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PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EDITAL – TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022
PREÂMBULO
O MUNICÍPIO DE VILA VALÉRIO/ES, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua
Lourenço de Martins, nº 190, Centro, Vila Valério/ES, inscrito no CNPJ-MF sob o nº 01.619.232/0001-95,
torna público que realizará procedimento de Licitação na modalidade Tomada de Preços, do tipo Menor
Preço, com amparo na Lei nº 8.666/1993 e na Lei Complementar nº 123/2006, através do Presidente da
CPL/PMVIVA, designados pelo Decreto nº 002/2022, de 10 de janeiro de 2022.
CÓDIGO CIDADES: 2022.075E0700001.01.0006
I – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1 - Modalidade: Tomada de Preços
2 – Processo Administrativo nº 01575/2022
3 - Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL
4 - Objeto: Contratação de empresa especializada para execução da obra de urbanização da
Avenida Beira Rio, Bairro Boa Vista, Sede do Município de Vila Valério/ES, tudo em conformidade
com os Projetos, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-financeiro, Memorial Descritivo,
Minuta de Contrato, e demais anexos partes integrantes deste Edital.
5 - Dotação Orçamentária:
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL
200140.1545114041.013 – Construção de pontes, galerias e bueiros na zona urbana do Município.
44905100000 – Obras e Instalações – Ficha – 127.
15100001000 – Outras transferências de convênios da união.
6 - UNIDADE ADMINISTRATIVA SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
URBANA E RURAL.

II – SESSÃO PÚBLICA
Tomada de Preços nº 004/2022
Dia: 18 de agosto de 2022
Horário da Sessão Pública: 12:00 horas
Credenciamento e recebimento dos envelopes: Início 30 minutos antes da abertura da sessão.
Local da sessão pública: Sala do Setor de Licitações (CPL/PREGÃO).
Local do protocolo: Protocolo Geral da PM/VIVA.

III - DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES, CREDENCIAMENTO E COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO
DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU EQUIPARADA
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1 - Os envelopes contendo a Documentação e a Proposta de Preços, respectivamente, serão recebidos a
partir de 30 (trinta) minutos antes e até o horário especificado no Capítulo II para a SESSÃO PÚBLICA da
Tomada de Preços.
2 - O credenciamento será iniciado com antecedência de 30 (trinta) minutos do horário especificado no
item II para a Sessão Pública da Tomada de Preços.
3 - As empresas licitantes poderão ser representadas na sessão da Tomada de Preços por proprietário,
sócio ou dirigente, desde que seja apresentado o original ou cópia autenticada do registro comercial,
no caso de empresa individual, ato constitutivo, estatuto ou contrato social e seus termos aditivos
ou Contrato Social Consolidado, em se tratando de sociedade comercial e, no caso de sociedade
por ações, acompanhado do documento de eleição de seus administradores; inscrição do ato
constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da diretoria em exercício, afim de
que seja comprovada a aptidão para a formulação de propostas e a prática de todos os demais atos
inerentes ao procedimento de licitação. Na mesma oportunidade deve ser apresentada cópia
autenticada do documento de identidade do representante.
4 - A representação também poderá ser feita por credenciado constituído por procuração pública ou
particular, ou conforme ANEXO 2 (TERMO DE CREDENCIAMENTO MODELO), que comprove a outorga
de poderes necessários para a formulação de propostas e a prática de todos os demais atos inerentes ao
procedimento de licitação. Na mesma oportunidade deve ser apresentada cópia autenticada do
documento de identidade do credenciado, desde que seja apresentado o original ou cópia
autenticada do registro comercial, no caso de empresa individual, ato constitutivo, estatuto ou
contrato social e seus termos aditivos ou Contrato Social Consolidado, em se tratando de
sociedade comercial e, no caso de sociedade por ações, acompanhado do documento de eleição
de seus administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada
de prova da diretoria em exercício, afim de que seja comprovada a aptidão para a formulação de
propostas e a prática de todos os demais atos inerentes ao procedimento de licitação.
5 - No processo licitatório, somente poderá se manifestar, em nome da Licitante, seu representante ou a
pessoa por ela credenciada.
6 - O representante a ser credenciado deverá ser distinto e único para cada empresa Licitante, não
podendo, em nenhuma hipótese, uma mesma pessoa, ainda que munida de procuração, representar mais
de uma empresa junto à Comissão Permanente de Licitação, sob pena de indeferimento do
credenciamento para ambas.
7 - A falta de apresentação ou incorreção do credenciamento não inabilitará a Licitante, mas obstará o
representante de se manifestar e responder pela mesma.
8 - A apresentação no CREDENCIAMENTO do original ou cópia autenticada do registro comercial,
no caso de empresa individual, ato constitutivo, estatuto ou contrato social e seus termos aditivos
ou Contrato Social Consolidado, em se tratando de sociedade comercial e, no caso de sociedade
por ações, acompanhado do documento de eleição de seus administradores; inscrição do ato
constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da diretoria em exercício e
Documento de Identidade do representante legal da Licitante (signatário da proposta) isentam a
licitante de juntá-los no ENVELOPE 1 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.

9 - DA COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU
EQUIPARADA.
9.1 - As Licitantes que invocarem a condição de microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP)
para fins de exercício de quaisquer dos benefícios previstos na Lei Complementar nº 123/2006, deverão
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apresentar os seguintes documentos no momento do CREDENCIAMENTO ou se os envelopes forem
enviados pelos Correios ou somente entregues no Protocolo Geral, os mesmos poderão ser colocados no
envelope de habilitação:
a) Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial, seguindo a previsão da Instrução Normativa
DREI nº 10/2013;
b) Caso a licitante enquadrada como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) seja
optante pelo Sistema Simples Nacional de Tributação, regido pela Lei Complementar nº 123/2006, deverá
apresentar também o comprovante de opção obtido no site do Ministério da Fazenda
(http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional);
c) Declaração firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum dos impedimentos
previstos do § 4º do Artigo 3º da LC 123/06. (MODELO ANEXO 3)
9.2 - A Licitante que invocar a condição de microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) e não
apresentar os documentos comprobatórios respectivos decairá do direito de usufruir dos benefícios da LC
nº 123/06.
IV - DIVULGAÇÃO, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES
1 - As empresas interessadas em participar do certame deverão retirar o Edital no sítio eletrônico
www.vilavalerio.es.gov.br ou providenciar cópia junto ao Setor de Licitações da PMVIVA/ES, de segunda a
quinta, de 11 às 17 h, e, às sextas, de 7 às 12 h, ficando obrigadas a acompanhar as publicações
referentes à Licitação no Diário Oficial do Estado e no sítio eletrônico acima informado, tendo em vista a
possibilidade de alterações e avisos sobre o procedimento.
2 - Os pedidos de esclarecimentos sobre o procedimento de Licitação devem ser enviados ao
Presidente da CPL/PMVIVA até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública,
através do endereço eletrônico semaf.licitacoes@vilavalerio.es.gov.br, pelo telefone (27) 3728-1000 ou
mediante requerimento protocolado na recepção da PMVIVA/ES, de segunda a quinta, de 11 às 17 h, e,
às sextas, de 7 às 12 h. Os esclarecimentos serão respondidos até o dia anterior marcado para a
realização da sessão pública.
3 - Os esclarecimentos relativos ao objeto licitado devem ser encaminhados ao mesmo endereço
eletrônico ou protocolados na recepção da PMVIVA/ES, de segunda a quinta, de 11 às 17 h, e, às sextas,
de 7 às 12 h, até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública. Os
esclarecimentos serão respondidos até o dia anterior marcado para a realização da sessão pública.
4 - A impugnação do Edital pelos licitantes deverá ser promovida através de protocolo da
PMVIVA/ES, de segunda a quinta, de 11 às 17 h, e, às sextas, de 7 às 12 h, ou enviada para o endereço
eletrônico semaf.licitacoes@vilavalerio.es.gov.br, até o segundo dia útil que anteceder a data fixada para
abertura da sessão pública, seguindo as condições e os prazos previstos no art. 41 da Lei nº 8.666/1993.
5 - A impugnação do Edital deverá ser dirigida ao Presidente da CPL/PMVIVA, indicando os números
da Tomada de Preços e do Processo Licitatório, assim como o telefone e o e-mail do impugnante. No
mesmo momento deverá ser juntado documento que comprove a aptidão do signatário para a
representação da empresa Licitante.
6 - O Presidente da CPL/PMVIVA decidirá sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
informando ao interessado sobre a sua decisão, dando ampla publicidade através do sítio eletrônico
www.vilavalerio.es.gov.br.
7 - No caso de acolhimento da impugnação, será designada nova data para a realização do certame,
exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
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8 - A impugnação do Edital por qualquer cidadão deverá ser promovida através de protocolo da
PMVIVA/ES, de segunda a quinta, de 11 às 17 h, e, às sextas, de 7 às 12 h, ou enviada para o endereço
eletrônico semaf.licitacoes@vilavalerio.es.gov.br, até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para
abertura da sessão pública, seguindo as condições e os prazos previstos no art. 41 da Lei nº 8.666/1993.
9 - O Presidente da CPL/PMVIVA decidirá sobre a impugnação no prazo de 03 (três) dias úteis,
informando ao interessado sobre a sua decisão, dando ampla publicidade através do sítio eletrônico
www.vilavalerio.es.gov.br.
V - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
1 - Poderão participar desta Licitação somente empresas inscritas no Cadastro de Fornecedores da
Prefeitura Municipal de Vila Valério/ES e que atenderem a todas as condições exigidas para o
cadastramento até o terceiro dia anterior à data de recebimento das propostas, observada a
necessária qualificação e cujo objeto social seja compatível com o objeto licitado.
2 - A participação no certame decorre do atendimento de todas as exigências deste Edital e seus anexos,
sendo vedada a participação de empresa:
a) suspensa de participar de Licitação e impedida de contratar com a Prefeitura Municipal de Vila
Valério/ES;
b) declarada inidônea para licitar ou contratar com quaisquer órgãos da Administração Pública;
c) que incidir no estipulado no art. 9º da Lei nº 8.666/1993;
d) com falência decretada, concordata ou em processo de dissolução;
e) que esteja constituída sob a forma de consórcio;
f) que atue na forma de cooperativa.
3 - Poderão participar da presente Licitação empresas estrangeiras legalmente estabelecidas no País, nos
termos do artigo 28, inciso V e artigo 33 §1º da Lei 8.666/93 e suas alterações;
4 - Não será aceita, em qualquer hipótese, a participação de Licitante retardatário, a não ser como ouvinte.
5 - A participação no certame implica na aceitação de todas as condições estabelecidas neste instrumento
convocatório.
VI - APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS DE PREÇOS
1 - Os Documentos de Habilitação e Propostas de Preços deverão ser apresentados no dia e hora
previamente estabelecidos para o início da SESSÃO PÚBLICA da Tomada de Preços, em envelopes
distintos, lacrados e indevassáveis, sob pena de desclassificação, contendo em sua parte externa, as
seguintes informações:
À Prefeitura Municipal de Vila Valério/ES
Tomada de Preços nº 004/2022
Razão Social
CNPJ
ENVELOPE 1 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

À Prefeitura Municipal de Vila Valério/ES
Tomada de Preços nº 004/2022
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Razão Social
CNPJ
ENVELOPE 2 – PROPOSTA DE PREÇOS

2 - Não serão aceitos os envelopes de Documentos de Habilitação e Proposta de Preços entregues na
PMVIVA/ES sem protocolar.
3 – Poderão ser acessados os envelopes de licitantes que encaminharem via CORREIOS, os envelopes
de habilitação e proposta de preços.

