5 Apresentar preços unitários ou preço global superiores àqueles constantes da especificação elaborada pelo 
MUNICÍPIO; 

8.3.6 Apresentar preços unitários ou globais simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços 
dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais 
e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da 
remuneração; 
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8.3.7 Apresentar preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter 
demonstrada sua viabilidade, através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes 
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do 
contrato; 

8.3.7.1 Considera-se manifestamente inexequível a proposta cujo valor global proposto seja inferior a 70% 
(setenta por cento) do menor dos seguintes valores: 

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

b) Valor orçado pela Administração. 

8.3.7.1.1 Nessa situação, será facultado ao licitante o prazo de 02 (dois) dias úteis para comprovar a 
viabilidade dos preços constantes em sua proposta, conforme parâmetros do artigo 48, inciso II, da Lei n° 
8.666, de 1993, sob pena de desclassificação. 

8.3.8 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos 
complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma do §3° do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993. 

8.3.9 Após a eventual desclassificação das propostas que não atenderem às exigências dos itens acima, as demais 
propostas serão classificadas em ordem crescente dos preços propostos. 

8.3.10 Havendo eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele previsto no artigo 3º, § 2º, da Lei 
nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens e serviços: 

8.3.10.1 produzidos no País; 

8.3.10.2 produzidos ou prestados por empresas brasileiras; 

8.3.10.3 produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no 
País. 

8.3.11 Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio, em ato público, para o qual os licitantes serão 
convocados. 

 

9 - DA HOMOLOGAÇÃO 

9.1 O Prefeito Municipal, à vista do relatório da Comissão, proferirá sua decisão confirmando a classificação da proposta 
homologando o resultado da licitação à licitante vencedora. 

9.2 A contratação formalizar-se-á mediante assinatura de instrumento contratual, observadas as cláusulas e condições 
deste Convite, da minuta de contrato (Anexo X) e da proposta vencedora. 

9.3 Farão parte integrante do contrato todos os elementos apresentados pelo licitante vencedor, que tenham servido de 
base à licitação, bem como as condições estabelecidas neste Convite e seus anexos. 

9.4 Após a homologação do resultado da licitação, a licitante vencedora terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da 
data do recebimento da convocação para assinar o contrato. 

9.5 É facultado ao MUNICÍPIO, quando o convocado não assinar o contrato no prazo e condições estabelecidas, 
convocar as licitantes remanescentes na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições 
propostas pelo 1º (primeiro) classificado, inclusive quanto aos preços, ou revogar a licitação, independentemente da 
aplicação das sanções previstas neste Convite. 

 

10 – PAGAMENTOS 

10.1 O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o ateste pelo servidor competente, condicionado este ato 
à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação à etapa do cronograma físico-financeiro 
entregue e ao serviço executado e aos materiais empregados. 

10.2 Os pagamentos serão realizados conforme realização de medição, até o 10º (décimo) dia do mês subsequente à 
apresentação desta, mediante apresentação do documento fiscal hábil. Esse prazo poderá ser estendido caso o recurso 
para pagamento seja proveniente de convênios, contratos de repasse ou congênere, sendo que nestes casos os 
pagamentos ficam condicionados à liberação de recursos pelos órgãos concedentes. 

10.3 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o 
pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para 
pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a 
Contratante. 

10.4 Por ocasião do pagamento, a contratada deverá apresentar as documentações descritas abaixo, que deverão estar 
válidas e vigentes quando de sua apresentação para pagamento das medições: 

10.4.1 Para a primeira medição: 
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a) Certidão Negativa de Débito com as Receitas Federal, Estadual (sede ou domicílio da empresa) e Municipal 
(sede ou domicílio da empresa) 

b) Certidão Negativa de Débitos com o FGTS; 

c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); 

d) Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de execução; 

e) Cadastro Específico do INSS – CEI da obra; 

f) Prova de recolhimento junto ao FGTS e ao INSS, referente ao mês anterior à execução dos serviços; 

g) SEFIP/GFIP com indicação específica da folha de pagamento dos serviços, referentes ao mês anterior à 
execução dos serviços; 

h) Folha de pagamento referente ao mês anterior à execução dos serviços. 

10.4.2 Para as demais medições: 

a) Certidão Negativa de Débito com as Receitas Federal, Estadual e Municipal (sede da empresa); 

b) Certidão Negativa de Débitos com o FGTS; 

c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); 

d) Prova de recolhimento junto ao FGTS e ao INSS, referente ao mês anterior à execução dos serviços; 

e) SEFIP/GFIP com indicação específica da folha de pagamento dos serviços, referentes ao mês anterior à 
execução dos serviços; 

f) Folha de pagamento referente ao mês anterior à execução dos serviços. 

10.4.3 Para a última medição, além da documentação exigida no item 13.4.2, apresentar o Termo de Recebimento 
Provisório da obra, emitido pelo fiscal da obra. 

 

11 – PENALIDADES 

11.1 Ao licitante contratado serão aplicadas às sanções previstas na Lei 8.666/93 e suas alterações, além de 
responsabilidades por perdas e danos. 

 

12 – RECURSOS 

12.1 Dos atos da Administração, praticados no curso desta licitação, serão admitidos os seguintes recursos: 

12.1.1 Recurso hierárquico, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da intimação do ato, ou da lavratura da ata 
de reunião, nos casos de: 

12.1.1.1 habilitação ou inabilitação da licitante; 

12.1.1.2 julgamento das propostas; 

12.1.1.3 anulação ou revogação da licitação; 

12.1.1.4 indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou cancelamento; 

12.1.1.5 rescisão do Contrato por ato unilateral da Administração, nos casos a que se refere o inciso I do artigo 
79 da Lei nº 8.666, de 1993; 

12.1.1.6 aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa. 

12.1.2 Representação, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da intimação da decisão relacionada com o 
objeto da licitação ou do Contrato, de que não caiba recurso hierárquico. 

12.1.3 Pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da intimação do ato, no caso de 
declaração de inidoneidade por decisão do Prefeito Municipal. 

12.2 Interposto o recurso, tal ato será comunicado aos demais licitantes, que poderão apresentar contrarrazões no prazo 
de 02 (dois) dias úteis. 

12.3 O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual pode 
reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou nesse mesmo prazo fazê-lo subir, devidamente informado. 

12.3.1 A decisão deverá ser proferida no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contando do recebimento do recurso. 

 

13 – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

13.1 As responsabilidades das partes constam da minuta contratual que integra o Anexo X deste Convite. 
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14 - DOS PRAZOS 

14.1 A contratada deverá estar em condições para dar início à prestação dos serviços, no máximo, em 5 (cinco) dias úteis 
após a emissão da ordem de serviço, sob pena de revisão contratual e aplicação de multa correspondente à não 
execução de contrato. 

14.2 O prazo contratual inicia-se com a assinatura do contrato, com vigência inicial de 6 (seis) meses. 

14.3 O prazo de execução se inicia com a emissão da Ordem de Serviços e terá vigência máxima de 4 (quatro) meses, 
podendo ser prorrogado, na forma da lei. 

14.4 A Ordem de Serviços só será expedida após homologação da licitação e assinatura do contrato. 

 

15 - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

15.1 O contrato gerado em função desta licitação poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos casos: 

15.1.1 Unilateralmente pela Prefeitura Municipal de Vargem Alta: 

a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica dos seus 
objetivos; 

b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição 
quantitativa de seu objeto, nos permitidos por Lei. 

15.1.2 Por acordo das partes: 

a) quando conveniente a substituição da garantia de execução; 

b) quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviços, bem como do modo de 
fornecimento, em fase de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários; 

c) quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstância supervenientes, 
mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com relação ao Cronograma financeiro 
fixado, sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obras ou serviços; 

d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a 
retribuição da Administração; 

e) para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando manutenção do equilíbrio 
econômico-financeiro do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de 
consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado; 

f) em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e 
extracontratual. 

15.2 O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem nas obras, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

15.3 Se no contrato não houver sido contemplado preços unitários para obras ou serviços, esses serão fixados mediante 
acordo entre as partes, respeitados os limites estabelecidos no item anterior. 

15.4 Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições 
legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, 
implicarão a revisão destes para mais ou menos, conforme o caso. 

15.5 Em havendo alteração unilateral do contrato, que aumente os encargos do contratado, a Prefeitura Municipal de 
Vargem Alta deverá restabelecer, por adiantamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial. 

 

16 - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

16.1 Após a execução total do contrato, o objeto contratual será recebido provisoriamente, pelo responsável por seu 
acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias de 
comunicação escrita do Contrato. 

16.2 Após o recebimento provisório, e verificado o perfeito atendimento de todas as exigências da Prefeitura Municipal de 
Vargem Alta, o objeto contratual será recebido definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade 
competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria 
que comprovem a adequação do objeto aos termos contratuais, que não poderá ser superior a 30 (trinta) dias da emissão 
do termo de recebimento provisório. 

16.3 O termo de recebimento definitivo é responsável para a liberação da garantia de contratação. 

16.4 O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou 
serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela legislação 
pertinente. 
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17 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

17.1 Quaisquer dúvidas porventura existentes sobre o disposto no presente Convite deverão ser objeto de consulta, por 
escrito, à Comissão responsável pela presente licitação, em até 05 (cinco) dias consecutivos anteriores à data de 
abertura do certame. 

17.1.1 As dúvidas serão consolidadas e respondidas, por escrito, após esgotado o prazo de consulta, por meio de 
circular afixada em mural na recepção da Prefeitura e encaminhada a todos os interessados que tenham 
informado seu endereço eletrônico, cabendo àqueles que por qualquer motivo não tenham recebido as 
informações no prazo estipulado o dever, no resguardo de seus interesses, de inteirar-se sobre o teor do 
documento. 

17.2 As disposições deste Convite poderão ser objeto de impugnação, por violarem disposições legais, especialmente da 
Lei nº 8.666, de 1993, nos seguintes termos: 

17.2.1 Por parte de qualquer cidadão, desde que protocole o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada 
para a abertura dos envelopes de habilitação, cabendo à Administração responder à impugnação em até 03 (três) 
dias úteis; 

17.2.2 Por parte do licitante, desde que protocole o pedido até o segundo dia útil que anteceder a data de abertura 
dos envelopes de habilitação; do contrário, a comunicação não terá o efeito de recurso. 

17.2.2.1 A impugnação tempestiva não impede o licitante de participar da licitação até o trânsito em julgado da 
decisão correspondente. 

17.3 Os interessados deverão estudar minuciosa e cuidadosamente o Convite e seus Anexos, bem como todas as 
instruções, termos e especificações técnicas presentes, informando-se de todas as circunstâncias ou detalhes que 
possam de algum modo afetar a aferição dos custos e prazos envolvidos na execução do objeto desta licitação. 

17.4 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não 
será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo 
licitatório. 

17.5 A participação na licitação implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições estabelecidas neste Convite 
e seus Anexos, bem como obrigatoriedade do cumprimento das disposições nele contidas. 

17.6 Qualquer modificação no Convite exige divulgação pelo mesmo instrumento de publicação em que se deu o texto 
original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a 
formulação das propostas. 

17.7 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data 
marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local 
anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação da Comissão em contrário. 

17.8 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

17.9 A autoridade competente para a aprovação do procedimento licitatório poderá revogá-lo em face de razões de 
interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal 
conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante ato escrito e devidamente 
fundamentado. 

17.10 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Convite e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do 
vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração. 

17.11 Será designado (a) o (a) servidor (a) Marcela Scaramussa – Mat. 008800 para a fiscalização do contrato a 
ser firmado com a empresa vencedora, nos termos do artigo 67 da Lei 8.666/93. 

17.12 Será designado Geraldo Brunoro Esteves (CREA-ES 033738/D), conforme obrigações atribuídas pelo 
Contrato Nº 150/2017, para atuar como fiscal técnico do contrato a ser firmado com a empresa vencedora, nos 
termos do artigo 67 da Lei 8.666/93. 

17.13 Os interessados que tiverem dúvidas de caráter técnico e legal na interpretação dos termos deste Edital, serão 
atendidos pela CPL no endereço citado no preâmbulo deste Convite, para os esclarecimentos necessários, de 12:00 às 
17:00 horas, nos dias úteis. 

17.14 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. 

17.15 Caso não haja interesse do convidado em participar do presente certame licitatório, favor manifestar-se via 
endereço eletrônico da Comissão Permanente de Licitação – cpl.vargemalta@gmail.com, ou via correio dentro do prazo 
de 02 (dois) dias antes da abertura do certame. 

 

São partes integrantes deste Edital: 

Anexo I – Documentos técnicos; 
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Anexo II – Carta Credencial; 

Anexo III – Declaração de enquadramento; 

Anexo IV - Declaração conjunta; 

Anexo V – Modelo de proposta comercial; 

Anexo VI - Declaração de Inteira Responsabilidade; 

Anexo VII - Declaração de Elaboração Independente de Proposta; 

Anexo VIII - Declaração de responsabilidade técnica; 

Anexo IX – Manifestação de interesse em participar de licitação; 

Anexo X – Minuta contratual.                

 

Vargem Alta, 14 de outubro de 2021. 

 

 

 

 

 

ELIESER RABELLO 

Prefeito Municipal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

GERALDO BRUNORO ESTEVES

 CREA ES 033738/D

PLANTA DE SITUAÇÃO

PREFEITO MUNICIPAL

RESP. TÉCNICO

TÍTULO

PROJETO

ESCALA DATA

INDICADA AGOSTO / 2021

02 / 02

PRANCHA

PROJETO PARA REFORMA DA ESCOLA EMEB "ITABIRA", NA LOCALIDADE DE

CONCÓRDIA, VARGEM ALTA - ES
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

GERALDO BRUNORO ESTEVES

 CREA ES 033738/D

PLANTA BAIXA, CORTES AA - BB, PLANTA DE COBERTURA E

PLANTA DE SITUAÇÃO.

PREFEITO MUNICIPAL

RESP. TÉCNICO

TÍTULO

PROJETO

ESCALA DATA

INDICADA AGOSTO / 2021
01 / 02

PRANCHA

PROJETO PARA REFORMA DA ESCOLA EMEB "ITABIRA", NA LOCALIDADE DE

CONCÓRDIA, VARGEM ALTA - ES

PLANTA BAIXA
ESCALA     1/50

PLANTA DA COBERTURA
ESCALA     1/100

FACHADA
ESCALA     1/50

CORTE - BB
ESCALA     1/50

CORTE  - AA
ESCALA     1/50

ESCALA     1/200

PLANTA DE IMPLANTAÇÃO

ELIESER RABELLO



OBRA:

LOCAL:

P. UNIT. P. TOTAL

1

1.1
020305 

IOPES m2 8,00 348,83 2.790,64

2.790,64       

2

2.1
 010256 

IOPES
m2 143,28      7,68            1.100,63       

2.2
 010325 

IOPES
m2 57,31        29,50          1.690,78       

2.3
010202 

IOPES m2 91,24        14,03          1.280,23       

2.4
010208  

IOPES m2 9,40          10,02          94,21            

2.5
010223 

IOPES und 2,00          20,84          41,68            

2.6
010226 

IOPES und 1,00          25,00          25,00            

2.7
010319 

IOPES m2 33,61        19,10          642,06          

2.8
010224 

IOPES m2 154,84      17,65          2.732,98       

010318 

IOPES m2 73,66        14,21          1.046,44       

8.654,01       

3

3.1
 110210 

IOPES m2 73,66        131,40 9.678,59       

9.678,59       

4

4.1
040235 

IOPES m3 0,09          714,50        64,31            

64,31            

5

5.1
120101 

IOPES m2 9,40          7,25            68,16            

SUBTOTAL

RETIRADA E DEMOLIÇÃO

SUBTOTAL

QUANT.

Demolição de estrutura de madeira para telhado

 Retirada de aparelhos sanitários 

 Retirada de tanque de cimento 

 Remoção de pintura antiga a base de óleo ou esmalte sobre esquadrias (madeira)

ESTRUTURAS

Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=20 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no

custo) - Rampa

SUBTOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Remoção de telha ondulada de fibrocimento, inclusive cumeeira

 REVISÕES E REPAROS 

Forro PVC branco L = 20 cm, frisado, colocado

Demolição de piso revestido com cerâmica 

Retirada de revestimento antigo em reboco 

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

SUBTOTAL

REFORMA EMEB "ITABIRA" Data Base: Abril de 2021

CONCÓRDIA - VARGEM ALTA- ES BDI = 34,53 %

ITEM

CÓDIGO 

SINAPI/ 

IOPES

ESPECIFICAÇÃO UNID

INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

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

REVESTIMENTO

Remoção de forro em eucatex, sem aproveitamento do material (forro de PVC)

PREÇOS EM REAL

Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portões



OBRA:

LOCAL:

P. UNIT. P. TOTAL
QUANT.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

REFORMA EMEB "ITABIRA" Data Base: Abril de 2021

CONCÓRDIA - VARGEM ALTA- ES BDI = 34,53 %

ITEM

CÓDIGO 

SINAPI/ 

IOPES

ESPECIFICAÇÃO UNID
PREÇOS EM REAL

5.2
120303 

IOPES m2 9,40          60,20          565,90          

5.3
130219 

IOPES m2 91,24        90,30          8.238,66       

5.4
120220 

IOPES m2 45,85        81,85          3.752,73       

5.5
120227 

IOPES m 29,90        53,05          1.586,05       

5.6
130308 

IOPES m 2,80          52,29          146,42          

14.357,92     

6

6.1
060107 

IOPES m 19,20        20,42          392,10          

392,10          

7

7.1
93141 

SINAPI und 12,00        164,76        1.977,11       

7.2
151801 

IOPES und 5,00          255,18        1.275,88       

7.3
180102 

IOPES und 6,00          239,71        1.438,23       

7.4
     180702 

IOPES und 4,00          314,67        1.258,66       

7.5
151802 

IOPES und 4,00          225,47        901,89          

7.6
180110 

IOPES und 4,00          105,34        421,35          

7.7
160613 

IOPES und 3,00          281,41        844,23          

7.8
150306 

IOPES und 1,00          353,02        353,02          

7.9
151338 

IOPES und 5,00          24,62          123,09          

7.10
151301 

IOPES und 2,00          24,62          49,24            

Cerâmica 10 x 10 cm, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello, nas cores branco ou areia, com rejunte 

esp. 0.5 cm, empregando argamassa colante

 Alizar de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) de 5 x 1,5 cm (portas dos banheiros)

SUBTOTAL

SUB TOTAL

 Roda parede em granito cinza andorinha 7x2cm, com acabamento abaulado nos dois lados 

Piso cerâmico 45x45cm, PEI 5, Cargo Plus Gray, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello, assentado 

com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento

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

espessura 25 mm

Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 12 divisões modulares com barramento 

Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC 

de 2.5mm2 (16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 und)

Ventilador de teto base madeira sem alojamento para luminária, ref. Tron ou equivalente, com comando de

interruptor simples, sem dimer para regulagem de velocidade.

Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA,  ELETRODUTO, CABO, 

RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016

ESQUADRIAS

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

 Luminária p/ duas lâmpadas fluorescentes 40W, completa, c/ reator duplo-127V  partida rápida e alto fator de 

potência, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 40W-127V

Arandela com lâmpada incandescente de 100W 

Ponto padrão de luz na parede - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado 

PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 und)

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

universal

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

equivalente

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

Schneider ou equivalente



OBRA:

LOCAL:

P. UNIT. P. TOTAL
QUANT.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

REFORMA EMEB "ITABIRA" Data Base: Abril de 2021

CONCÓRDIA - VARGEM ALTA- ES BDI = 34,53 %

ITEM

CÓDIGO 

SINAPI/ 

IOPES

ESPECIFICAÇÃO UNID
PREÇOS EM REAL

7.11
151405 

IOPES m 40,00        22,82          912,65          

9.555,36       

8

8.1
160317 

IOPES
m

48,70        100,33        4.886,19       

8.2
160305 

IOPES
m

13,50        121,83        1.644,71       

8.3
151506 

IOPES
und

4,00          177,38        709,51          

8.4
160309  

IOPES
und

4,00          107,72        430,87          

8.5
151133 

IOPES
m

9,00          13,26          119,38          

8.6
160316 

IOPES
und

4,00          103,95        415,81          

8.7
160321 

IOPES
und

4,00          154,72        618,89          

8.8
160324 

IOPES
und

1,00          347,92        347,92          

8.9
160322 

IOPES
und

12,00        6,98            83,79            

9.257,07       

9

9.1
141909 

IOPES m 17,00        84,83          1.442,19       

9.2
140102 

IOPES und 2,00          2.475,61     4.951,22       

9.3
140103  

IOPES und 1,00          3.185,50     3.185,50       

-              

9.4
140701 

IOPES pt 1,00          111,00        111,00          

9.5
140703 

IOPES pt 1,00          423,12        423,12          

10.113,02     SUBTOTAL

Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...) - filtro

SUB TOTAL

Ponto de torneira de jardim (para pátio)