VII - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
1 - Para promover a habilitação no procedimento, a empresa Licitante deverá apresentar os documentos
abaixo relacionados, importando, a ausência ou inconformidade de qualquer deles, em inabilitação da
mesma.
2 - Os documentos exigidos neste Edital poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo
de cópia legível, autenticada por cartório competente, ou publicação em órgão da imprensa oficial, com
exceção dos extraídos pela internet, com vigência plena na data fixada para sua apresentação.
3 - Serão admitidas fotocópias sem autenticação cartorial, desde que os respectivos originais sejam
apresentados aos membros da Comissão Permanente de Licitações/PMVIVA ou à Equipe de Apoio para
autenticação, antes do início dos trabalhos previsto no Capítulo II – SESSÃO PÚBLICA.
4 - No processo licitatório, somente poderá se manifestar, em nome da Licitante, seu representante ou a
pessoa por ela credenciada.
5 – HABILITAÇÃO JURÍDICA
a) registro comercial, no caso de empresa individual;
b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado e suas alterações, ou
contrato social consolidado, em se tratando de sociedade comercial e, no caso de sociedade por ações,
acompanhado do documento de eleição de seus administradores;
c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da diretoria em
exercício;
d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
expedido no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente;
e) Documento de Identidade do representante legal da Licitante signatário da proposta.
f) Deverá estar prevista no Estatuto ou Contrato Social da Licitante a autorização para empreender
atividades compatíveis com o objeto desta Licitação.
6 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ;
b) prova de regularidade de Tributos Federais e Divida Ativa da União e a Seguridade Social - Certidão
Conjunta PGFN e RFB;
c) prova de regularidade com a Fazenda Pública do Estado onde for sediada a empresa;
d) prova de regularidade com a Fazenda Pública do Município onde for sediada a empresa;
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e) prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS;
f) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação
de certidão negativa.
6.1 - Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para fins de habilitação deverão conter
o nome da Licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço respectivo, observando-se
que:
a) se a Licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em seu nome;
b) se a Licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome desta;
c) se a Licitante for matriz, e a executora do contrato for filial, a documentação deverá ser apresentada
com CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente;
d) serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem
emitidos somente em nome da matriz.
6.2 - Figuram como exceções as certidões cuja abrangência atinge tanto a empresa matriz quanto as filiais
(INSS e PGFN/RFB).
6.3 – A Comissão Permanente de Licitações/PMVIVA durante a análise dos documentos de habilitação
procederão a validação das certidões negativas/positivas apresentadas nos sítios eletrônicos dos órgãos
oficiais (RECEITA FEDERAL, PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL, CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL, PREVIDÊNCIA SOCIAL, SECRETARIAS DA FAZENDA E TRIBUNAL SUPERIOR DO
TRABALHO).
6.4 - Os documentos que não possuírem prazo de vigência estabelecido pelo órgão expedidor deverão ser
datados dos últimos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data de abertura da Tomada de Preços.
6.5 - Nos casos de microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparadas, não se exige
comprovação de regularidade fiscal para fins de habilitação, mas somente para formalização da
contratação, observadas as seguintes regras:
6.5.1 - A Licitante deverá apresentar, à época da habilitação, todos os documentos exigidos para efeito de
comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que apresentem alguma restrição;
6.5.2 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o
prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for
declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para
regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;
6.5.3 - Em caso de atraso por parte do órgão competente para emissão de certidões comprobatórias de
regularidade fiscal e trabalhista, 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.
6.5.4 - Na hipótese descrita no inciso anterior, a Licitante terá o prazo de 10 (dez) dias, contado da
apresentação dos documentos a que se refere o parágrafo anterior, para apresentar a certidão
comprobatória de regularidade fiscal.
6.5.5 - O prazo a que se refere o inciso anterior poderá, a critério da Administração Pública, ser prorrogado
por igual período, uma única vez, se demonstrado pela Licitante a impossibilidade de o órgão competente
emitir a certidão.
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6.6 - A formalização da contratação fica condicionada à regularização da documentação comprobatória de
regularidade fiscal e trabalhista, nos termos dos incisos anteriores, sob pena de decadência do direito à
contratação, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho
de 1993, sendo facultado à Administração convocar as Licitantes remanescentes e com elas contratar,
observada a ordem de classificação, ou revogar a Licitação.
7 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
7.1 – CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL
a) - Apresentação de Atestado(s) de Capacidade Técnica em nome da empresa Licitante, fornecido(s)
por pessoas jurídicas de direito público ou privado, que comprove(m) a aptidão para o desempenho de
atividade pertinente e compatível em características indicadas neste Edital;
a1) - O(s) atestado(s) deve(m) ser emitido(s) em papel timbrado da contratante, assinado por seu
representante legal, discriminando o teor da contratação e os dados da empresa contratada.
a2) - Não serão aceitos atestados e/ou certidões de acervos parciais, referente a obras e/ou serviços em
andamento.
b) Registro ou Inscrição da licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou no
Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU da região da sede da empresa (Art. 30, I, da Lei Federal nº
8.666/93).
b1) Em se tratando de empresa não registrada no CREA/CAU do Estado do Estado do Espírito Santo,
deverá apresentar o registro do CREA do estado de origem, ficando a licitante vencedora obrigada a
apresentar o visto do CREA/CAU-ES, antes da assinatura do contrato.

7.2 - CAPACIDADE TÉCNICO PROFISSIONAL:
a) Registro ou Inscrição do responsável técnico indicado no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia - CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU da região da sede da empresa;
b) Declaração do Responsável Técnico aceitando a sua indicação realizada pela Licitante;
c) Comprovante que a licitante possui em seu quadro técnico o profissional indicado. A
comprovação deste profissional deverá ser feita através de Contrato Social, no caso de sócio ou
proprietário; de Carteira de Trabalho ou Contrato de Prestação de Serviços, no caso de funcionário; e
também poderá ser comprovada através da Certidão de Registro ou Inscrição da licitante na entidade
profissional competente em que conste o nome do profissional como responsável técnico;
d) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade com características semelhantes ao objeto do
certame, por meio de Atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado,
expedido(s) em nome do responsável técnico indicado pela licitante, devidamente acompanhado da
competente Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA ou CAU a que estiver vinculado.

e) No caso de duas ou mais Licitantes indicarem um mesmo profissional como responsável técnico todas
serão inabilitadas;
f) O profissional indicado na fase licitatória deverá conduzir a execução dos serviços após a contratação,
sendo uma eventual substituição do responsável técnico admitida em casos fortuitos devidamente
justificados. O potencial substituto deverá apresentar os documentos necessários à comprovação de que
sua qualificação técnica é igual ou superior à apresentada pelo profissional indicado pela contratada na
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ocasião da licitação. O setor de Engenharia poderá, após juízo de admissibilidade, impugnar o substituto,
demandando que a contratada selecione profissional diverso;
g) Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação da proposta implica em
conhecimento pleno dos locais e das condições em que deverá ser executada a obra ou serviço e
submissão a todas as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem como à legislação
mencionada no preâmbulo deste.
h) O MUNICÍPIO DE VILA VALÉRIO poderá promover diligências para averiguar a veracidade das
informações constantes nos documentos apresentados, caso julgue necessário, estando sujeita à
inabilitação, a licitante que apresentar documentos em desacordo com as informações obtidas pela CPL,
além de incorrer nas sanções previstas na Lei n°8.666/1993.
i) A visita técnica para conhecimento pleno das áreas de execução das obras é facultada ao
licitante, mas se mesmo assim o desejar deverá agendar data e horário para proceder com a visita
com o Engenheiro Civil Sr. Neivaldo Fregona, Tel: (27) 99984-6518. Ressalta-se que a visita técnica
não é obrigatória.

8 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
a) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, na forma da Lei, já
exigíveis, certificado por contabilista registrado no Conselho Regional de Contabilidade competente,
contendo termo de abertura, encerramento e registro no órgão competente, extraídos do livro
diário, comprovando a boa situação financeira da Licitante, podendo ser atualizado por índices oficiais na
hipótese de encerrados há mais de 03 (três) meses da data de sua apresentação, vedada a substituição
por Balancetes e Balanços provisórios;
a.1) Para Sociedades Anônimas e outras Companhias obrigadas à publicação de Balanço, na forma
da Lei 6.404/76, cópias da publicação no "Diário Oficial" de:
 Balanço patrimonial.
 Demonstração do resultado do exercício.
Demonstração dos fluxos de caixa. Obs: A companhia fechada com patrimônio líquido, na data do
balanço, inferior a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) não será obrigada à apresentação da
demonstração dos fluxos de caixa.
 Demonstração das mutações do Patrimônio Líquido ou a demonstração dos lucros ou prejuízos
acumulados.
 Notas explicativas do balanço.
a.2) Para outras empresas:
 Balanço patrimonial registrado no órgão competente.
 Demonstração do resultado do exercício.
 Cópia do termo de abertura e de encerramento do livro Diário, devidamente registrado no órgão
competente.
 Deverá apresentar o balanço autenticado, certificado por contador registrado do Conselho de
Contabilidade, mencionando, expressamente, o número do "Livro Diário" e folha em que cada balanço
se acha regularmente transcrito.
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b) A empresa Licitante que for criada no exercício em curso deverá apresentar seu Balanço de Abertura,
devidamente registrado no órgão competente.
c) Somente serão habilitados os Licitantes que apresentarem no Balanço Patrimonial, os seguintes
índices: Índice de Liquidez Geral - ILG, Índice de Solvência Geral – ISG e Índice de Liquidez Corrente ILC igual ou maior que 1,00 (um);
c.1) As fórmulas para o cálculo dos índices referidos acima são os seguintes:
i) Índice de Liquidez Geral:
ILG = (AC + RLP)
(PC + PNC)
Onde:
ILG – Índice de Liquidez Geral;
AC – Ativo Circulante;
RLP – Realizável a Longo Prazo;
PC – Passivo Circulante;
PNC – Passivo Não Circulante;

ii) Índice de Solvência Geral:
ISG =

AT
PC + PNC

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

iii) Índice de Liquidez Corrente:
ILC =

AC
PC

Onde:
ILC – Índice de Liquidez Corrente;
AC – Ativo Circulante;
PC – Passivo Circulante;
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c.2) As empresas Licitantes deverão apresentar PLANILHA demonstrando sua boa situação financeira,
conforme alínea c.1 acima, que deverá estar assinada pelo contador da empresa.
d) Apresentação da Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial e Extrajudicial expedida
pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, observada a data de validade definida no instrumento.
d.1) No caso de silêncio do documento a respeito de sua validade, a certidão negativa de falência para fins
de habilitação, deverá apresentar data de emissão de, no máximo, 60 (sessenta) dias anteriores à data
fixada para a sessão de abertura da Licitação.
d.2) Caso a Licitante se encontre em processo de recuperação judicial ou extrajudicial, deverão ser
cumpridos, por meio da documentação apropriada constante no Envelope de Habilitação, os seguintes
requisitos, cumulativamente:
1) cumprimento de todos os demais requisitos de habilitação constantes neste Edital;
2) sentença homologatória do plano de recuperação judicial.
e) Caso o objeto contratual venha a ser cumprido por filial da Licitante, os documentos exigidos neste item
também deverão ser apresentados pela filial executora do contrato, sem prejuízo para a exigência de
apresentação dos documentos relativos à sua matriz.
f) A comprovação dos índices referidos na alínea “c” deverá se basear nas informações constantes nos
documentos listados na alínea “a” deste item, constituindo obrigação exclusiva da Licitante a apresentação
dos cálculos de forma objetiva, sob pena de inabilitação.
g) Apresentação de comprovante de PRESTAÇÃO DE GARANTIA DE PROPOSTA, fazendo referência a
o
Licitação que está sendo caucionada, em qualquer modalidade definida no art. 56, §1º, da Lei n 8.666/93,
no valor correspondente a 1% (um por cento) do valor estimado do objeto da contratação,
observando-se que:
1) Os depósitos em dinheiro serão efetuados em favor da Prefeitura Municipal de Vila Valério na
Agência Banestes (0170), na conta corrente 17.138.470, respectivamente;
2) Quando a caução for em títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e custódia autorizado pelo
Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definição do
Ministério da Fazenda (Lei nº. 11.079, de 30 de dezembro de 2004);
3) no caso da opção pelo Seguro Garantia, o mesmo será feito mediante entrega da competente
apólice, emitida por entidade em funcionamento regular no País, em nome da Prefeitura
Municipal de Vila Valério;
4) a fiança bancária somente será aceita quando emitida por instituição financeira que não esteja
com restrições junto ao BACEN ou a qualquer Órgão de Controle, dela devendo constar, no
mínimo, o constante do Modelo de Carta de Fiança.
5) g.1) A garantia de proposta é exigida para manter a Administração e as Licitantes protegidas contra
atos ou omissões das demais concorrentes, que visem outro fim que não o interesse público. Do
documento deverá constar, além do nome do beneficiário Prefeitura Municipal de Vila Valério, os
dados do Edital.
g.2) Caberá à Licitante manter a validade da garantia durante o período de validade da proposta,
renovando-a ou reforçando-a, caso haja postergação da decisão final acerca da adjudicação do objeto,
provocada pelo regular processamento da Licitação.
g.3) A garantia de proposta dos Licitantes será restituída ou liberada após a homologação do presente
certame licitatório, respeitadas todas as condições, na forma da legislação em vigor.
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g.4) Havendo desistência da proposta, não será devolvida a garantia, a menos que aquela decorra de fato
superveniente aceito pela PMVIVA/ES, nos termos da legislação vigente.
g.5) A garantia da proposta poderá ser executada em desfavor da Licitante que:
1) desistir ou revogar sua proposta durante o período mínimo de sua validade;
2) vencedor, deixar de assinar o Contrato ou apresentar a garantia de execução;
3) não aceitar a correção da proposta, conforme previsto nos Capítulo VIII - PROPOSTA DE PREÇOS e
CAPÍTULO X – DA AVALIAÇÃO, JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS;
4) apresentar declaração falsa ou documento falsificado com o fim de fraudar o procedimento licitatório.
9 - REGULARIDADE SOCIAL
a) - A empresa Licitante deverá apresentar a DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO DO ART. 7º, XXXIII,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - ANEXO 5 (MODELO), atestando que não possui em seu quadro de
empregado(s), menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16
(dezesseis) em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.
10 – OUTRAS COMPROVAÇÕES
a) - A empresa Licitante deverá apresentar a DECLARAÇÃO de que se encontra desimpedida de
participar da licitação, obrigando-se, ainda, a declarar, sob as penalidades cabíveis, a superveniência de
fato impeditivo da habilitação, conforme Art. 32, parágrafo 2º, Lei 8.666/1.993. - ANEXO 4 (MODELO).
b) - A empresa licitante deverá apresentar a DECLARAÇÃO de que não possui em seu quadro societário,
servidor com vínculo empregatício com a Prefeitura Municipal de Vila Valério. - ANEXO 6 – MODELO.
c) – Apresentar o CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL, emitido pela Prefeitura Municipal de Vila
Valério, dentro do prazo de validade.

11 - OBSERVAÇÕES RELATIVAS À HABILITAÇÃO
11.1 Poderão ainda ser exigidas, em qualquer época ou oportunidade, informações complementares ou
esclarecimentos, a critério da Comissão Permanente de Licitação.
11.2 Os Licitantes deverão apresentar os documentos estritamente necessários, evitando duplicidade e a
inclusão de documentos supérfluos ou dispensáveis.
VIII - PROPOSTA DE PREÇOS
1 - A proposta de preços será apresentada em 01 (uma) via, em envelope lacrado, com a designação
"PROPOSTA DE PREÇOS", sendo a última folha devidamente assinada e as demais rubricadas,
constituídas pelos seguintes documentos:
a) Carta de apresentação da proposta, preenchida de conformidade com o modelo constante no
ANEXO 8, declarando expressa aceitação das condições deste Edital, acompanhada de Planilha
orçamentária de serviços e quantidades, com os respectivos preços unitários e preço global em algarismo
e por extenso, em papel timbrado da Licitante, obedecidos os limites de preços fixados no presente
instrumento e observando as especificações técnicas, planilha orçamentária e demais condições previstas
neste edital e seus anexos;
b) Cronograma físico-financeiro da obra.
2 - A proposta de preços deverá atender aos seguintes requisitos:
a) ser datilografada ou digitada, preferencialmente em papel timbrado da empresa, sem emendas,
rasuras e entrelinhas, com todos os valores propostos expressos, com duas casas decimais,
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obrigatoriamente em real, contendo data, assinatura do representante legal e rubrica em todas as
folhas;
b) deve informar a razão social, número do CNPJ, endereço completo da empresa Licitante,
telefone/fac-símile e e-mail;
c) deve conter de forma separada na proposta o preço unitário, o preço total e o preço global;
d) devem estar incluídos nos preços propostos todas as despesas e custos, como transporte,
tributos de qualquer natureza e todas as despesas diretas ou indiretas relacionadas com o objeto
da Licitação;
e) deve informar que a validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias;
f) caso a validade da proposta não esteja expressamente indicada na proposta de preços, a mesma
será considerada não inferior a 60 (sessenta) dias.
3 - Ocorrendo diferença entre os preços unitários e subtotais ou, ainda, entre estes e o total, prevalecerão
sempre os primeiros, devendo o Presidente da CPL/PMVIVA proceder às correções necessárias. No caso
de divergência entre os valores em algarismos e por extenso, prevalecerão os últimos.
4 - Os preços cotados terão como data base a do referencial de preços do orçamento.
5 - Cada Licitante somente poderá apresentar uma proposta de preços. Caso a Licitante apresente mais
de uma proposta, o Presidente da CPL/PMVIVA considerará aquela mais vantajosa para a PMVIVA/ES.
6 - O preço ofertado na proposta será de exclusiva e total responsabilidade da empresa Licitante, não
podendo ser alterado após a sua apresentação.
7 - A simples apresentação da proposta de preços implica na aceitação integral de todas as condições
estabelecidas neste Edital, obrigando-se a Licitante ao cumprimento de todas as exigências nele contidas.
8 - A proposta de preços deverá descrever os serviços ofertados, conforme as especificações e condições
contidas neste Edital, evitando sinônimos técnicos, omissões ou acréscimos referentes à especificação do
objeto.
IX - DA ABERTURA DOS ENVELOPES
1 - No dia e hora marcados neste edital os envelopes serão abertos com chamada das Licitantes e
anotação em ata dos representantes presentes.
2 - Uma vez iniciada a abertura dos envelopes, não serão admitidas quaisquer retificações que possam
influir no resultado da Licitação, ressalvadas aquelas expressamente admitidas neste Edital, nem
admitidos à Licitação os proponentes retardatários.
3 - Todos os documentos e propostas serão rubricados pelos Licitantes presentes e pela Comissão,
permitindo-se aos interessados o exame no local dos Envelopes abertos.
4 - A abertura de todos os envelopes será realizada no local definido neste edital, devendo a Comissão
Permanente de Licitação lavrar atas circunstanciadas, registrando todos os atos praticados no decorrer da
Licitação, que serão assinados pelos Licitantes presentes e todos os membros da comissão, ficando os
documentos à disposição dos mesmos para exame.
5 - O resultado da análise dos documentos de habilitação será comunicado aos Licitantes após o
encerramento dessa primeira fase dos trabalhos, o que poderá ocorrer na mesma data da abertura dos
respectivos envelopes ou por meio de publicação na Imprensa Oficial.
6 - A habilitação da Licitante que se declarar cadastrada no Cadastro de Fornecedores, no que tange
exclusivamente aos documentos por ele abrangidos, será verificada por meio de consulta efetuada pela
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CPL.
6.1 - Estando dentro da validade o cadastro da Licitante junto ao Cadastro de Fornecedores da PM/VIVA,
mas algum documento apresentado já estiver vencido, este deverá ser apresentado no Envelope de
Habilitação a fim de comprovar sua regularidade habilitatória, observada a hipótese prevista na Lei
Complementar nº 123/2006.
7 - Havendo renúncia expressa de todos os Licitantes a qualquer recurso contra o julgamento da fase de
habilitação, os envelopes com as Propostas de Preços serão abertos imediatamente após encerrados os
procedimentos relativos à Habilitação. Caso contrário, a Comissão Permanente de Licitação marcará nova
data para abertura.
8 - Os envelopes “Proposta de Preços” dos Licitantes inabilitados serão devolvidos aos respectivos
proponentes fechados, desde que, decorrido o prazo legal, não tenha sido interposto recurso, ou, em
havendo, após sua denegação.
9 - É facultado à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da Licitação, promover diligência
destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo licitatório, vedada a criação de exigência
não prevista no edital, não sendo aceita a inclusão de qualquer documento ou informação após a hora
prevista para recebimento dos envelopes.
10 - Os erros materiais irrelevantes serão objeto de saneamento, mediante ato motivado da Comissão
Permanente de Licitação.
11 - Não cabe desistência de proposta durante o processo licitatório, salvo por motivo justo decorrente de
fato superveniente e aceito pela Comissão.
12 - Os envelopes dos Licitantes ficarão sob a responsabilidade da Comissão Permanente de Licitação até
sua devolução.
13 - Qualquer Licitante, através de seu representante legal, poderá fazer constar em ata suas
reclamações, ficando a critério dos membros da comissão acatá-las ou não, considerando não possuírem
estas efeito de recurso, o qual deve obedecer ao procedimento apropriado.
14 - Ocorrendo a inabilitação de todos os Licitantes ou a desclassificação de todas as propostas, a
Administração poderá fixar aos Licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova
documentação ou outras propostas, conforme o caso.
X - DA AVALIAÇÃO, JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
1 - O julgamento desta Licitação será feito pelo critério de MENOR PREÇO GLOBAL.
2 - A CPL/PMVIVA examinará as propostas para verificar se estão completas, se não ocorreram quaisquer
erros na sua elaboração e se os documentos foram adequadamente assinados.
3 - Erros aritméticos serão retificados de acordo com a seguinte base: se houver discrepância entre
palavras e cifras, prevalecerá o montante em palavras (por extenso). Se o proponente não aceitar a
correção, sua proposta será rejeitada.
4 - Na hipótese de oferta de preço unitário diferenciado para o mesmo serviço será considerado o menor
preço.
5 - Para efeito de cálculo dos preços propostos, dever-se-á considerar os valores até a segunda casa
decimal, desprezando-se as demais, bem como para os demais cálculos decorrentes da planilha de
quantitativos.
6 – Erro de multiplicação dos preços unitários pela quantidade correspondente: será retificado, mantendose o preço unitário e a quantidade e corrigindo-se o produto.
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7 – Erro de adição: será retificado, conservando-se as parcelas corretas e trocando-se a soma.
8 – Caso sejam constatados erros de cálculos nas propostas apresentadas, fica assegurado à Comissão
Permanente de Licitação o direito de retificá-los, prevalecendo sempre os quantitativos do Quadro de
Quantidades e os preços unitários propostos.
9 – Os Licitantes não poderão, em hipótese alguma, aumentar ou reduzir os quantitativos constantes da
planilha orçamentária anexa ao presente Edital.
10 - Não serão levadas em consideração vantagens não previstas neste edital, nem ofertas de redução
sobre a proposta que melhor tenha atendido os interesses da Administração Pública.
11 - Serão rejeitadas as propostas que não atenderem a todas as condições deste edital, quer por
omissão, quer por discordância, ou que apresentarem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas em suas
partes essenciais, de modo a ensejar dúvidas.
12 - A CPL/PMVIVA julgará e classificará as propostas, ordenando-as de forma crescente, segundo o
critério de menor preço proposto para o total de serviços previstos na estimativa de custo anexa ao
presente Edital, a preços iniciais.
13 - Será declarada vencedora a Licitante que ofertar o menor preço, observadas as condições do item
seguinte.
14 - Se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por microempresa ou empresa de
pequeno porte e houver proposta apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte ou
equiparada igual ou até 10% (dez por cento) superior à melhor proposta, proceder-se-á da seguinte forma:
14.1 - Se as propostas forem julgadas no mesmo dia de sua abertura e estiver presente a microempresa
ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, a Administração irá convocá-la para em 24 (vinte e
quatro) horas apresentar nova proposta, inferior àquela considerada vencedora do certame;
14.2 - Se as propostas não forem julgadas no mesmo dia de sua abertura ou se forem, mas não estiver
presente a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, a Administração irá
notificá-la, dando-lhe ciência inequívoca da configuração do empate e de seu direito de preferência,
convocando-a para, em 24 (vinte e quatro) horas, apresentar nova proposta, inferior àquela considerada
vencedora do certame;
14.3 - Exercido o direito de preferência por microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada
convocada, será esta considerada detentora da melhor proposta no certame, sendo-lhe adjudicado o
objeto;
14.4 - A Comissão deverá solicitar documentos que comprovem o enquadramento da Licitante na
categoria de microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme regras estabelecidas neste edital;
14.5 - Não ocorrendo a contratação da microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada que
apresentou a melhor proposta, na forma dos subitens anteriores, serão convocadas as microempresas,
empresas de pequeno porte ou equiparadas remanescentes, observada a ordem classificatória, para que
exerçam seu direito de preferência;
14.6 - Caso não ocorra a contratação de microempresas, empresa de pequeno porte ou equiparada nos
termos dos subitens anteriores, será declarada vencedora a Licitante que houver ofertado a proposta
originalmente vencedora do certame.
15 - A Comissão Permanente de Licitação lavrará relatório circunstanciado dos trabalhos, apontando os
fundamentos da classificação e da seleção efetuada e encaminhará o relatório de suas conclusões para
homologação pelo Prefeito Municipal.
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16 - Serão desclassificadas as propostas que:
a) Não atenderem às exigências do presente Edital, quer por omissão, quer por discordância, ou
que apresentarem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas em suas partes essenciais, de modo a
ensejar dúvidas;
b) Apresentarem preços globais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero ou, ainda,
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado da região, conforme Art. 44,
parágrafo 3°, da Lei n° 8.666/93, consolidada;
c) Apresentarem cotação parcial ou vantagens baseadas nas ofertas dos demais Licitantes;
d) Contiverem preços unitários e/ou global excessivos ou manifestamente inexequíveis.
16.1 – Considerar-se-ão excessivos os preços que ultrapassarem os valores global e/ou unitários orçados,
constantes no Edital desta Licitação.
16.2 – Conforme o disposto no Art. 48, da Lei n° 8.666/93, consideram-se manifestamente inexequíveis,
no caso de Licitação de menor preço para obras e serviços de engenharia, as propostas cujos valores
sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:
a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado
pela Administração; ou
b) valor orçado pela Administração.
16.3 – Dos Licitantes classificados na forma do Parágrafo Primeiro do Art. 48 da Lei n° 8.666/93, cujo valor
global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alíneas “a” e
“b” anteriores, será exigida, para assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, dentre as
modalidades previstas no Parágrafo Primeiro do Art. 56, da mesma Lei, igual à diferença entre o valor
resultante das alíneas já citadas e o valor da correspondente proposta.
16.4 - A Comissão Permanente de Licitação poderá requerer a apresentação, no prazo de 02 (dois)
dias, da composição detalhada das especificações e dos custos dos preços unitários que
apresentarem indícios de inexequibilidade, sem prejuízo de outras diligências que se apresentarem
pertinentes.
16.4.1 Será analisada a adequação da composição dos preços unitários às especificações dos
serviços constantes na Planilha e no Projeto, sendo desclassificada a Licitante que não atender a
convocação para adequar a composição apresentada ou justificá-la tecnicamente, no prazo de 03
(três) dias úteis, vedada a alteração dos valores unitários e global da proposta.
16.5 – Em qualquer caso, será assegurado a Licitante o contraditório e a ampla defesa para que
comprove, no prazo de 03 (três) dias, por meios tecnicamente legítimos, a exequibilidade de sua proposta.
17 - A Comissão Permanente de Licitação poderá rejeitar todas as propostas apresentadas quando
nenhuma delas satisfizer o propósito da Licitação ou quando for evidente a inexistência de concorrência
ou existência de conluio.
18 - Em caso de empate entre dois ou mais proponentes a Comissão Permanente de Licitação procederá
ao sorteio, em sessão pública a ser realizada em local e data a serem definidos, para o qual todos os
Licitantes serão convocados.
19 - Os proponentes serão notificados do resultado referente ao julgamento desta Licitação por meio de
comunicação pela Imprensa Oficial.
20 - A CPL/PMVIVA poderá desclassificar propostas de Licitantes até a assinatura do contrato, por
despacho fundamentado, sem direito a indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções
Assinado digitalmente. Acesse: http://vilavalerio.es.gov.br/ Chave: 357c6d9a-889c-4436-822f-2d3c1d88cfd2
Edital de Licitação Nº 000006/2022