Cabo de cobre nú 50mm2, ref. TEL 5750, marca de referência Termotécnica ou equivalente

Condutor de cobre nú, seção de 35mm2, inclusive suportes isoladores e acessórios de fixação, conforme

projeto

Haste de terra tipo COPPERWELD - 5/8" x 2.40m

Terminal aéreo em latão (captor), com conector e fixação horizontal 5/16"x250mm, ref. TEL-024, inclusive vedação 

dos furos com poliuretano ref. TEL 5905, marca de ref. Termotécnica ou equivalente

Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 10.0 mm2

Abraçadeira tipo "D" com cunha, diâmetro 1", ref. TEL-095, marca de referência Termotécnica ou

equivalente

Caixa de inspeção em PVC, diâmetro 300 mm, ref TEL-552, marca de referência Termotécnica ou

equivalente, inclusive escavação e reaterro

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

REDE DE ESGOTO

SPDA

SUB TOTAL

REDE DE ÁGUA

Fossa séptica de anéis pré-moldados de concreto, diâmetro 1.20 m, altura útil de 1.70m, completa, incluindo tampa 

c/visita de 60cm, concreto p/fundo esp.10 cm, e tubo para ligação ao filtro

Filtro anaeróbio de anéis pré-moldados de concreto, diâmetro de 1.20m, altura útil de 1.80m, completo, incl.

tampa c/visita de 60 cm, concreto p/fundo esp.10cm e tubulação de saída de esgoto para sumidouro

Eletroduto flexível corrugado 1", marca de referência TIGRE

INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

Caixa de equalização de potenciais para uso interno e externo com cinco (5) terminais para aterramento

(BEP), em polipropileno, ref. TEL-902, marca de referência Termotécnica ou equivalente

Tampa reforçada em ferro fundido com escotilha TEL 536, inclusive assentamento, marca de referência

Termotécnica ou equivalente



OBRA:

LOCAL:

P. UNIT. P. TOTAL
QUANT.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

REFORMA EMEB "ITABIRA" Data Base: Abril de 2021

CONCÓRDIA - VARGEM ALTA- ES BDI = 34,53 %

ITEM

CÓDIGO 

SINAPI/ 

IOPES

ESPECIFICAÇÃO UNID
PREÇOS EM REAL

10

10.1

200720 

IOPES

m2 143,28      84,96          12.172,45     

10.2
090103 

IOPES m2 57,31        127,88        7.329,04       

10.3
090312 

IOPES m 28,80 176,17        5.073,61       

24.575,11     

11

11.1
190104 

IOPES m2 127,28      26,37          3.356,10       

11.2
190418 

IOPES m2 12,84        41,87          537,56          

11.3
190302 

IOPES m2 33,61        28,25          949,53          

4.843,19       

12

12.1
170129 

IOPES und 2,00          747,49        1.494,98       

12.2
080201 

IOPES m2 0,60          781,77        469,06          

12.3
170546 

IOPES und 1,00          690,60        690,60          

12.4
 170304 

IOPES und 2,00          216,23        432,46          

12.5
170309 

IOPES und 1,00          121,96        121,96          

12.6
170111 

IOPES und 2,00          119,33        238,66          

12.7
170118 

IOPES und 2,00          109,10        218,21          

12.8 MERCADO und 1,00          807,05        807,05          

4.472,97       

RUFOS E CALHAS

Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm

SUBTOTAL
Bebedouro de Pressão em Inox, tradicional com coluna

ACESSÓRIOS

Tanque em mármore sintético com 2 bojos, inclusive válvula e sifão em PVC

Pintura de superfície metálica com uma demão de primer Epoxi e duas demãos de tinta à base de Epoxi 

SUBTOTAL

Espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 10 mm, moldura de alumínio em perfil L 3/4", 

fixado com  parafusos cromados

Estrutura de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente para cobertura de telha de fibrocimento canalete

49/90, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas

PINTURA

SUBTOTAL

Torneira para jardim de 3/4" marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol 

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

Saboneteira de louça branca de 7,5 x 15 cm, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard 

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

Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco 

Forn e assent de telhas de liga de alumínio e zinco (galvalume), ondulada, esp. mínima 0.43mm, alt. mínima de onda 

17mm, sobrep. lateral de uma onda e longit. 200mm c/ mínimo de 3 apoios, assent. c/ utiliz. de fitas anti-corrosiva

Bacia sifonada de louça branca com caixa acoplada, inclusive acessórios

COBERTURA

Pintura com tinta látex PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador em paredes e forros, 

a três demãos



OBRA:

LOCAL:

P. UNIT. P. TOTAL
QUANT.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

REFORMA EMEB "ITABIRA" Data Base: Abril de 2021

CONCÓRDIA - VARGEM ALTA- ES BDI = 34,53 %

ITEM

CÓDIGO 

SINAPI/ 

IOPES

ESPECIFICAÇÃO UNID
PREÇOS EM REAL

13

13.1
071105 

IOPES m2 11,16        395,29        4.411,43       

13.2
071107 

IOPES m2 1,68          1.160,86     1.950,24       

13.3
200101 

IOPES m2 154,84      332,91        51.547,47     

13.4
080102 

IOPES m2 0,79          365,02        288,37          

13.5
061102 

IOPES und 1,00          117,94        117,94          

13.6
200206 

IOPES m2 116,74      90,96          10.618,17     

13.7
160604 

IOPES und 1,00          221,64        221,64          

13.8
160605 

IOPES und 1,00          284,80        284,80          

13.9
110210 

IOPES m2 9,12          131,40        1.198,33       

13.10

 73833/001 

SINAPI 

m2 35,77        69,75          2.495,09       

 73.133,48     

171.887,75   

Extintor de incêndio de água pressurizada capacidade 2A (10L), inclusive suporte para fixação e EXCLUSIVE placa 

sinalizadora em PVC Fotoluminescente

SUBTOTAL

TOTAL GERAL COM BDI INCLUSO

Alambrado c/ tela losangular de arame fio 12 malha 2" revest. em PVC com tubo de ferro galvanizado

vertical de 2 1/2" e horizontal de 1" incl. portão, pintados com esmalte sobre fundo anticorrosivo (h = 2,00)

Forro PVC branco L = 20 cm, frisado, colocado

Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 8 cm e resistência a compressão mínima 

de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm

Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura 

Fechadura com maçaneta tipo alavanca e chave tipo yale, ref. IMAB, STAN, ALIANÇA ou equivalente 

Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (6 kg), inclusive suporte para

fixação, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente

ISOLAMENTO TERMICO COM MANTA DE LA DE VIDRO, ESPESSURA 2,5CM RESTAURO

ELIESER RABELLO 

PREFEITO MUNICIPAL

GERALDO BRUNORO ESTEVES

CREA-ES Nº 033738/D

Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento

____________________________________________________________

Portão de ferro de abrir em barra chata, chapa e tubo, inclusive chumbamento 

VARGEM ALTA/ ES, 05 DE JULHO DE 2021

SERVIÇOS COMPLEMENTARES



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Obra: REFORMA EMEB "ITABIRA"

Local: CONCÓRDIA - VARGEM ALTA- ES

1 INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DE OBRA

A placa da obra nas dimensões de 4,00 x 2,00 m (8,00 m2) será confeccionada em chapa 

galvanizada com requadro de madeira de lei 8x8 cm e fixada em pontaletes de madeira de lei 

8x8 cm na altura útil total de 3,50 m.Na placa deverá constar o nome do orgão provedor do 

recurso, o nome do orgão tomador do recurso, título ou descrição da obra / serviço, o valor do 

empreendimento e o nome da empresa e do responsável técnico da empresa, responsáveis 

pela obra, bem como o prazo de execução da mesma.

2 RETIRADA E DEMOLIÇÃO

Será realizado a remoção de telhas cerâmica, de forma manual, sem reaproveitamento.

Será realizado a retirada de estrutura de madeira para telhas que se encontram com patologia. 

(40%)

Será realizado a demolição de revestimento do piso cerâmico em todos os comodos, menos da 

sala auxiliar de PVC

Será feito a demolição de reboco antigo nos locais que estão com patologias, de forma manual e sem

reaproveitamento. 

Será realizado a retirada de aparelhos sanitários para substituíção de novos aparelhos

Será realizado a retirada de tanque de cimento com patologias, para substituíção de novo 

tanque

Será realisada a remoção de tinta antiga das esquedrias de madeira.

Será realisado a retirada de todo alambrado que encontram-se denificado.

3  REVISÕES E REPAROS 

Será realizado a recolocação para correções de imperfeições de forro em réguas de pvc liso.

4 ESTRUTURAS

A rampa será de piso de concreto moldado in loco, com acabamento cimentado rústico.

5 REVESTIMENTO

As paredes, deverão ser chapiscadas com argamassa de cimento e areia média ou grossa

lavada no traço 1:4 com espessura de 5 mm.

As paredes, deverão ser rebocadas com reboco tipo paulista, empregando argamassa de

cimento, cal hidratada e areia fina lavada no traço 1:1:4 com espessura de 20 mm.

O revestimento ceâmico 45x45 cm, serão do tipo esmaltada extra e serão instaladas em todos

os comodos, menos na sala auxiliar de PVC.

As Placas cerâmicas 10x10 esmaltadas serão instaladas na parte interna da escola com altura

de 1,22 cm.

 O roda parede sará em granito cinza andorinha 7x2cm, com acabamento abaulado nos dois 

lados será instalado acima do revestimento cerâmico 10x10 cm, para dar acabamento.

A soleira será de granito Cinza Andorinha, polido, espessura de 2 cm, para serem instaladas 

entre as portas dos comodos.

MEMORIAL DESCRITIVO



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

6 ESQUADRIAS

 Os alizares derão de madeira pintados e subistituídos (portas dos banheiros)

7 INSTALAÇÃO ELÉTRICA

As Instalações de pontos de tomadas serão completos com caixa, eletroduto de PVC, fios e

tomadas de acordo com o projeto de instalação elétrica

As Instalações de pontos de ilumicação serão completos com caixa, eletroduto de PVC, fios de

acordo com o projeto de instalação elétrica

As luminárias são do tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e com lâmpadas

fluorescentes, para serem instaladas nas salas de aula.

Será instalado os ventiladores de teto com base de madeira sem alojamento para luminária, 

com comando de interruptor simples, sem dimer para regulagem de velocidade.

As Instalações de pontos de ilumicação na parede serão completos com caixa, eletroduto de

PVC, fios de acordo com o projeto de instalação elétrica

Será realizado a implantação de lâmpada tipo arandela incondescente 100W, fornecimento e 

instalação.

Será instalado ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de 

iluminação 2x9W com tomada universal dendro das salas de aula.

O quadro de distribuição de energia elétrica será em caixa metálica padronizada para doze

circuitos.

Os disjuntores serão do tipo termomagnéticos padrão NEMA (Americano) MINI DISJUNTOR 

MONOPOLAR 10A CURVA C 5KA 220/127V

Os disjuntores serão do tipo termomagnéticos padrão NEMA (Americano) Mini-Disjuntor 

monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE,

Schneider ou equivalente

O Fio de cobre termoplástico devrá ser flexível, com isolamento para 750V, seção de 10.0 mm2 

8 SPDA

O cabo de SPDA será cobre nu tempera meio dura 50 mm

O Condutor será de cobre nú, seção de 35mm2, inclusive suportes isoladores e acessórios de 

fixação, conforme projeto

A Haste terra será tipo COPPERWELD - 5/8" x 2.40m

O terminal será aéreo em aço galvonizado com base de fixação H = 30 cm

O eletroduto será flexível corrugado, PVC, DN 32 MM (1"), para circuitos terminais, instalado em 

parede - fornecimento e instalação

A caixa de inspeção será  em PVC, diâmetro 300 mm, ref TEL-552, marca de referência 

Termotécnica ou equivalente, inclusive escavação manual e reaterro

A tampa será reforçada em ferro fundido com escotilha TEL 536, inclusive assentamento, marca 

de referência Termotécnica ou equivalente para fechamento da caixa de inspeção

A Caixa de equalização de potenciais para uso interno e externo com cinco (5) terminais para aterramento 

(BEP), em polipropileno, ref. TEL-902, marca de referência Termotécnica ou equivalente

A abraçadeira tipo "D" será com cunha, diâmetro 1", ref. TEL-095, marca de referência Termotécnica ou 

equivalente.

9 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

REDE DE ESGOTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Será realizado a implantação de de tubo pvc, série normal para rede de esgoto com diâmetro de 

100mm, sendo fornecimento e instalação em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.

Fossa séptica será de anéis pré-moldados de concreto, diâmetro 1.20 m, altura útil de 1.70m, completa, 

incluindo tampa c/visita de 60cm, concreto p/fundo esp.10 cm, e tubo para ligação ao filtro

O Filtro anaeróbio será de anéis pré-moldados de concreto, diâmetro de 1.20m, altura útil de 1.80m, 

completo, incl. tampa c/visita de 60 cm, concreto p/fundo esp.10cm e tubulação de saída de esgoto para 

sumidouro

REDE DE ÁGUA

Ponto de consumo terminal de água fria (subramal) com tubulação de PVC, DN 25 mm,

instalado em ramal de água, inclusos rasgo e chumbamento em alvenaria.

Ponto de consumo terminal de água fria (subramal) com tubulação de PVC, DN 25 mm,

instalado em ramal de água na área do pátio.

10 COBERTURA

Será realizado o fornecimento e assentamento de telhas de liga de alumínio e zinco (galvalume), 

ondulada, esp. mínima 0.43mm, alt. mínima de onda 17mm, sobrep. lateral de uma onda e 

longit. 200mm c/ mínimo de 3 apoios, assent. c/ utiliz. de fitas anti-corrosiva

A trama será de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para 

telha metálica, incluso transporte vertical

RUFOS E CALHAS

A calha será de chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 33cm, incluso transporte 

vertical.

11 PINTURA

A aplicação será manual de pintura com tinta látex PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou 

Metalatex, inclusive selador em paredes e forros, a três demãos

A aplicação será manual de pintura com tinta protetora acabamento grafite esmalte sobre 

superficie metálica, 2 demãos

A aplicação será manual de pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, 

Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco 

12 ACESSÓRIOS

Será realizado a instalação de bacia sifonada de louça branca com caixa acoplada, inclusive 

acessórios, em substituíção a antiga.

Será implantado espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 10 mm, 

moldura de alumínio em perfil L 3/4", fixado com  parafusos cromados instalado a 30 cm acima 

do lavatório dos banheiros.

Será realizado a instalação de tanque em mármore sintético com 2 bojos, inclusive válvula e 

sifão em PVC na área externa, em substituíção ao antigo.

Será instalada torneiras de pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de referência 

Fabrimar, Deca ou Docol  nos banheiros em substituíção as antigas.

Será realizado a implantação de torneira para jardim de 3/4" marcas de referência Fabrimar, 

Deca ou Docol, no pátio da escola em local apropriado conforme projeto.

Será realizado a implantação de papeleira de louça branca, 15x15cm, marcas de referência 

Deca, Celite ou Ideal Standard, nos banheiros na parede em frente a bacia cifonada a 0,60 cm 

do chão.

Será realizado a implantação de saboneteira de louça branca de 7,5 x 15 cm, marcas de 

referência Deca, Celite ou Ideal Standard, próximo ao lavatório dos banheiros. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Será instalado Bebedouro de Pressão em Inox, tradicional com coluna, na área externa próximo 

ao tanque conforme projeto.

13 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Será realizado a colocação de grade de ferro em barra chata 3/16" inclusive chumbamento para 

esquadrias de janelas na sala de aula principal

Será realizado a colocação de porta de ferro de abrir tipo barra chata, com requadro e guarnição 

em porta, somente na sala de aula principal

O alambrado será confeccionado c/ tela losangular de arame fio 12 malha 2" revest. em PVC 

com tubo de ferro galvanizado

vertical de 2 1/2" e horizontal de 1" incl. portão, pintados com esmalte sobre fundo anticorrosivo 

(h = 2,00)

Os vidros serão planos e  transparente liso, com 4 mm de espessura, para as janelas de 

alumínio

A fechadura com maçaneta tipo alavanca e chave tipo yale, ref. IMAB, STAN, ALIANÇA ou 

equivalente, será em substituíção a fechadura da porta de sala de aula principal

Será pavimentado o pátio com blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, 

espessura de 8 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de 

pó de pedra na espessura de 10 cm, na área frontal e lateral direita da escola conforme projeto.

Será instalado extintor de incêndio de água pressurizada capacidade 2A (10L), inclusive suporte 

para fixação e EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC Fotoluminescente, em local de fácil 

acesso dentro da sala de aula.

Será instalado extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (6 kg), 

inclusive suporte para

fixação, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente, em local de fácil acesso 

dentro da sala de aula.

Será instalado forro em réguas de PVC, liso, na área do refeitório, inclusive estrutura de fixação.

Será instalado isolamento térmico com manta de lã de vidro, espessura de 2,5 cm, em cima do 

forro de PVC, somente na sala auxiliar de PVC.

VARGEM ALTA/ ES, 05 DE JULHO DE 2021

_________________________________

GERALDO BRUNORO ESTEVES

CREA-ES 033738/D



Obra:

Local:

ITEM UNID QUANT.

1

1.1
m2 8,00

2

2.1
m2 143,28      

2.2

m2 57,31        

2.3

m2 91,24        

2.4

m2 9,40          

2.5 Und 2,00          

2.6 Und 1,00          

2.7

m2 33,61        

2.8

m2 154,84      

3

3.1
m2 73,66        

DESCRIÇÃO

REFORMA EMEB "ITABIRA"

CONCÓRDIA - VARGEM ALTA- ES

MEMÓRIA DE CÁLCULO
CÁLCULO

(4,00x2,00)                                                           

Total = 8,00 m2

INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

RETIRADA E DEMOLIÇÃO

 REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

 REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPR OVEITAMENTO. 

AF_12/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

(5,76x9,95)                                                        

Total = 57,31 m2

(5,15x1,75) =9,02 + (2,05x1,35) = 2,77 

+(2,05x1,35) = 2,77+ (7,20x5,25) = 37,80 

+(2,50x12,40) = 29,76 +(3,20x2,85) = 9,12                                                          

Total = 91,24 m2

(12,40x0,40) = 4,96 + (5,55x0,40) = 2,22 + 

(5,55 x 0,40) = 2,22                                               

Total = 9,40 m2

(7,20x5,25) = 37,80 +(7,32x4,91) = 35,86                                   

Total = 73,66 m2

02 unidades

01 Unidades

Portas (0,90x2,15x6) = 11,61 + 

(0,70x2,15x4) = 2,80 +                        

Janelas (3,60x1,55x4) = 14,40 +                                             

Basculas (1,00x0,60x4) = 2,40 + (1,20 x 

1,00x2) = 2,40                                        

Total = 33,61 m2

Demolição de piso revestido com cerâmica 

Retirada de revestimento antigo em reboco 

 REVISÕES E REPAROS 

RECOLOCACAO DE FORROS EM REGUA DE PVC E PERFIS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO 

MATERIAL 

 Retirada de aparelhos sanitários 

 Retirada de tanque de cimento 

 Remoção de pintura antiga a base de óleo ou esmalte sobre esquadrias

(14,40x9,95)                                           

Total = 143,28 m2

Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portões (10,13+1,00+10,13+17,20+21,25+17,71) = 

(77,42 x 2)                                                           

Total = 154,84 m2



Obra:

Local:

REFORMA EMEB "ITABIRA"