Pág. 16

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EDITAL – TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022
cabíveis, se tiver conhecimento de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento da Licitação
que desabonem sua idoneidade ou capacidade jurídica, financeira, técnica ou administrativa.
21 - Só terão direito de usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar reclamações ou recursos e
assinar a Ata, os Membros da Comissão Permanente de Licitação e os Representantes Credenciados dos
Licitantes.
XI - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS NA LICITAÇÃO
1 - Os atos administrativos praticados no processo licitatório estarão sujeitos à interposição de recurso,
nos termos do Art. 109 da Lei nº 8.666/93 e inciso XXXIV do Art. 5º da Constituição Federal, que deverá
ser protocolado no endereço mencionado neste Edital.
2 - Dos atos da Administração referentes a esta Licitação cabem:
2.1 - Recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, nos
casos de:
a) Habilitação ou inabilitação da Licitante;
b) Julgamento das propostas;
c) Anulação ou revogação da Licitação;
d) Aplicação da penalidade de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública.
2.2 - Poderá ser formulada representação à Autoridade Superior, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da
decisão relacionada com o objeto da Licitação, nas hipóteses não previstas no Item anterior.
3 - A comunicação dos atos referidos no Item 2.1, alíneas "a", “b” e “c” será feita através da publicação na
Imprensa Oficial, salvo para os casos previstos na letra "a" e “b”, se presentes os prepostos dos Licitantes
no ato em que foi adotada a decisão, quando poderá ser feita por comunicação direta aos interessados e
lavrado em Ata.
3.1 - A comunicação e o procedimento de aplicação das penalidades observará o disposto no Item 13.
4 - O recurso previsto nas alíneas "a", "b" e “d” no Item 2.1 terá efeito suspensivo, podendo a autoridade
competente, motivadamente e presentes razões de interesse público, atribuir eficácia suspensiva aos
demais recursos.
5 - Os recursos interpostos serão comunicados aos demais Licitantes, que poderão impugná-los no prazo
de 05 (cinco) dias úteis.
6 - As decisões atinentes ao procedimento da Licitação, referidas nas alíneas “a” e “b”, serão decididas
pela Comissão Permanente de Licitação, sendo os eventuais recursos delas decorrentes dirigidos à
própria Comissão Permanente de Licitação, que deverá apreciá-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
podendo reconsiderar ou, sendo mantida a decisão, encaminhar para análise da Autoridade Superior.
7 - As decisões referidas nas alíneas “c” e “d” serão decididas pela Autoridade Superior, sendo os
eventuais recursos delas decorrentes dirigidos ao mesmo, que deverá apreciá-lo no prazo de 05 (cinco)
dias úteis, podendo reconsiderar a decisão recorrida.
XII - DA HOMOLOGAÇÃO E DA CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR O CONTRATO
1 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
homologará o procedimento licitatório.
2 - Após a homologação, o adjudicatário será convocado para assinar o contrato no prazo de até 03 (três)
dias úteis.
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3 - A PMVIVA/ES poderá prorrogar o prazo fixado no item anterior, por igual período, nos termos do art.
64, §1º, da Lei Federal nº. 8.666/93, quando solicitado pela Licitante vencedor durante o seu transcurso, e
desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo ente promotor do certame.
4 - No ato de assinatura do contrato será exigida a comprovação das condições de habilitação
consignadas no edital, as quais deverão ser mantidas pela Licitante durante toda a vigência do pacto.
5 - Para efetivar a assinatura do contrato, a Licitante vencedora deverá apresentar o comprovante de
situação regular junto à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.
6 - A Licitante que ensejar o retardamento do certame, não mantiver a proposta ou fizer declaração falsa,
garantido o direito à notificação prévia e à ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a
Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade,
aplicada esta em conjunto com multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estabelecido na proposta do
mesmo.
XIII - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
1 - Sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal previstas na legislação brasileira vigente, a
CONTRATADA sujeitar-se-á ao disposto neste Edital.
2 - Quando os trabalhos de fiscalização da Administração da execução dos serviços forem dificultados,
inclusive quando forem omitidas informações de responsabilidade da CONTRATADA referentes à
execução contratual, ou prestadas de forma inverídica; quando a obra for paralisada sem autorização da
PMVIVA/ES; quando houver descumprimento na execução dos serviços especificados no Projeto, ou das
Normas Técnicas pertinentes, que acarrete risco de grave prejuízo para a administração, terceiros ou de
danos ambientais: será aplicada multa de 2,0% (dois por cento) do valor do contrato.
3 - A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a aplicação das seguintes sanções ao Licitante
contratado:
a) advertência e multa;
b) suspensão temporária de participação em Licitação e impedimento de contratar com a Administração
Pública Municipal por prazo não superior a 02 (dois) anos;
c) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, em toda a Federação,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com
base na alínea “b”.
3.1 - As sanções de advertência, suspensão e inidoneidade não são cumulativas entre si, mas poderão ser
aplicadas juntamente com as multas e/ou com a Cláusula Penal no caso de rescisão.
3.2 - As sanções previstas nas alíneas “b” e “c”, somente serão aplicadas por decisão fundamentada do
Prefeito Municipal, produzindo efeitos para toda a Administração Pública.
3.3 - Confirmada a aplicação de quaisquer das sanções administrativas previstas neste Edital, competirá à
Comissão Permanente de Licitação proceder com o registro da ocorrência junto aos órgãos de controle.
3.4 - Para o caso de rescisão contratual decorrente de inexecução contratual culposa da contratada, fica
instituída a Cláusula Penal Compensatória por perdas e danos no valor de 10% (dez por cento) sobre o
saldo contratual reajustado não executado pelo particular, observado o que segue:
I - Para exigir a pena convencional, não é necessário que a Contratante alegue prejuízo.
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II - O montante de 10% acima definido vale como mínimo da indenização, não prejudicando o
ressarcimento por prejuízos com valores a ele excedentes.
4 - As sanções administrativas somente serão aplicadas mediante regular processo administrativo,
assegurada a ampla defesa e o contraditório, observando-se as seguintes regras:
a) Antes da aplicação de qualquer sanção administrativa, o órgão promotor do certame deverá notificar a
Licitante contratada, facultando-lhe a apresentação de defesa prévia;
b) A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento,
indicando, no mínimo: a conduta da Licitante reputada como infratora, a motivação para aplicação da
penalidade, a sanção que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa;
c) O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, exceto
na hipótese de declaração de inidoneidade, em que o prazo será de 10 (dez) dias consecutivos, devendo,
em ambos os casos, ser observada a regra do artigo 110 da Lei Federal nº. 8666/93;
d) A Licitante contratada comunicará à CPL/PMVIVA as mudanças de endereço ocorridas no curso do
processo licitatório e da vigência do contrato, considerando-se eficazes as notificações enviadas ao local
anteriormente indicado, na ausência da comunicação;
e) Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentação, a CPL ou a
Autoridade Superior proferirão decisão fundamentada e adotarão as medidas legais cabíveis, resguardado
o direito de recurso da Licitante ou contratado que deverá ser exercido nos termos da Lei Federal nº.
8.666/93;
f) O recurso administrativo a que se refere a alínea anterior que versar sobre questão jurídica será
submetido à análise da Procuradoria Jurídica, após a análise definitiva no âmbito da CPL/PMVIVA, salvo
no caso de dúvida jurídica, em que poderá ser formulada consulta;
g) Somente será publicada na Imprensa Oficial as decisões definitivas, sendo as demais decisões
comunicadas pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento.
5 - Os montantes relativos às multas contratuais e a Cláusula Penal Compensatória aplicadas pela
Administração poderão ser cobradas judicialmente ou descontadas dos valores devidos a Licitante
contratada, relativos às parcelas efetivamente executadas do contrato.
6 - Nas hipóteses em que os fatos ensejadores da aplicação das multas acarretarem também a rescisão
do contrato, os valores referentes às penalidades poderão ainda ser descontados da garantia prestada
pela contratada.
7 - Em qualquer caso, se após o desconto dos valores relativos às multas restar valor residual em
desfavor da Licitante contratado, é obrigatória a cobrança, inclusive judicialmente, da diferença.
XIV - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
1 - Os pagamentos serão efetuados em favor da empresa CONTRATADA, por meio de Depósito Bancário
em conta corrente por ela indicada, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas para a contratação,
mediante Atestado de Execução dos Serviços emitido pelo Setor responsável e fornecimento à
PMVIVA/ES de NOTA FISCAL, bem como os documentos de regularidade fiscal exigidos para a
habilitação no procedimento licitatório. Estes documentos depois de conferidos e visados, serão
encaminhados para processamento e pagamento no 30º (trigésimo) dia, contados a partir da data de
entrada no protocolo da PMViVa.
2 - A nota fiscal deverá conter o mesmo CNPJ e razão social apresentados nos DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO.
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3 - Qualquer alteração feita no contrato social, ato constitutivo ou estatuto que modifique as informações
registradas no processo licitatório, deverá ser comunicado à PMVIVA/ES, mediante documentação
própria, para apreciação da autoridade competente.
4 - Ocorrendo erros na apresentação do(s) documento(s) fiscal(is), o(s) mesmo(s) será(ão) devolvido(s) à
empresa contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a
partir da data de apresentação do novo documento, devidamente corrigido, sem qualquer ônus ou
correção a ser paga pela CONTRATANTE.
5 - A PMVIVA/ES poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidos pela
empresa contratada, em decorrência de descumprimento de suas obrigações.
6 - O pagamento referente ao valor da nota fiscal somente será feito em carteira ou cobrança simples,
sendo expressamente vedada à empresa contratada a cobrança ou desconto de duplicatas por meio da
rede bancária ou de terceiros.
7 - Para a efetivação do pagamento a Licitante deverá manter as mesmas condições previstas no Edital no
que concerne à proposta de preços e à habilitação.
8 - O pagamento será realizado após apresentação de MEDIÇÃO MENSAL, de acordo com o
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, por cada etapa dos serviços prestados, tendo por base a
proposta apresentada pela empresa vencedora. Esta medição será feita após apresentação de
RELATÓRIO (2 VIAS) contendo, no mínimo: Descrição detalhada das atividades realizadas no período,
mencionando e justificando as eventuais causas de atraso no andamento dos serviços.
a)
Relação da equipe utilizada no período (nominando o pessoal, a sua função e a sua relação com a
empresa, por atividade);
b)
Relação dos equipamentos mobilizados na obra e utilizada no período de medição;
c)
Corpo da medição relacionando por etapa todos os serviços realizados, especificação e o
NÚMERO da ORDEM DE SERVIÇO correspondente;
d)
A quantidade e o orçamento dos serviços realizados no período, de acordo com a planilha