CONCÓRDIA - VARGEM ALTA- ES

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

4

4.1
m3 0,09          

5

5.1

m2 9,40          

5.2

m2 9,40          

5.3

m2 91,24        

5.4

m2 45,85        

REVESTIMENTO

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

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

espessura 25 mm

Piso cerâmico 45x45cm, PEI 5, Cargo Plus Gray, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello, assentado com 

argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento

Cerâmica 10 x 10 cm, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello, nas cores branco ou areia, com rejunte esp. 0.5 

cm, empregando argamassa colante

Sala de Aula = (1,85x1,22) = 2,25 + 

(3,50x0,90) = 3,15 + (1,85xx1,22) = 2,25 + 

(1,85x1,22) = 2,25 + (3,50x0,90) = 3,15 + 

(1,85x1,22) = 2,25 + (0,50x1,22) = 0,61 + 

((3,95x1,22) = 4,81 + (5,25x1,22) = 6,40 = 

27,12 m2 _ Área Externa = (1,95x1,22) = 

2,37 + (3,50x0,90) = 3,15 + (1,95x1,22) = 

2,37 + (0,65x1,22) = 0,79 + (1,75x1,22) = 

2,13 + (0,60+0,55+0,50 = 1,65 x 1,22) = 

2,01 + (2,05x 1,22) = 2,50 + 

(0,10+0,10+0,25+0,25+0.10+1,65+0,10+0,

25 = 2,80x1,22) = 3,41 = 18,73 m2                                                        

Total = 45,85 m2                                                                                                           

(12,40x0,40) = 4,96 + (5,55x0,40) = 2,22 + 

(5,55 x 0,40) = 2,22                                

Total = 9,40 m2
(12,40x0,40) = 4,96 + (5,55x0,40) = 2,22 + 

(5,55 x 0,40) = 2,22                                              

Total = 9,40 m2

(5,15x1,75) =9,02 + (2,05x1,35) = 2,77 

+(2,05x1,35) = 2,77+ (7,20x5,25) = 37,80 

+(2,50x12,40) = 29,76 +(3,20x2,85) = 9,12                                                                  

Total = 91,24 m2

(0,50x1,30x0,10x.010/ 2)                      

Total = 0,09 m3

ESTRUTURAS

Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=20 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no

custo) - Rampa



Obra:

Local:

REFORMA EMEB "ITABIRA"

CONCÓRDIA - VARGEM ALTA- ES

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

5.5

m 29,90        

5.6
m 2,80          

5

5.1
m 19,20        

7

7.1
und 12,00        

7.2
und 5,00          

7.3
und 6,00          

7.4
und 4,00          

7.5
und 4,00          

7.6 und 4,00          

7.7 und 3,00          

7.8 und 1,00          

7.9 und 5,00          

7.10
und 2,00          

7.11 m 40,00        

8

8.1 m
48,70        

Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm

SPDA

 CABO COBRE NU TEMPERA MEIO DURA 50MM2 

(0,80+0,80+0,60+0,60)                             

Total = 2,80 m

Ponto padrão de luz na parede - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 

2.5mm2 (16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 und)

 Arandela com lâmpada incandescente de 100W 

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

 Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 12 divisões modulares com barramento 

 Roda parede em granito cinza andorinha 7x2cm, com acabamento abaulado nos dois lados 

ESQUADRIAS

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA,  ELETRODUTO, CABO, 

RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016

Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 

2.5mm2 (16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 und)

 Luminária p/ duas lâmpadas fluorescentes 40W, completa, c/ reator duplo-127V  partida rápida e alto fator de potência, 

soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 40W-127V

Ventilador de teto base madeira sem alojamento para luminária, ref. Tron ou equivalente, com comando de

interruptor simples, sem dimer para regulagem de velocidade.

Sala de Aula 

(1,85+1,85+5,25+1,80+1,80+0,50+3,95) = 

17,00 m                                                              

Area externa 

(2,00+2,00+0,65+1,75+0,50+0,55+0,60+2,

05+0,10+0,10+0,25+0,25+0,10+0,25+1,65

+0,10+0,25) = 12,90 m                                      

Total = 29,90 m

02 Unidades

(20+20) = 40 m 

(14,40+14,40+9,95+9,95)                                    

Total = 48,70 m

 Alizar de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) de 5 x 1,5 cm (portas dos banheiros)

05 Unidades

(2,10x8) =16,80 +(0,60x4) = 2,40                                              

Total = 19,20 m 

12 Unidades

05 Unidades

06 Unidades

04 Unidades

04 Unidades

04 Unidades

03 Unidades

01 Unidades

MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 10A CURVA C 5KA 220/127V

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

Schneider ou equivalente

Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 10.0 mm2



Obra:

Local:

REFORMA EMEB "ITABIRA"

CONCÓRDIA - VARGEM ALTA- ES

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

8.2 m
13,50        

8.3 und 4,00          

8.4 und 4,00          

8.5 m
9,00          

8.6 und
4,00          

8.7 und
4,00          

8.8 und
1,00          

8.9 und 12,00        

9

9.1
m 17,00        

9.2
und 2,00          

9.3
und 1,00          

9.4 pt 1,00          

9.5 pt 1,00          

10

10.1

m2 143,28      

10.2
m2 57,31        

10.3
m 28,80

Ponto de torneira de jardim (para pátio)

COBERTURA

Forn e assent de telhas de liga de alumínio e zinco (galvalume), ondulada, esp. mínima 0.43mm, alt. mínima de onda 

17mm, sobrep. lateral de uma onda e longit. 200mm c/ mínimo de 3 apoios, assent. c/ utiliz. de fitas anti-corrosiva

TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO  COM BASE DE FIXACAO H = 30CM

14,40x9,95                                               

Total = 143,28 m2

5,76x9,95                                                 

Total = 57,31 m2

INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

REDE DE ESGOTO

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALA DO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

Fossa séptica de anéis pré-moldados de concreto, diâmetro 1.20 m, altura útil de 1.70m, completa, incluindo tampa c/visita 

de 60cm, concreto p/fundo esp.10 cm, e tubo para ligação ao filtro

14,40 + 14,40                                          

Total = 28,80 m

Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...) - filtro

01 Unidades

12 Unidades

 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 

TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Condutor de cobre nú, seção de 35mm2, inclusive suportes isoladores e acessórios de fixação, conforme projeto

Haste de terra tipo COPPERWELD - 5/8" x 2.40m

RUFOS E CALHAS

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

Filtro anaeróbio de anéis pré-moldados de concreto, diâmetro de 1.20m, altura útil de 1.80m, completo, incl.

tampa c/visita de 60 cm, concreto p/fundo esp.10cm e tubulação de saída de esgoto

REDE DE ÁGUA

(1,30+11,00+3,90+0,40+0,40)              

Total = 17,00 m

02 Unidades

01 Unidades

Caixa de equalização de potenciais para uso interno e externo com cinco (5) terminais para aterramento (BEP), em 

polipropileno, ref. TEL-902, marca de referência Termotécnica ou equivalente

Abraçadeira tipo "D" com cunha, diâmetro 1", ref. TEL-095, marca de referência Termotécnica ou equivalente

04 Unidades

04 Unidades

(3,90+3,90+2,85+2,85)                          

Total = 13,50 m

04 Unidades

04 Unidades

(2,50+2,50+2,00+2,00)                          

Total = 9,00 m

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO.

Caixa de inspeção em PVC, diâmetro 300 mm, ref TEL-552, marca de referência Termotécnica ou equivalente, inclusive 

escavação e reaterro

Tampa reforçada em ferro fundido com escotilha TEL 536, inclusive assentamento, marca de referência Termotécnica ou 

equivalente

01 Unidade

01 Unidade



Obra:

Local:

REFORMA EMEB "ITABIRA"

CONCÓRDIA - VARGEM ALTA- ES

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

11

11.1

m2 127,28      

11.2

m2 12,84        

Parede externa (frente): (7,50x1,70) - 

(3,60x1,15) = 8,61 m2                                                                                          

Parede sala interna (lateral esquerdo): 

(7,20x1,70) - (3,60x1,15) = 8,10 m2                                                                                         

Parede externa (lateral direita): (5,55x3,00) 

+ (2,78x0,91) = 19,18 m2                                                                             

Parede sala interna (fundos): (5,25x1,70) = 

8,93 m2  Parede sala interna (frente): 

(5,25x1,70) - (0,90x0,85) = 8,16 m2                                                                              

Parede sala interna (lateral direita): 

(7,20x1,70) - (3,60x1,15) =8,10 m2                                                                                       

Parede externa (fundos): (12,40x3,00) - 

(3,60x1,55) + (1,00x0,60) + (1,00x0,60) + 

(1,20x1,00) = 29,22 m2                                                                           

Parede Externa (lado esquerdo): 

(5,55x3,00) + (2,78x0,91) = 19,18 m2                                                                             

Parede (acima do tanque): 

(0,25+0,10+1,65+0,10+0,25) x 1,70 = 4,00 

m2                                                                              

Parede Refeitório (lado esquerdo): 

(0,25+0,10+2,95x1,70) - (0,90x085) = 4,84 

m2                                                             

Parede Refeitório (frente): (2,85x1,70) - 

(0,70x0,85) + (0,70x0,85) = 3,65 m2                                                           

Parede Refeitório (lado direito): 

(3,20x1,70) - (0,90x0,85) = 4,67 m2                                                                               

Colunas externas: (0,25x0,25x2,17) = 4 x 

0,16 = 0,64 m2                                                    

Total = 127,28 m2
Grades (3,60x1,55x2) = 11,16 + 

(0,80x2,10) = 1,68                                                                                        

Total = 12,84 m2

PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, 2 DEMAOS

PINTURA

Pintura com tinta látex PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador em paredes e forros, a três 

demãos



Obra:

Local:

REFORMA EMEB "ITABIRA"

CONCÓRDIA - VARGEM ALTA- ES

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

11.3

m2 33,61        

12

12.1 und 2,00          

12.2
m2 0,60          

12.3 und 1,00          

12.4 und 2,00          

12.5 und 1,00          

12.6 und 2,00          

12.7 und 2,00          

12.8 und 1,00          

13

13.1
m2 11,16        

13.2
m2 1,68          

13.3

m2 154,84      

13.4
m2 0,79          

13.5 und 1,00          

13.6

m2 116,74      

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

(0,50x0,60+0,50x0,60)                            

Total = 0,60 m2

01 Unidades

02 Unidades

Portas (0,90x2,15x6) = 11,61 + 

(0,70x2,15x4) = 2,80 +                        

Janelas (3,60x1,55x4) = 14,40 +                                             

Basculas (1,00x0,60x4) = 2,40 + (1,20 x 

1,00x2) = 2,40                                            

Total = 33,61 m2

 Torneira para jardim de 3/4" marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol 01 Unidades

ACESSÓRIOS

Bacia sifonada de louça branca com caixa acoplada, inclusive acessórios

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

com  parafusos cromados

Tanque em mármore sintético com 2 bojos, inclusive válvula e sifão em PVC

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

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

Saboneteira de louça branca de 7,5 x 15 cm, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard 

Bebedouro de Pressão em Inox, tradicional com coluna

(0,36x1,10x2)                                          

Total = 0,79 m2

01 Unidades

(4,75x11,45 = 54,38) - 

(3,44+1,13+1,13+1,13 = 6,83) = 47,55 m2 

+(12,15x5,55) = 67,43 m2 +(12,15x0,29/ 2) 

= 1,76 m2                                                                                              

Total = 116,74 m2

Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento

Portão de ferro de abrir em barra chata, chapa e tubo, inclusive chumbamento 

Alambrado c/ tela losangular de arame fio 12 malha 2" revest. em PVC com tubo de ferro galvanizado vertical de 2 1/2" e 

horizontal de 1" incl. portão, pintados com esmalte sobre fundo anticorrosivo (h = 2,00)

 Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura 

Fechadura com maçaneta tipo alavanca e chave tipo yale, ref. IMAB, STAN, ALIANÇA ou equivalente 

 Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 8 cm e resistência a compressão mínima de 

35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm

02 Unidades

02 Unidades

02 Unidades

01 Unidades

(0,80x1,10)                                             

Total = 1,68 m2

(3,60x1,55) x2                                         

Total = 11,16 m2

(10,13+1,00+10,13+17,20+21,25+17,71) = 

(77,42 x 2)                                                 

Total = 154,84 m2

Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco



Obra:

Local:

REFORMA EMEB "ITABIRA"

CONCÓRDIA - VARGEM ALTA- ES

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

13.7
und 1,00          

13.8
und 1,00          

13.9
m2 9,12          

13.10
m2 35,77        

VARGEM ALTA/ ES, 05 DE JULHO DE 2021

GERALDO BRUNORO ESTEVES

(4,91x7,30)                                               

Total = 35,77 m2

CREA-ES 033738/D

___________________________________ __________________________________

PREFEITO MUNICIPAL

ELIESER RABELLO 

01 Unidades

ISOLAMENTO TERMICO COM MANTA DE LA DE VIDRO, ESPESSURA 2,5CM RESTAURO

Extintor de incêndio de água pressurizada capacidade 2A (10L), inclusive suporte para fixação e EXCLUSIVE placa 

sinalizadora em PVC Fotoluminescente

Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (6 kg), inclusive suporte para

fixação, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS,  INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. 

AF_05/2017_P

(2,85x3,20)                                             

Total = 9,12 m2

01 Unidades



conforme acordão 2622/2013 do tribunal de contas da União - TCU

Administração central 5,00 % 0,05

Riscos 1,23 % 0,0123

Garantia contratual 1,00 % 0,01

Encargos financeiros 1,20 % 0,012

TOTAL (A) 8,43 %

Despesas Tributárias 13,15 % 0,1315

ISS 5,00 % 0,05

COFINS 3,00 % 0,03

PIS 0,65 % 0,0065

INSS 4,50 % 0,045

Lucro 3,75 % 0,0375

TOTAL (B) 16,90 %

BDI=    (1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L))  -1 = 29,63% %

( 1- I )

Onde:

AC: taxa de administração central;

S: taxa de seguros;

R: taxa de riscos;

G: taxa de garantias;

DF: taxa de despesas financeiras;

L: taxa de lucro/remuneração;

I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS).

VARGEM ALTA/ ES, 05 DE JULHO DE 2021

CREA-ES 033738/D

           PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA 
         ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

OBRA: REFORMA EMEB "ITABIRA"

LOCAL: CONCÓRDIA - VARGEM ALTA- ES

Cálculo do BDI - Benefícios e Despesas Indiretas 

I – Incidências sobre o custo

II – Incidências sobre o preço de venda

III – Demonstrativo de cálculo do BDI

GERALDO BRUNORO ESTEVES



OBRA:

LOCAL:

1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS

2.790,64                2.790,64       

1,62%

100%

8.654,01                8.654,01

5,03%

100%

9.678,59                9.678,59       

5,63%

100%

64,31                     64,31            

0,04%

100%

14.357,92              14.357,92     

8,35%

100%

392,10                   392,10          

0,23%

100%

9.555,36                9.555,36       

5,56%

100%

9.257,07                9.257,07       

5,39%

100%

10.113,02              10.113,02     

5,88%

100%

24.575,11              24.575,11     

14,30%

100%

4.843,19                4.843,19       

2,82%

100%

4.472,97                4.472,97

2,60%

100%

73.133,48              73.133,48     

42,55%

100%

171.887,75            21.187,54     24.305,37     48.788,39     77.606,45     

21.187,54     45.492,91     94.281,30     171.887,75   

100% 12,33% 14,14% 28,38% 45,15%

12,33% 26,47% 54,85% 100,00%

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO
VALOR DA OBRA                                                                                    

E % FÍSICA

ANDAMENTO EM MESES

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REFORMA EMEB "ITABIRA"

CONCÓRDIA - VARGEM ALTA- ES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO COM BARRAS

1 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

2  RETIRADA E DEMOLIÇÃO 

3   REVISÕES E REPAROS  

4 ESTRUTURAS

5 REVESTIMENTO

6 ESQUADRIAS

7 INSTALAÇÃO ELÉTRICA

8 SPDA

9 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

TOTAL SIMPLES

TOTAL ACUMULADO

10

11

COBERTURA

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

12

PINTURA

13

ACESSÓRIOS

CREA-ES 033738/D PREFEITO MUNICIPAL

% SIMPLES

% ACUMULADO

VARGEM ALTA/ ES, 05 DE JULHO DE 2021

GERALDO BRUNORO ESTEVES ELIESER RABELLO

________________________________ _______________________________



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA 
Estado do Espírito Santo 

Gerência de Licitação e Contratos 
Comissão Permanente de Licitação 

 

PROCESSO Nº 1881/2019 
CONVITE 

Nº 002/2021 
 

Fl: _____________ 
 
Rub: ______________ 

 
 
 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

CNPJ 31.723.570/0001-33 
Rua Zildio Moschen, 22 - Vargem Alta - Espírito Santo        CEP 29295-000 Telefones: (28) 3528-1900/ 99968-8191 

 

ANEXO II 
 
 
 

   CARTA CREDENCIAL 

 

À 
Comissão Permanente de Licitação 
Prefeitura Municipal de Vargem Alta 
 

 

ASSUNTO: Credencial de Representação para a Convite nº xxx/2021 

 

 

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

...................................................................................... vem pela presente, informar a essa Comissão 

Permanente de Licitação, que o (a) Sr.(a) ..........................................................................., portador carteira(s) 

de identidade nº ........................ é pessoa designada para acompanhar o CONVITE em epígrafe, podendo 

para tanto, impugnar, transigir, renunciar a recursos, requerer, assinar, enfim, praticar os atos que forem 

precisos para o fiel cumprimento do presente credenciamento. 

 

 

      

Local de Data 

 

 

 

      

Nome do representante legal:       
CPF:       
RG:       
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ANEXO III 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO 

 
 
À 
Comissão Permanente de Licitação 
Prefeitura Municipal de Vargem Alta 

 

Ref.: Convite nº xxx/2021 

 

 

 

A empresa ......................................., inscrita no CNPJ nº ..............................., DECLARA, em atendimento ao 

previsto no edital da Tomada de Preços Nº ........., que cumpre os requisitos legais para a qualificação como 

microempresa, empresa de pequeno porte, microempreendedor individual ou equiparado, nos termos do art. 

3º da Lei Complementar nº 123/06, e nem possui quaisquer dos impedimentos do § 4º do art. citado, estando 

apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123/06 e 

alterações.  

 

 

      

Local de Data 

 

 

 

      

Nome do representante legal:       
CPF:       
RG:       
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ANEXO IV 
MODELO DE DECLARAÇÃO CONJUNTA 

À 
Comissão Permanente de Licitação 
Prefeitura Municipal de Vargem Alta 
 

Ref.: Convite nº xxx/2021 

 

A empresa ........................................................, estabelecida à ...........................................(ENDEREÇO 

COMPLETO) ............., devidamente inscrita no CNPJ sob o n.º ..................................., DECLARA: 

- Que não possui sócio, administrador, gerente ou funcionário que seja servidor da Prefeitura 

Municipal de Vargem Alta/ES. Declara, ainda, ter pleno conhecimento do impedimento em participar de 

licitações, no âmbito do Município de Vargem alta/ES, quando existir vínculo entre o sócio, administrador, 

gerente ou funcionário que seja servidor público municipal, ainda que este vínculo seja de natureza técnica, 

comercial, econômica, financeira ou trabalhista; 

- Que inexiste qualquer fato superveniente que impeça sua participação na licitação, bem como 

aceita, incondicionalmente, as condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 

- Que inexistem os impedimentos previstos no Artigo 9º da Lei 8.666/93; 

- Que não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 

não emprega menores de 16 (dezesseis) anos, conforme Decreto Federal nº 4.358/02 e para os fins do 

disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93, acrescido pela Lei n.º 9.854/99; 

- Que atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, 

respeitando as normas de proteção do meio ambiente, em conformidade com a IN 01/2010-SLTI; 

- Que tem pleno conhecimento dos elementos constantes deste edital, dos locais e de todas as 

condições gerais e peculiares dos serviços a serem executados, não podendo invocar nenhum 

desconhecimento como elemento impeditivo da formulação de sua proposta e do perfeito cumprimento do 

contrato; 

- Que dispõe de equipamentos, utensílios e pessoal para a execução do objeto. 

      

Local de Data 

      

Nome do representante legal:       
CPF:       
RG:       
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ANEXO V 
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 
À 
Comissão Permanente de Licitação 
Prefeitura Municipal de Vargem Alta 
 

 

Ref.: Convite nº xxx/2021 

 

 

 

Pela presente, a empresa ....................., inscrita no CNPJ N° .................. apresenta e submete a essa 

Comissão Permanente de Licitação proposta comercial relativa à ............................................................. 

(objeto da licitação), assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham ser 

verificados na sua preparação.  

O preço, a ser considerado para fins de julgamento e formalização de Contrato, referido à data da abertura 

dos Documentos de proposta, é de: R$ ...........................(...............................................................). 

A validade desta Proposta é de 90 (noventa) dias a contar da data da apresentação dos Documentos de 

Habilitação e Proposta. 