orçamentária do contrato;
e)
Relatório fotográfico com registro dos serviços executados no período da medição.
f)
A medição deverá ser apresentada impressa e em arquivo em mídia digital, bem como deverá ser
apresentada a “Anotação de Responsabilidade Técnica” - (ART) e/ou o “Registro de Responsabilidade
Técnica” – (RRT) do responsável técnico.
XV – DO REAJUSTE DE PREÇOS E REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
1 - O valor contratado é fixo e irreajustável pelo período de 12 (doze) meses, contados do mês de emissão
da proposta comercial, conforme Art. 2º e 3º da Lei nº 10.192/2001.
2 - A partir do décimo terceiro mês, na hipótese legal do ajuste ser prorrogado, os preços serão
reajustados, anualmente, utilizando-se os valores atualizados pelas novas planilhas, caso houver,
expedidas pelo DER – Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo - TABELA
CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER, nas mesmas condições estabelecidas e contratadas.
3
- Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de
preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
4
- Conforme Art. 65, II, d, da Lei nº 8.666/93, o contrato poderá ser alterado para restabelecer a
relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da
administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do
equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou
previsíveis porem de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado,
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ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica
extraordinária e extracontratual.
XVI - VALOR
1 - O valor máximo admitido para execução da obra objeto desta Licitação é o constante da
planilha orçamentária, parte integrante do edital.
2 - ACRÉSCIMOS E DECRÉSCIMOS - Os acréscimos e decréscimos que se fizerem necessários serão
circunstancialmente justificados, observado o disposto na Lei nº 8.666/93 e na minuta do Termo de
Contrato.
XVII - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
1 - A CONTRATADA garantirá a execução do contrato em qualquer modalidade definida no art. 56, §1º, da
o
Lei n 8.666/93, no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato. Caberá à
CONTRATADA manter a validade da garantia durante o período da execução contratual, renovando-a ou
reforçando-a, conforme necessário.
2 - Após a assinatura do contrato, a CONTRATADA deverá apresentar a GARANTIA DE EXECUÇÃO DO
CONTRATO no prazo de até 05 (cinco) dias úteis.
3 - Não será aceita garantia emitida por instituição financeira que esteja com restrições junto ao BACEN
ou a qualquer Órgão de Controle.
4 - No caso da opção pelo Seguro Garantia, o mesmo será feito mediante entrega da competente apólice,
emitida por entidade em funcionamento regular no País, em nome da Prefeitura Municipal de Vila
Valério.
5 - A CONTRATANTE restituirá ou liberará a garantia ofertada, no prazo máximo 60 (sessenta) dias após
a assinatura do termo de recebimento definitivo dos serviços objetos desta Licitação, conforme § 4º do art.
56, da Lei nº 8.666/93.
6 - Em caso de rescisão do contrato ou de interrupção dos serviços, não será devolvida a garantia, a
menos que a rescisão ou paralisação decorram de acordo com a PMVIVA/ES, nos termos da legislação
vigente.
XVIII - DISPOSIÇÕES FINAIS
1 - É facultado ao Presidente da CPL/PMVIVA, em qualquer fase do procedimento, efetuar diligências
destinadas a esclarecer ou completar a instrução do processo, sendo vedada às empresas Licitantes a
juntada posterior de informações ou documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de
credenciamento, classificação e habilitação.
2 - É facultado ao Presidente da CPL/PMVIVA, em qualquer fase do procedimento, solicitar informações
complementares.
3 - É facultado ao Presidente da CPL/PMVIVA solicitar a contribuição de servidores da PMVIVA/ES para
subsidiar a análise técnica do objeto licitado.
4 - Cabe ao Presidente da CPL/PMVIVA solucionar os casos omissos do Edital com base no ordenamento
jurídico vigente e nos princípios de Direito Público.
5 - A empresa Licitante é responsável pela veracidade das informações prestadas e dos documentos
apresentados em qualquer fase da Tomada de Preços, cabendo responsabilização na esfera civil, penal e
administrativa pela prática de atos fraudulentos.
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6 - Os documentos apresentados no certame não serão devolvidos, salvo se original a ser substituído por
cópia reprográfica autenticada.
7 - A participação na Licitação implica na aceitação integral e irretratável dos termos do presente EDITAL,
seus Anexos, Projetos e Instruções, bem como na observância dos regulamentos administrativos e das
Normas Técnicas Gerais ou Específicas aplicáveis.
8 - O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da Licitação. A falsidade de qualquer documento
apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do
proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato, sem prejuízo
das demais sanções cabíveis.
9 - É facultado à Comissão ou à autoridade competente, em qualquer fase da Licitação, promover
diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
10 - No caso de dúvida quanto à autenticidade de assinatura constante em documento apresentado por
Licitante, poder-se-á diligenciar no intuito de saná-la, inclusive concedendo prazo para o reconhecimento
de firma.
11 - Os Licitantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo
determinado pela Comissão, sob pena de desclassificação.
12 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do
proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua
proposta.
13 - Na apreciação da documentação de habilitação e das propostas a Comissão poderá sanar erros ou
falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de
habilitação e classificação.
14 - As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da
isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
15 - As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por
qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no Diário
Oficial do Estado do ES.
16 - A autoridade competente para aprovação do procedimento licitatório somente poderá revogá-lo em
face de razões de interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado,
pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por
provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.
17 - Os Licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório,
ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no
cumprimento do contrato.
18 - A nulidade do procedimento licitatório induz a do contrato, ressalvando o disposto no parágrafo único
do art. 59, da Lei nº. 8.666/93.
19 - No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurada a ampla defesa e o contraditório.
20 - A PMVIVA/ES se reserva o direito de aumentar ou diminuir o objeto da presente Licitação, nos limites
fixados no art. 65 da Lei 8.666/93. Qualquer serviço a ser executado, e não constante da proposta aceita
deverá ser devidamente justificado pela área técnica e previamente autorizado pela Autoridade Superior,
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através de composição específica, devendo haver também disponibilidade de recursos para cobertura dos
correspondentes acréscimos, observando o disposto na legislação vigente (art. 65 da Lei 8.666/93). Sobre
a composição específica será aplicado o redutor médio da proposta, considerado como sendo o quociente
do valor total proposto pelo valor total orçado na planilha básica para o julgamento da proposta.
21 - Verificado, em qualquer momento, até o término do contrato, incoerência ou divergências de qualquer
natureza nas composições de preços unitários da Licitante, será sempre adotada as especificações
técnicas estabelecidas no projeto e neste Edital.
22 - Decairá do direito de impugnar os termos do presente edital aquele que não o fizer até o segundo dia
útil que anteceder a abertura dos envelopes.
23 - Poderão ser convidados a colaborar com a comissão, assessorando-a, quando necessário,
profissionais de reconhecida competência técnica, integrantes ou não dos quadros da administração
pública municipal, desde que não vinculados direta ou indiretamente a qualquer dos Licitantes.
24 - Caso as datas designadas para realização deste certame recaiam em dia não útil, e não havendo
retificação de convocação, será o procedimento realizado no primeiro dia útil subsequente, no mesmo
local e horário previsto.
25 - Mediante análise técnica, a PMVIVA/ES, por meio da Autoridade Superior, poderá autorizar, prévia e
expressamente, por escrito, a subcontratação de parte do objeto desta Licitação, nos termos do Art. 72 da
Lei Federal nº 8.666/93, observado o limite de 40% (quarenta por cento) do valor total do objeto
contratado.
26 - A proponente vencedora será responsável por qualquer reparo ou conservação da obra durante 60
(sessenta) dias após o seu recebimento definitivo, sem prejuízo das responsabilidades previstas no Artigo
73, §2º, da Lei nº 8.666/93 e artigo 618, do Código Civil.
27 - Ficam os Licitantes cientes de que deverá ser dada especial atenção aos aspectos de meio ambiente
durante a execução dos serviços, a fim de minimizar os efeitos negativos de impacto ambiental que
porventura sejam causados em função de execução dos serviços.
28 - A Licitante vencedora deverá fazer a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do respectivo
Contrato ao CREA-ES, e/ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) ao CAU-ES, conforme
determina as Leis 5.194, de 24.12.66, 6.496, de 07.12.77 e 12.378, de 31.12.2010.
29 - A contratada estará obrigada a fornecer aos empregados utilizados na execução dos serviços de que
trata o presente Edital, uniformes e equipamentos de proteção individual e coletiva, conforme normas de
trabalho e segurança vigentes.
30 - A proponente deverá manter permanentemente nos serviços um responsável técnico pela execução
dos mesmos, conforme legislação vigente.
31 - A Licitante deverá arcar com todos os custos associados à preparação e apresentação de sua
proposta. A PMVIVA/ES em nenhuma hipótese será responsável por tais custos, quaisquer que sejam os
procedimentos seguidos na Licitação ou os resultados desta.
32 - A Contratada deverá cumprir os procedimentos de proteção ambiental, responsabilizando-se pelos
danos causados ao meio ambiente, por ação ou omissão decorrentes da execução do Contrato, nos
termos da legislação pertinente.
33 - A Contratada responderá pelos crimes ambientais que praticar, incumbindo-lhe o pagamento das
multas decorrentes das infrações ambientais.
34 - No caso de eventual divergência entre o edital de Licitação e seus anexos, prevalecerão as
disposições do primeiro.
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35 - Para dirimir controvérsias decorrentes deste certame o foro competente é o do Juízo da Comarca de
São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo, excluindo-se qualquer outro, por mais especial que
seja.
36 - Os casos não previstos neste Edital serão decididos pela Comissão Permanente de Licitação.
37 – A Prefeitura Municipal de Vila Valério/ES não se responsabilizará por envelopes endereçados via
postal ou por outra forma.
38 - Constituem anexos deste Edital, dele fazendo parte:
ANEXO 1 – TERMO DE REFERÊNCIA;
ANEXO 2 - TERMO DE CREDENCIAMENTO (MODELO);
ANEXO 3 - DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE (MODELO);
ANEXO 4 - DECLARAÇÃO DE QUE SE ENCONTRA DESIMPEDIDA DE PARTICIPAR DA LICITAÇÃO
(MODELO);
ANEXO 5 - DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO DO ART. 7º, XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
(MODELO);
ANEXO 6 - DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI EM SEU QUADRO SOCIETÁRIO, SERVIDOR COM
VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO;
ANEXO 7 - MINUTA DE CONTRATO;
ANEXO 8 – MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA;
ANEXO 9 – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E MEMORIAL
DESCRITIVO;
ANEXO 10 – PROJETOS.

Vila Valério/ES, 02 de agosto de 2022.

Assinado por JAIME JULIÃO VIEIRA
558.391.187-53
Prefeitura Municipal de Vila Valério
02/08/2022 14:15:51

JAIME JULIÃO VIEIRA
Presidente da CPL/PMVIVA

ANEXO 1
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TERMO DE REFERÊNCIA
TOMADA DE PREÇOS N 004/2022
1. DA DESCRIÇÃO DO OBJETO E JUSTIFICATIVA
1.1 – OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução da obra de urbanização da Avenida
Beira Rio, Bairro Boa Vista, Sede do Município de Vila Valério/ES.
1.2 – JUSTIFICATIVA:
A obra de reurbanização da Avenida Beira Rio, visa diminuir a erosão e a poluição, tais como a poeira e os
lixos acumulados na margem, contribuindo assim com a qualidade de vida do cidadão e também para o
embelezamento da cidade.

2. DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA E VIGÊNCIA DO CONTRATO
2.1 - O prazo para a execução da obra é o constante no Cronograma Físico-financeiro, 210 (duzentos e
dez) dias, contados a partir da data da ORDEM DE INÍCIO DOS SERVIÇOS emitida pela PMVIVA/ES.
2.2 – O prazo de vigência do contrato é de 270 (duzentos e setenta) dias consecutivos, contados da
data de sua assinatura, podendo ser prorrogado desde que justificado formalmente e aprovado pela
autoridade competente.
2.3 - O prazo para início da prestação dos serviços será de 10 (dez) dias ininterruptos, contados a partir da
data de recebimento da Autorização Inicial de Serviço.
2.4 - Toda prorrogação do prazo contratual deverá ser justificada por escrito e aprovada pela autoridade
competente.
3. DA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO
3.1 - Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação,
mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômicofinanceiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo, conforme
Art. 57 da Lei 8.666/93:
I - alteração do projeto ou especificações, pela Administração;
II - superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condições de execução do contrato;
III - interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse da
Administração;
IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por esta Lei;
V - impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração em
documento contemporâneo à sua ocorrência;
VI - omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive quanto aos pagamentos
previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do contrato, sem
prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis.
3.2 - Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pela
autoridade competente para celebrar o contrato.
4. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES
4.1 - As especificações e quantidades constam na Planilha Orçamentária e Projetos.
4.2 - Os preços são os constantes da TABELA DESCRITA NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.
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4.3 - Os materiais a serem utilizados deverão ser novos e obedecer rigorosamente às normas e
especificações constantes deste caderno e às prescrições e recomendações dos fabricantes.
4.4 - Os materiais deverão apresentar qualidade e rendimento de forma similar aos das marcas mais
conhecidas no mercado.
4.5 - A Administração poderá solicitar testes dos materiais junto aos seus fabricantes ou representantes
autorizados, para verificar a condição de uso dos mesmos. Se verificada imperfeição ou inadequação,
será feita notificação à empresa para que proceda a sua substituição, no prazo máximo de 05 (cinco) dias
úteis. Caso não seja realizada a substituição, a empresa ficará sujeita às penalidades previstas.
4.6 - Vistorias e testes realizados na fase de entrega dos materiais e de execução dos serviços não
impedirão a realização de testes futuros, quando houver suspeita de que os mesmos não estejam dentro
das especificações exigidas.
5. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
5.1 - São obrigações e responsabilidades da CONTRATADA:
I - executar os serviços através de pessoas idôneas e tecnicamente capacitadas;
II - recrutar e contratar mão de obra especializada em seu nome e sob sua responsabilidade, sem
qualquer solidariedade da CONTRATANTE, cabendo-lhe efetuar todos os pagamentos inclusive os
relativos aos encargos previstos na legislação trabalhista, previdenciária e fiscal, bem como de seguros e
quaisquer outros decorrentes de sua condição de empregadora, assumindo ainda com relação ao
contingente alocado, total responsabilidade pela coordenação e supervisão dos encargos administrativos,
tais como: controle de frequência, fiscalização e orientação técnica, controle, ausências permitidas,
licenças autorizadas, férias, punições, admissões, transferências, promoções, etc.;
III - dar ciência à CONTRATANTE, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar na
execução dos serviços, mesmo que estes não sejam de sua competência;
IV - prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, cujas reclamações se obriga
a atender prontamente;
V - pagar empregados em dia e exibir à CONTRATANTE, sempre que solicitada, as folhas de pagamento
e as guias de recolhimento de contribuição previdenciária (INSS) e do FGTS, em que se comprove a
inclusão dos empregados utilizados na execução dos serviços contratados;
VI - diligenciar para que os seus empregados tratem com urbanidade o pessoal da CONTRATANTE,
clientes, visitantes e demais contratados;
VII - utilizar equipamentos adequados necessários à boa execução dos serviços sob sua responsabilidade,
os quais deverão oferecer o máximo de segurança no que se refere à prevenção de acidentes e danos
materiais que possam ocasionar à CONTRATANTE ou a terceiros;
VIII - 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 de materiais
empregados;
IX - não permitir que seus empregados executem serviços além dos previstos no objeto deste contrato;
X - respeitar e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho previstas na legislação
pertinente, bem como adotar todas as providências e obrigações, quando seus empregados forem vítimas
de acidentes de trabalho no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que verificadas
nas dependências da CONTRATANTE;
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XI - informar à CONTRATANTE, para efeito de controle de acesso às suas dependências, o nome e o
respectivo número da carteira de identidade dos empregados alocados na prestação dos serviços;
XII - informar à CONTRATANTE, também para efeito de controle de acesso às suas dependências todas
as ocorrências de afastamento definitivo e novas contratações de empregados, sendo aquelas num prazo
de 24 horas e estas até o dia do início do trabalho;
XIII – a critério, manter seus empregados a serviço da CONTRATANTE, devidamente identificados com
crachá, sendo permitido o uso de jaleco com emblema da CONTRATADA;
XIV - fiscalizar o perfeito cumprimento das obras e serviços a que se obrigou, cabendo-lhe integralmente,
os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida pela
CONTRATANTE;
XV - assumir todas as despesas relativas a pessoal e quaisquer outras oriundas, derivadas ou conexas
com o contrato, ficando, ainda, para todos os efeitos legais, declarada pela CONTRATADA a inexistência
de qualquer vínculo empregatício entre seus empregados e/ou prepostos e a CONTRATANTE;
XVI - na hipótese de a CONTRATANTE vir a integrar o pólo passivo de reclamatórias trabalhistas
ajuizadas por empregados da CONTRATADA, esta ficará obrigada ao pagamento à CONTRATANTE de
valor correspondente a um salário mensal do empregado reclamante à época da integração da
CONTRATANTE à lide se o contratado estiver em vigor, ou, não estando, de valor correspondente ao
último salário mensal percebido pelo empregado devidamente atualizado, ficando a CONTRATANTE
autorizada a deduzir o citado valor da próxima fatura a ser paga;
XVII - indenizar todos os custos financeiros que porventura venham a ser suportados pela
CONTRATANTE por força de sentença judicial que reconheça, por absurdo, a existência de vínculo
empregatício entre a CONTRATANTE e os empregados da CONTRATADA;
XVIII - responder por todo e qualquer dano que causar à CONTRATANTE ou a terceiros, ainda que
culposo, praticado por seus prepostos, empregados ou mandatário, não excluindo ou reduzindo estas
responsabilidades a fiscalização ou acompanhamento pela CONTRATANTE;
XIX - a CONTRATADA autoriza a CONTRATANTE a descontar o valor correspondente aos referidos
danos, diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos ou da garantia
contratual independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial;
XX - responder perante a CONTRATANTE por qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em
decorrência da prestação de serviços, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados,
mesmo nos casos que envolvam eventuais decisões judiciais, assegurando a CONTRATANTE o exercício
do direito de regresso, eximindo a CONTRATANTE de qualquer solidariedade ou responsabilidade;
XXI - responder também, por danos causados a prédios circunvizinhos, ou a terceiros, devendo a
CONTRATADA adotar medidas preventivas contra os citados danos, com fiel observância das exigências
das autoridades públicas competentes e das disposições legais em vigor;
XXII - a ausência ou omissão da fiscalização da CONTRATANTE não eximirá a CONTRATADA das
responsabilidades previstas neste contrato;
XXIII - aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem
necessários até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato;
XXIV - não caucionar ou utilizar o presente contrato para qualquer operação financeira, sem prévia e
expressa autorização da CONTRATANTE;
XXV - atender através de seus responsáveis técnicos e/ou administrativos, eventuais convocações da
CONTRATANTE;
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XXVI - manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no ato convocatório, durante toda
a execução do contrato;
XXVII – Arcar com todos os custos referentes à execução da obra, sendo que todos os materiais terão que
ser de primeira qualidade;
XXVIII - Manter, na direção dos serviços, profissional legalmente habilitado pelo CREA;
XXIX - Providenciar via quitada do documento de “Anotação de Responsabilidade Técnica” – (ART), do
CREA, bem como o nome do engenheiro responsável pela Obra;
XXX – Responsabilizar-se, pelo período de 05 (cinco) anos, contados a partir do recebimento da obra, a
reparar, às suas custas, qualquer defeito, quando decorrente de falha técnica devidamente comprovada
na execução dos serviços, sendo responsável pela segurança e solidez dos trabalhos executados,
conforme preceitua o art. 1.245 do Código Civil Brasileiro;
XXXI - Fazer constar nas placas de sinalização quando da execução dos serviços, a logomarca da
PMVIVA/ES;
XXXII - Destinar pessoal suficiente para o desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados,
devidamente equipados com EPI (Equipamento de Proteção Individual) e com uniformes, figurando nas
costas dos mesmos a inscrição: “A SERVIÇO DA PMVIVA/ES”;
XXXIII - Destinar veículos e equipamentos suficientes para o desenvolvimento dos trabalhos, bem como
de todo o material necessário para a execução dos mesmos;
XXXIV - Sinalizar a obra (sinalização diurna e noturna) visando à segurança de pedestres e usuários da
área sob intervenção;
XXXV - Elaborar, juntamente com a fiscalização da PMVIVA/ES, as medições das obras e o respectivo
controle das mesmas;
XXXVI - Ser responsável pelo fornecimento contínuo e constante de todo e qualquer material necessário à
execução dos serviços previstos nas PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS do CONTRATO;
XXXVII - Manter todos os equipamentos em condições adequadas e equipados com todos os sistemas e
dispositivos de proteção previstos na legislação em vigor.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA responderá ainda:

a) - pela observância das Leis, Posturas e Regulamentos;
b) - por acidentes e multas;
c) - pela execução de medidas preventivas contra os referidos acidentes;
d) - pela vigilância da obra.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Constituem ainda, obrigações e responsabilidades da CONTRATADA, as
constantes do Edital, Planilhas, Projetos, Memoriais Descritivos e demais anexos que integram e
complementam o futuro Contrato.
6. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE
6.1 - Proporcionar todas as facilidades, inclusive esclarecimentos atinentes ao objeto do contrato, para que
a empresa possa cumprir as obrigações dentro das normas e condições para a execução dos serviços;
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6.2 - Indicar ou designar servidor/comissão com competência necessária para proceder ao recebimento
dos serviços e atestar as Notas Fiscais após a verificação das especificações, qualidade, quantidade e
insumos;
6.3 - Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA no prazo estipulado;
6.4 - Promover, através de seu representante, o acompanhamento e a fiscalização do objeto contratado,
sob os aspectos quantitativos e qualitativos, prazos de vigência e entregas, anotando em registro próprio
as falhas detectadas e comunicando à CONTRATADA, por escrito, as advertências e as ocorrências de
quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte desta.
7. DA FORMA DE PAGAMENTO
7.1 - Os pagamentos serão efetuados em favor da empresa CONTRATADA, por meio de Depósito
Bancário em conta corrente por ela indicada, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas para a
contratação, mediante Atestado de Execução dos Serviços emitido pelo Setor responsável e fornecimento
à PMVIVA/ES de NOTA FISCAL, bem como os documentos de regularidade fiscal exigidos para a
habilitação no procedimento licitatório. Estes documentos depois de conferidos e visados, serão
encaminhados para processamento e pagamento no 30º (trigésimo) dia, contados a partir da data de
entrada no protocolo da PMViVa.
7.2 - A nota fiscal deverá conter o mesmo CNPJ e razão social apresentados nos DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO.
7.3 - Qualquer alteração feita no contrato social, ato constitutivo ou estatuto que modifique as informações
registradas no processo licitatório, deverá ser comunicado à PMVIVA/ES, mediante documentação
própria, para apreciação da autoridade competente.
7.4 - Ocorrendo erros na apresentação do(s) documento(s) fiscal(is), o(s) mesmo(s) será(ão) devolvido(s)
à empresa contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a
partir da data de apresentação do novo documento, devidamente corrigido, sem qualquer ônus ou
correção a ser paga pela CONTRATANTE.
7.5 - A PMVIVA/ES poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidos
pela empresa contratada, em decorrência de descumprimento de suas obrigações.
7.6 - O pagamento referente ao valor da nota fiscal somente será feito em carteira ou cobrança simples,
sendo expressamente vedada à empresa contratada a cobrança ou desconto de duplicatas por meio da
rede bancária ou de terceiros.
7.7 - Para a efetivação do pagamento a Licitante deverá manter as mesmas condições previstas no Edital
no que concerne à proposta de preços e à habilitação.
7.8 - O pagamento será realizado após apresentação de MEDIÇÃO MENSAL, de acordo com o
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, por cada etapa dos serviços prestados, tendo por base a
proposta apresentada pela empresa vencedora. Esta medição será feita após apresentação de
RELATÓRIO (2 VIAS) contendo, no mínimo: Descrição detalhada das atividades realizadas no período,
mencionando e justificando as eventuais causas de atraso no andamento dos serviços.
a) Relação da equipe utilizada no período (nominando o pessoal, a sua função e a sua relação com a
empresa, por atividade);
a)
Relação dos equipamentos mobilizados na obra e utilizada no período de medição;
b)
Corpo da medição relacionando por etapa todos os serviços realizados, especificação e o
NÚMERO da ORDEM DE SERVIÇO correspondente;
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c)
A quantidade e o orçamento dos serviços realizados no período, de acordo com a planilha
orçamentária do contrato;
d)
Relatório fotográfico com registro dos serviços executados no período da medição.
7.8.1 – A medição deverá ser apresentada impressa e em arquivo em mídia digital, bem como deverá ser
apresentada a “Anotação de Responsabilidade Técnica” - (ART) e/ou o “Registro de Responsabilidade
Técnica” – (RRT) do responsável técnico.
8. DO REAJUSTE DE PREÇOS
8.1 - O valor contratado é fixo e irreajustável pelo período de 12 (doze) meses, contados do mês de
emissão da proposta comercial, conforme Art. 2º e 3º da Lei nº 10.192/2001.
8.2 - A partir do décimo terceiro mês, na hipótese legal do ajuste ser prorrogado, os preços serão
reajustados, anualmente, utilizando-se os valores atualizados pelas novas planilhas, caso houver,
expedidas pelo DER – Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo - TABELA
CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER, nas mesmas condições estabelecidas e contratadas.
8.3 - Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de
preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
9. DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO E REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
9.1
- O Contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei nº 8.666/93, com as devidas
justificativas, nos seguintes casos:
I - unilateralmente pela Administração:
a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus
objetivos;
b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição
quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;
II - 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 serviço, bem como do modo de
fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários;
c) quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias
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 obra ou serviço;
d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a
retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos
imprevisíveis, ou previsíveis porem de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da
execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando
álea econômica extraordinária e extracontratual.
§ 1º O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite
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de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.
§ 2º Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no parágrafo anterior,
salvo:
I - (VETADO)
II - as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.
§ 3º Se no contrato não houverem sido contemplados preços unitários para obras ou serviços, esses
serão fixados mediante acordo entre as partes, respeitados os limites estabelecidos no § 1º deste artigo.
§ 4º No caso de supressão de obras, bens ou serviços, se o contratado já houver adquirido os materiais e
posto no local dos trabalhos, estes deverão ser pagos pela Administração pelos custos de aquisição
regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber indenização por outros danos
eventualmente decorrentes da supressão, desde que regularmente comprovados.
§ 5º 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 para menos, conforme o
caso.
§ 6º Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos do contratado, a
Administração deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial.
§ 7º (VETADO)
§ 8º A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato, as
atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele
previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor
corrigido, não caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila,
dispensando a celebração de aditamento.
10. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
10.1 - As despesas decorrentes da execução dos serviços correrão à conta da respectiva dotação
orçamentária para o Exercício vigente, a saber:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL
200140.1545114041.013 – Construção de pontes, galerias e bueiros na zona urbana do Município.
44905100000 – Obras e Instalações – Ficha – 127.
15100001000 – Outras transferências de convênios da união.
11. DA RESPONSABILIDADE PELA FISCALIZAÇÃO
11.1 - A execução do Contrato será acompanhada por servidores previamente designados pela
CONTRATANTE, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93, que deverá atestar a realização dos serviços
contratados, para cumprimento das normas estabelecidas nos artigos 62 e 63 da Lei nº 4.320/64;
11.2 - A atestação de conformidade do objeto recebido definitivamente caberá ao titular do setor
responsável pela fiscalização do contrato ou a outro servidor designado para esse fim;
11.3 - A CONTRATADA deve manter um representante, aceito pela Administração do CONTRATANTE,
durante o período de vigência deste Contrato, para representá-la sempre que for necessário.
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12. DO RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVIÇOS
12.1 - As obras e serviços serão recebidos:
12.1.1 - A aceitação das obras e serviços ora contratadas ficará sujeita à aprovação pela Fiscalização.
12.1.2 - No caso de recusa, no todo ou em parte, do serviço ou da obra, será sustado o pagamento
respectivo até sua cabal e satisfatória substituição, à custa do CONTRATADO.
12.1.3 - A ADMINISTRAÇÃO, após a execução dos serviços num prazo de até 10 (dez) dias emitirá o
Termo de Recebimento Provisório.
12.1.4 - O Termo de Recebimento Provisório somente será lavrado se todos os serviços estiverem
concluídos e aceitos pela CONTRATANTE e, quando em contrário, será lavrado Termo de Não
Recebimento, anulando a solicitação feita anteriormente, devendo a CONTRATADA, após atendida todas
as exigências, solicitar novamente o recebimento dos serviços.
12.1.5 - Decorridos até 60 (sessenta) dias do Termo de Recebimento Provisório, desde que corrigidos
eventuais defeitos surgidos neste período, a CONTRATANTE lavrará o Termo de Recebimento Definitivo,
cuja data será o referencial para análise do prazo contratual.
12.1.6 - Os Termos de Recebimento Provisório e Definitivo, não eximirá o CONTRATADO das
responsabilidades decorrentes do Contrato e da legislação em vigor.
12.1.7 - A ACEITAÇÃO será deferida por servidor ou comissão designada pela autoridade competente.
13. DAS PENALIDADES
13.1 - Sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal previstas na legislação brasileira vigente, a
CONTRATADA sujeitar-se-á ao disposto no Edital do processo licitatório.
13.2 - Quando os trabalhos de fiscalização da Administração da execução dos serviços forem dificultados,
inclusive quando forem omitidas informações de responsabilidade da CONTRATADA referentes à
execução contratual, ou prestadas de forma inverídica; quando a obra for paralisada sem autorização da
PMVIVA/ES; quando houver descumprimento na execução dos serviços especificados no Projeto, ou das
Normas Técnicas pertinentes, que acarrete risco de grave prejuízo para a administração, terceiros ou de
danos ambientais: será aplicada multa de 2,0% (dois por cento) do valor do contrato.
13.3 - A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a aplicação das seguintes sanções à Licitante
contratada:
a) advertência e multa;
b) suspensão temporária de participação em Licitação e impedimento de contratar com a Administração
Pública Municipal por prazo não superior a 02 (dois) anos;
c) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, em toda a Federação,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com
base na alínea “b”.
13.3.1 - As sanções de advertência, suspensão e inidoneidade não são cumulativas entre si, mas poderão
ser aplicadas juntamente com as multas e/ou com a Cláusula Penal no caso de rescisão.
13.3.2 - As sanções previstas nas alíneas “b” e “c”, somente serão aplicadas por decisão fundamentada da
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Autoridade Superior, produzindo efeitos para toda a Administração Pública.
13.3.3 - Confirmada a aplicação de quaisquer das sanções administrativas previstas neste Edital,
competirá à Comissão Permanente de Licitação proceder com o registro da ocorrência junto aos órgãos
de controle.
13.3.4 - Para o caso de rescisão contratual decorrente de inexecução contratual culposa da contratada,
fica instituída a Cláusula Penal Compensatória por perdas e danos no valor de 10% (dez por cento) sobre
o saldo contratual reajustado não executado pelo particular, observado o que segue:
I - Para exigir a pena convencional, não é necessário que a Contratante alegue prejuízo.
II - O montante de 10% acima definido vale como mínimo da indenização, não prejudicando o
ressarcimento por prejuízos com valores a ele excedentes.
13.4 - As sanções administrativas somente serão aplicadas mediante regular processo administrativo,
assegurada a ampla defesa e o contraditório, observando-se as seguintes regras:
a) Antes da aplicação de qualquer sanção administrativa, o órgão promotor do certame deverá notificar a
Licitante contratada, facultando-lhe a apresentação de defesa prévia;
b) A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento,
indicando, no mínimo: a conduta da Licitante reputada como infratora, a motivação para aplicação da
penalidade, a sanção que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa;
c) O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, exceto
na hipótese de declaração de inidoneidade, em que o prazo será de 10 (dez) dias consecutivos, devendo,
em ambos os casos, ser observada a regra do artigo 110 da Lei Federal nº. 8666/93;
d) A Empresa contratada comunicará à Administração/PMVIVA as mudanças de endereço ocorridas no
curso do processo licitatório e da vigência do contrato, considerando-se eficazes as notificações enviadas
ao local anteriormente indicado, na ausência da comunicação;
e) Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentação, a Autoridade
Superior proferirá a decisão fundamentada e adotará as medidas legais cabíveis, resguardado o direito de
recurso da Licitante ou contratado que deverá ser exercido nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93;
f) O recurso administrativo a que se refere a alínea anterior que versar sobre questão jurídica será
submetido à análise da Procuradoria Jurídica, após a análise definitiva no âmbito da CPL/PMVIVA, salvo
no caso de dúvida jurídica, em que poderá ser formulada consulta;
g) Somente será publicada na Imprensa Oficial as decisões definitivas, sendo as demais decisões
comunicadas pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento.
13.5 - Os montantes relativos às multas contratuais e a Cláusula Penal Compensatória aplicados pela
Administração poderão ser cobradas judicialmente ou descontadas dos valores devidos à Licitante
contratada, relativos às parcelas efetivamente executadas do contrato.
13.6 - Nas hipóteses em que os fatos ensejadores da aplicação das multas acarretarem também a
rescisão do contrato, os valores referentes às penalidades poderão ainda ser descontados da garantia
prestada pela contratada.
13.7 - Em qualquer caso, se após o desconto dos valores relativos às multas restar valor residual em
desfavor da Licitante contratado, é obrigatória a cobrança, inclusive judicialmente, da diferença.
14. DA GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO E EXECUÇÃO DO CONTRATO
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14.1 – A PRESTAÇÃO DE GARANTIA DE PROPOSTA deverá fazer referência à Licitação que está
o
sendo caucionada, em qualquer modalidade definida no art. 56, §1º, da Lei n 8.666/93, no valor
correspondente a 1% (um por cento) do valor estimado do objeto da contratação, observando-se que:
1)
Os depósitos em dinheiro serão efetuados em favor da Prefeitura Municipal de Vila Valério na
Agência Banestes (0170), na conta corrente 17.138.470, respectivamente;
2)
Quando a caução for em títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e custódia autorizado pelo Banco
Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definição do Ministério da Fazenda
(Lei nº. 11.079, de 30 de dezembro de 2004);
3)
no caso da opção pelo Seguro Garantia, o mesmo será feito mediante entrega da competente
apólice, emitida por entidade em funcionamento regular no País, em nome da Prefeitura Municipal de
Vila Valério;
4)
a fiança bancária somente será aceita quando emitida por instituição financeira que não esteja
com restrições junto ao BACEN ou a qualquer Órgão de Controle, dela devendo constar, no mínimo, o
constante do Modelo de Carta de Fiança.
5) A garantia de proposta é exigida para manter a Administração e as Licitantes protegidas contra atos ou
omissões das demais concorrentes, que visem outro fim que não o interesse público. Do documento deverá
constar, além do nome do beneficiário Prefeitura Municipal de Vila Valério, os dados do Edital.
6) Caberá à Licitante manter a validade da garantia durante o período de validade da proposta,
renovando-a ou reforçando-a, caso haja postergação da decisão final acerca da adjudicação do objeto,
provocada pelo regular processamento da Licitação.
7) A garantia de proposta dos Licitantes será restituída ou liberada após a homologação do presente
certame licitatório, respeitadas todas as condições, na forma da legislação em vigor.
8) Havendo desistência da proposta, não será devolvida a garantia, a menos que aquela decorra de fato
superveniente aceito pela PMVIVA/ES, nos termos da legislação vigente.
9) A garantia da proposta poderá ser executada em desfavor da Licitante que:
a)
b)
c)
d)