 

      

Local de Data 

 

 

 

      

Nome do representante legal:       
CPF:       
RG:       
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ANEXO VI 

MODELO DE DECLARAÇÃO QUE ASSUME INTEIRA RESPONSABILIDADE 

 

 

À 
Comissão Permanente de Licitação 
Prefeitura Municipal de Vargem Alta 
 

Ref.: Tomada de Preços nº xxx/2021 

 

 

Senhor Presidente, 

Pela presente, encaminhamos à apreciação dessa CPL, a Proposta de Preço relativa à nossa participação na 

Tomada de Preços acima identificado, e, na oportunidade, DECLARAMOS que assumimos inteira 

responsabilidade por qualquer erro ou omissão que por ventura venha a ser detectado na preparação da 

mesma, DECLARANDO ainda, que no preço estão comprometidas todas as despesas, que direta ou 

indiretamente, decorram da prestação do serviço objeto desta licitação, inclusive todos os tributos incidentes 

sobre os mesmos. 

 

Atenciosamente, 

 

      

Local de Data 

 

 

      

Nome do representante legal:       
CPF:       
RG:       
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ANEXO VII 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE 

PROPOSTA 

 

Eu, _______________________, RG nº _____________ emitido pelo ______ e CPF nº 
___________________, como representante devidamente constituído da empresa 
________________________________, CNPJ ______________, para fins do disposto no item 6 do 
Edital ______/_____, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, 
que: 

 

a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente pela empresa o seu conteúdo não 
foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido com ou recebido de qualquer 
outro participante potencial ou de fato no Convite nº 001/2021, por qualquer meio ou por qualquer 
pessoa; 

b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de 
qualquer outro participante potencial ou de fato no Convite nº 001/2021, por qualquer meio ou por 
qualquer pessoa.  

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer 
outro participante potencial ou de fato no Convite nº 001/2021 quanto a participar ou não da referida 
licitação; 

d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 
comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato no Convite nº 001/2021 
antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 
informado a, discutido com ou recebido por qualquer integrante da Prefeitura Municipal de Vargem 
Alta/ES, antes da abertura oficial das propostas, e  

f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos 
poderes e informações para firmá-la.   

 

      

Local de Data 

 

 

      

Nome do representante legal:       
CPF:       
RG:       
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ANEXO VIII 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE REPONSABILIDADE TÉCNICA 

(opcional) 

 
À 
Comissão Permanente de Licitação 
Prefeitura Municipal de Vargem Alta 

 

Ref.: Convite nº xxx/2021 

 
 
A Empresa _______________________________________, inscrita no CNPJ sob nº 
________________________, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a). 
_______________________, portador da Cédula de Identidade nº ______________________, e do CPF n° 
___________________ informa que o(s) Engenheiro(s) abaixo relacionado (s) e apresentado(s) no(s) 
Atestado(s) de Qualificação Técnica da Fase de Habilitação do  Convite Nº xxx/2021, será(ão) o(s) 
Responsável(eis) Técnico(s) pelos serviços objetos da presente licitação: 
 
Nome do profissional: 
Número do registro: 
Título (s): 

Nº DA CAT 
PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA 

(CONFORME EDITAL) 

PÁGINA DE 
COMPROVAÇÃO 

TÍTULO 
   
   
   
   
   
   

Utilizar para quantos profissionais forem necessários 

 

      

Local de Data 

 

      

Nome do representante legal:       
CPF:       
RG:       
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ANEXO IX 
MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE EM PARTICIPAR DE LICITAÇÃO 

 
 

CONVITE Nº: XXX/2021 
ABERTURA: Até o dia xx de xxxxxxxxxxx de 2021, às xx:xx (xxxxxx) horas. 
 
 
À Comissão Permanente de Licitação 
Prefeitura de Vargem Alta/ES 
 
 
A empresa (razão social) ______________________________________________, CNPJ 
nº _____________________, estabelecida na _________________________ (endereço 
completo), telefone ( )________-________, e-mail: _______________________, manifesta 
interesse na participação do Convite Nº XXX/2021, cujo objeto é a 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 
 
 

      

Local de Data 

 

      

Nome do representante legal:       
CPF:       
RG:       

 
Junto a este requerimento, deverá ser apresentado o cadastro da empresa junto ao município de Vargem Alta. 
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ANEXO X 
MINUTA CONTRATUAL 

ID: 2021.071E0700001.01.0031  

Contrato que entre si celebram o Município de Vargem Alta e a 
empresa ................................................., para o fim expresso nas 
cláusulas que o integram. 

 

O MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA, Espírito Santo, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Zildio Moschen, 
22, Centro, Vargem Alta/ES, inscrito no CNPJ-MF sob o nº 31.723.570/0001-33, neste ato representado pelo Prefeito 
Municipal, Sr. Elieser Rabello, portador do CPF-MF nº 756.501.937-20 e RG nº. 366.631/ES, doravante denominado 
CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa ........................................, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ/MF sob nº ......................., com sede na ................................., por seu representante legal, Sr. ........................, 
brasileiro, estado civil, ......................, inscrito no CPF/MF sob nº ....................... e Cédula de Identidade nº ....................., 
residente e Domiciliado na Rua ..........................................., doravante denominada CONTRATADA, resolvem firmar o 
presente contrato para a EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DA EMEB “ITABIRA”, NA LOCALIDADE DE 
CONCÓRDIA, NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA/ES, conforme Planilha e Projetos em anexos e Proposta apresentada 
pela CONTRATADA datada de ___/___/___, sob o regime de empreitada por preço unitário, nos termos do procedimento 
licitatório – Convite Nº 002/2021 – Processo Nº 1881/2019, tudo de acordo com a Lei Federal 8.666/93 e alterações 
posteriores, Lei Complementar 123/06 e alterações posteriores, Decreto Federal 8.538/15, Decreto Federal 9.412/18 e 
demais normas legais e regulamentares sobre a matéria objeto desta licitação e condições que subseguem. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO CONTRATO 

1.1 - Constitui o objeto deste instrumento a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE 
OBRA DE REFORMA DA EMEB “ITABIRA”, NA LOCALIDADE DE CONCÓRDIA, NO MUNICÍPIO DE VARGEM 
ALTA/ES, conforme memorial descritivo, planilha e projetos em anexos, Proposta apresentada pela CONTRATADA 
datada de ___/___/___ e demais documentos técnicos que fazem parte integrante do Convite Nº 002/2021. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA  

2.1.  – O prazo de vigência do contrato será de 06 (seis) meses, contados a partir de sua assinatura. 

2.2 - O prazo para execução da obra é de até 04 (quatro) meses, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço, 
podendo ser prorrogado, de acordo com a lei. 

2.3 - O início da obra dar-se-á em até 05 (cinco) dias, contados da data de recebimento da Ordem de Serviço, após 
homologação do certame e assinatura do contrato. 

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

 

CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇOS, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO 

3.1 - Pela execução da obra prevista na Cláusula Primeira, o Contratante pagará à Contratada o preço de R$ ............. 
(..................), conforme proposta de preços, irreajustável nos primeiros 12 (doze) meses. 

3.2 - No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, 
inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, bem como 
taxas de licenciamento, administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da 
contratação. 

3.3 - Serão elaboradas pela Contratada, medições dos serviços executados, aplicando-se os preços unitários planilhados 
às quantidades medidas, que serão aprovadas e liberadas pela fiscalização da Contratante. 

3.4 - Os pagamentos serão efetuados conforme as medições dos serviços atestados e aprovados pela fiscalização da 
Contratante e ainda mediante fatura, até o 10º (décimo) dia do mês subsequente à apresentação desta, mediante 
apresentação do documento fiscal hábil. 

§1º Esse prazo poderá ser estendido caso o recurso para pagamento seja proveniente de convênios, contratos de 
repasse ou congênere, sendo que nestes casos os pagamentos ficam condicionados à liberação de recursos pelos 
órgãos concedentes. 

§2º Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o 
pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para 
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pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a 
Contratante. 

3.5 - A CONTRATADA, por ocasião do pagamento, deverá apresentar as documentações descritas abaixo: 

3.5.1 – Para a primeira medição: 

a) Certidão Negativa de Débito com as Receitas Federal, Estadual (sede ou domicílio da empresa) e Municipal 
(sede ou domicílio da empresa); 

b) Certidão Negativa de Débitos com o FGTS; 

c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); 

d) Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de execução; 

e) Cadastro Específico do INSS – CEI da obra. 

f) Prova de recolhimento junto ao FGTS e ao INSS, referente ao mês anterior à execução dos serviços; 

g) SEFIP/GFIP com indicação específica da folha de pagamento dos serviços, referentes ao mês anterior à 
execução dos serviços; 

h) Folha de pagamento referente ao mês anterior à execução dos serviços. 

3.5.2 - Para as demais medições: 

a) Certidão Negativa de Débito com as Receitas Federal, Estadual e Municipal (sede da empresa); 

b) Certidão Negativa de Débitos com o FGTS; 

c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); 

d) Prova de recolhimento junto ao FGTS e ao INSS, referente ao mês anterior à execução dos serviços; 

e) SEFIP/GFIP com indicação específica da folha de pagamento dos serviços, referentes ao mês anterior à 
execução dos serviços; 

f) Folha de pagamento referente ao mês anterior à execução dos serviços. 

3.5.3 - Para a última medição, além da documentação exigida no item 3.6.2, apresentar o Termo de Recebimento 
Provisório da obra, emitido pelo fiscal da obra. 

3.6 – Todas as certidões indicadas nos itens 3.6.1 e 3.6.2 acima deverão estar válidas e vigentes quando de sua 
apresentação para pagamento das medições.  

3.7 - O pagamento somente será efetuado após o ateste, pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura apresentada 
pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos neste instrumento contratual. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1 – As despesas do referido contrato correrão à conta da seguinte dotação orçamentária: 

4.1.1 Órgão: 090 - Secretaria Municipal de Educação, Programa: 090100.1236100491.054 – Construção, 
ampliação e reforma de unidades do ensino fundamental, Elemento de Despesa: 44905100000, Fonte de 
Recurso: 11110000000, Ficha: 0000176 

 

CLÁUSULA QUINTA - EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA  

5.1 - Para a realização dos serviços estabelecidos neste Contrato, a Contratada deverá utilizar pessoal próprio, mão de 
obra especializada, ferramentas próprias e adequadas, dentro dos padrões de segurança, sempre com o 
acompanhamento de engenheiro responsável. 

 

CLÁUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADE E OBRIGAÇÕES 

6.1 – São obrigações da CONTRATANTE: 

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

6.1.2 - Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor ou comissão especialmente 
designada, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 
empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 
providências cabíveis; 

6.1.3 - Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades 
constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se de que as 
soluções por ela propostas sejam as mais adequadas; 

6.1.4 - Pagar à Contratada o valor resultante da prestação contratual, conforme cronograma físico-financeiro; 
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6.1.5 - Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato; 

6.1.6 - Publicar o presente Contrato, em resumo, no Órgão do Oficial do Município ou outros órgãos da imprensa 
oficial, na forma do Art. 61, parágrafo único da lei 8.666/93. 

6.1.7 - Mediante processo devidamente instruído, o Contratante poderá acrescer ou diminuir o volume de serviços 
em até 25% (vinte e cinco por cento), sobre o valor do Contrato, bem como acrescer o prazo decorrente de 
alterações do projeto, inclusão ou exclusão de serviços. 

6.2 – São obrigações da CONTRATADA: 

6.2.1 - Utilizar pessoal devidamente registrado, recolher todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, 
fiscais, comerciais e outros inerentes, resultantes da execução do presente Contrato, sendo que a inadimplência 
de tais obrigações, não transfere a Contratante a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar objeto 
do Contrato ou restringir a regularização e o uso da obra, assim como tomar todas as medidas necessárias para a 
segurança de seus empregados e de terceiros; 

6.2.2 - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do 
Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados; 

6.2.3 - A Contratada é responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes 
de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização 
ou o acompanhamento pela Prefeitura Municipal; 

6.2.4 - Manter na obra, em tempo integral, um engenheiro, bem como um preposto, aceito pela Contratante para 
representá-la na execução do Contrato; 

6.2.5 – Entregar a obra em perfeitas condições de utilização, sendo que todo o entulho e restos de materiais 
provenientes da obra deverão ser retirados pela Contratada; 

6.2.6 - Manter os empregados nos horários predeterminados pela Contratante; 

6.2.7 - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 14 e 
17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a 
descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor 
correspondente aos danos sofridos; 

6.2.8 - Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em 
conformidade com as normas e determinações em vigor; 

6.2.9 - Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá, além de provê-los com os 
Equipamentos de Proteção Individual - EPI; 

6.2.10 - Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão no órgão 
para a execução das atividades contratadas;  

6.2.11 - Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais 
previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Contratante. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - FISCALIZAÇÃO 

7.1 - Fica designado (a) o (a) servidor (a) Marcela Scaramussa – Mat. 008800 para fiscalização do contrato, nos 
termos do artigo 67 da Lei 8.666/93. 

7.2 - Fica designado Geraldo Brunoro Esteves (CREA-ES 033738/D), conforme obrigações atribuídas pelo 
Contrato Nº 150/2017, para atuar como fiscal técnico do contrato, nos termos do artigo 67 da Lei 8.666/93. 

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

7.4 - O fiscal deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel 
cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993. 

7.5 - A fiscalização da execução abrange, ainda, as seguintes rotinas: 

7.5.1 - Conferir o cumprimento do objeto e demais obrigações pactuadas, especialmente o atendimento às 
especificações atinentes ao objeto e sua garantia, bem como os prazos fixados no contrato, visitando o local onde 
o contrato esteja sendo executado e registrando os pontos críticos encontrados, inclusive com a produção de 
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provas, datando, assinando e colhendo a assinatura do preposto da contratada para instruir possível procedimento 
de sanção contratual; 

7.5.2 - Comunicar imediatamente à contratada, quando o fornecimento seja de sua obrigação, a escassez de 
material cuja falta esteja dificultando a execução dos serviços; 

7.5.3 - Recusar os serviços executados em desacordo com o pactuado e determinar desfazimento, ajustes ou 
correções; 

7.5.4 - Receber, provisória ou definitivamente, o objeto do contrato sob sua responsabilidade, mediante termo 
circunstanciado ou recibo, assinado pelas partes, de acordo com o art. 73 da Lei n.º 8.666, de 1993, recusando, 
de logo, objetos que não correspondam ao contratado; 

7.5.5 - Analisar, conferir e atestar as notas fiscais; 

7.5.6 - Encaminhar a documentação à unidade correspondente para pagamento; 

7.5.7 - Zelar para que o contratado registre as ocorrências referidas do contrato, no Diário de Obra, com vista a 
compor o processo e servir como documento para dirimir dúvidas e embasar informações acerca de eventuais 
reivindicações futuras. 

 

CLÁUSULA OITAVA - GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

8.1 - O Contratado, após a entrega da obra, dará seis meses de garantia e assistência técnica gratuita para os serviços 
objeto deste Contrato, contra defeitos, erros e/ou vícios de construção ou instalação, salvo por uso indevido de utilização 
das instalações.       

 

CLÁUSULA NONA – REGIME DE EXECUÇÃO E DAS ALTERAÇÕES 

9.1 - Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 
9.2 - A diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência não poderá ser reduzida em 
favor do contratado em decorrência de aditamentos que modifiquem a planilha orçamentária. 
9.3 - O contrato será realizado por execução indireta, sob o regime de empreitada por preço unitário. 
9.4 - A assinatura do presente Contrato implica a concordância da Contratada com a adequação de todos os projetos 
anexos ao instrumento convocatório a que se vincula este ajuste. 
9.5 - A diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência não poderá ser reduzida em 
favor do contratado em decorrência de aditamentos que modifiquem a planilha orçamentária, exceto para a preservação 
do equilíbrio econômico-financeiro do contrato em casos excepcionais e justificados, desde que os custos unitários dos 
aditivos contratuais não excedam os custos unitários do sistema de referência utilizado na forma do Decreto Federal Nº 
7.983, de 08 de abril de 2013, assegurada a manutenção da vantagem da proposta vencedora ante a da segunda 
colocada na licitação, conforme preceitua o Art. 14, parágrafo único do mesmo normativo. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – VEDAÇÕES 

10.1 - É vedado à CONTRATADA: 

10.1.1 - Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 

10.1.2 - Interromper a execução dos serviços/atividades sob alegação de inadimplemento por parte da 
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - RESCISÃO E INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL 

11.1 - O Contratante poderá declarar rescindido este Contrato, com base em falta da Contratada, independentemente de 
interpelação judicial, nos seguintes casos: 

11.1.1- Paralisação e/ou abandono da obra por mais de 05 (cinco) dias consecutivos, sem que haja uma causa 
devidamente justificada. 

11.1.2 - Concordata, falência ou dissolução da empresa. 

11.1.3 - Não conclusão dos serviços dentro dos prazos determinados, sem a ocorrência de motivo justificado. 

11.1.4 - Transferência do objeto do presente Contrato, sem prévia e expressa autorização do Contratante. 

11.1.5 - As demais sanções em caso de inadimplência e rescisão contratual, são aquelas definidas nos artigos 77 
a 80 da Lei N° 8.666/93 e alterações posteriores. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – PENALIDADES 

12.1 - A contratada ficará sujeita as penalidades previstas nos artigos 81 e 86 a 88, da Lei 8.666/93, alterada pela Lei 
8.883/94, e aplicará, a exclusivo critério da Administração, quantificados os danos ao município, multa conforme descrito 
nos subitens seguintes, resguardado o contraditório e a ampla defesa. 

12.1.1 - Por atraso para o início dos serviços, multa de 1% (um por cento) do valor contratual. 

12.1.2 - Pela falta de equipamentos necessários à execução dos trabalhos, multa de até 1% (um por cento) do 
valor contratual, por ocorrência. 

12.1.3 - Por não cumprimento total do contrato, multa de até 20,0% (vinte por cento) do valor contratual. 

12.2 - Os valores das multas serão sempre atualizados até o mês da aplicação das mesmas utilizando IPCA-E como 
índice das penalidades previstas. 

12.3 - As importâncias correspondentes às multas que forem impostas à contratada serão deduzidas dos pagamentos 
efetuados. 

12.4 - Não havendo pagamento a fazer à Contratada, serão as multas e outros débitos descontados na garantia prestada 
para a execução do contrato. Caso o valor da garantia não seja suficiente para o devido pagamento, a dívida restante 
será inscrita na Dívida Ativa para cobrança executiva, ficando a empresa suspensa de participar de quaisquer outras 
licitações promovidas pela Prefeitura enquanto não quitada a dívida. 

12.5 - Em caso de revisão unilateral do contrato por culpa da contratada, nas hipóteses previstas nos incisos I a XI, artigo 
78, da lei 8.666/93 atualizada pela Lei 8.883/93, poderá a contratada em benefício da Prefeitura Municipal de Vargem 
Alta, a garantia prestada, sem direito a reclamação ou qualquer indenização e sem prejuízo das demais penalidades, 
inclusive as multas previstas neste edital. 

12.6 - A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato, aceitar ou reiterar o instrumento equivalente, dentro 
do prazo estabelecido neste edital, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às 
penalidades estabelecidas para o não cumprimento do contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - RECEBIMENTO DA OBRA  

13.1 - Após a conclusão de todos os serviços, verificar-se-á o recebimento provisório da obra, mediante Termo assinado 
pelas partes. O Termo definitivo será assinado 30 (trinta) dias após o recebimento provisório, se os serviços contratados 
não apresentarem defeitos ou imperfeições, ou se existentes, tiverem sido corrigidos e, assim, considerados como 
executados e concluídos dentro das especificações e condições contratuais. 

13.2 - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra, nem 
ético profissional pela perfeita execução do Contrato pelo prazo de 05 (cinco) anos. 

13.3 - Na hipótese de não terem sido lavrados os Termos de recebimento provisório e definitivo da obra, nos prazos 
reputar-se-ão como realizados os serviços, desde que comunicados a Contratante nos 15 (quinze) dias anteriores a seu 
término. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - FORO 

14.1 - Fica eleito pelas partes, o Foro da Comarca de Vargem Alta/ES, para dirimir qualquer dúvida oriunda do presente 
Contrato, renunciando-se a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E por estarem assim, justos e acordados, assinam o presente instrumento em três vias de igual teor na presença das 
testemunhas abaixo assinadas.         

 

    Vargem Alta/ES, xx de xxxxxxxxxxx de 2021. 

 

 

______________________________ 
ELIESER RABELLO 

Prefeito Municipal 
Contratante 

 
 

 
 

________________________________ 
XXXXXXXXXXXXXXXXX 

Contratada 