desistir ou revogar sua proposta durante o período mínimo de sua validade;
vencedor, deixar de assinar o Contrato ou apresentar a garantia de execução;
não aceitar a correção da proposta;
apresentar declaração falsa ou documento falsificado com o fim de fraudar o procedimento licitatório.

14.2 - PRESTAÇÃO DE GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO - A CONTRATADA garantirá a
o
execução do contrato em qualquer modalidade definida no art. 56, §1º, da Lei n 8.666/93, no valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato. Caberá à CONTRATADA manter a
validade da garantia durante o período da execução contratual, renovando-a ou reforçando-a, conforme
necessário.
14.3 – Após a assinatura do contrato, a CONTRATADA deverá apresentar a GARANTIA DE EXECUÇÃO
DO CONTRATO no prazo de até 05 (cinco) dias úteis.
14.4 - Não será aceita garantia emitida por instituição financeira que esteja com restrições junto ao
BACEN ou a qualquer Órgão de Controle.
14.5 - No caso da opção pelo Seguro Garantia, o mesmo será feito mediante entrega da competente
apólice, emitida por entidade em funcionamento regular no País, em nome da Prefeitura Municipal de
Vila Valério.
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14.6 - A CONTRATANTE restituirá ou liberará a garantia ofertada, no prazo máximo 60 (sessenta) dias
após a assinatura do termo de recebimento definitivo dos serviços objetos desta Licitação, conforme § 4º
do art. 56, da Lei nº 8.666/93.
14.7 - Em caso de rescisão do contrato ou de interrupção dos serviços, não será devolvida a garantia, a
menos que a rescisão ou paralisação decorram de acordo com a PMVIVA/ES, nos termos da legislação
vigente.

15. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
15.1 – CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL
a) - Apresentação de Atestado(s) de Capacidade Técnica em nome da empresa Licitante, fornecido(s) por
pessoas jurídicas de direito público ou privado, que comprove(m) a aptidão para o desempenho de
atividade pertinente e compatível em características indicadas no Edital;
a1) - O(s) atestado(s) deve(m) ser emitido(s) em papel timbrado da contratante, assinado por seu
representante legal, discriminando o teor da contratação e os dados da empresa contratada.
a2) - Não serão aceitos atestados e/ou certidões de acervos parciais, referente a obras e/ou serviços em
andamento.
b) Registro ou Inscrição da licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou no
Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU da região da sede da empresa (Art. 30, I, da Lei Federal nº
8.666/93).
b1) Em se tratando de empresa não registrada no CREA/CAU do Estado do Estado do Espírito Santo,
deverá apresentar o registro do CREA do estado de origem, ficando a licitante vencedora obrigada a
apresentar o visto do CREA/CAU-ES, antes da assinatura do contrato.
15.2 - CAPACIDADE TÉCNICO PROFISSIONAL:
a) Registro ou Inscrição do responsável técnico indicado no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia - CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU da região da sede da empresa;
b) Declaração do Responsável Técnico aceitando a sua indicação realizada pela Licitante;
c) Comprovante que a licitante possui em seu quadro técnico o profissional indicado. A comprovação
deste profissional deverá ser feita através de Contrato Social, no caso de sócio ou proprietário; de Carteira
de Trabalho ou Contrato de Prestação de Serviços, no caso de funcionário; e também poderá ser
comprovada através da Certidão de Registro ou Inscrição da licitante na entidade profissional competente
em que conste o nome do profissional como responsável técnico;
d) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade com características semelhantes ao objeto do
certame, por meio de Atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado,
expedido(s) em nome do responsável técnico indicado pela licitante, devidamente acompanhado da
competente Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA ou CAU a que estiver vinculado.
e) No caso de duas ou mais Licitantes indicarem um mesmo profissional como responsável técnico todas
serão inabilitadas;
f) O profissional indicado na fase licitatória deverá conduzir a execução dos serviços após a contratação,
sendo uma eventual substituição do responsável técnico admitida em casos fortuitos devidamente
justificados. O potencial substituto deverá apresentar os documentos necessários à comprovação de que
sua qualificação técnica é igual ou superior à apresentada pelo profissional indicado pela contratada na
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ocasião da licitação. O setor de Engenharia poderá, após juízo de admissibilidade, impugnar o substituto,
demandando que a contratada selecione profissional diverso;
g) A visita técnica para conhecimento pleno das áreas de execução das obras é facultada ao licitante, mas
se mesmo assim o desejar deverá agendar data e horário para proceder com a visita com o Engenheiro
Civil Sr. Neivaldo Fregona, Tel: (27) 99984-6518. Ressalta-se que a visita técnica não é obrigatória.
16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
16.1 - A Prefeitura Municipal de Vila Valério/ES se reserva o direito de recusar o pagamento se, no ato da
atestação, os serviços fornecidos não estiverem sido realizados em perfeitas condições ou em desacordo
com as especificações contidas neste Termo de Referência.
16.2 - Os quantitativos poderão sofrer acréscimo ou diminuição, consoante o disposto no § 1º artigo 65 de
lei 8.666/93.

17. RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA
17.1 – Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Rural.

RANGEL KERNER
Secretário Municipal Interino de Infraestrutura Urbana e Rural
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ANEXO 2
TERMO DE CREDENCIAMENTO (MODELO)
TOMADA DE PREÇOS N 004/2022

Através deste termo de credenciamento a empresa ________________________ constitui como
representante o Sr.(a) _______________________ , portador(a) do documento de identidade nº ________
e inscrito(a) no CPF sob o nº _______________, residente e domiciliado à _______________, nº
__________, Bairro: ___________, Cidade: _________, Cep: _________, telefone nº __________, para
participar da Licitação acima referenciada, outorgando plenos poderes para pronunciar em seu nome,
formular proposta comercial, assinar documentos, requerer vista de documentos e propostas, interpor
recurso e praticar todos os atos inerentes ao certame.

Nome do Município /UF, ____ de __________ de _______.

_______________________________________________
Identificação e assinatura do Responsável da Licitante

Obs.: Deverá ser apresentado o estatuto, o contrato social ou documento equivalente comprovando que o
outorgante tem poderes para conceder a representação da empresa.
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ANEXO 3
DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE (MODELO)
TOMADA DE PREÇOS N 004/2022

A empresa ___________________________, inscrita no CNPJ sob o nº _____________________, por
intermédio de seu representante legal Sr.(a) _____________________, portador(a) do documento de
identidade nº _______________, inscrito(a) no CPF sob o nº _______________, declara sob as penas da
Lei, que cumpre os requisitos legais para qualificação como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno
Porte (EPP), conforme art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e que não está sujeita a quaisquer dos
impedimentos do § 4º do referido artigo.

(Observação: em caso afirmativo assinalar a ressalva abaixo)
( )

Declaramos possuir restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e pretendemos utilizar o
prazo previsto no art. 43, § 1º da Lei Complementar nº 123/2006 para a regularização, estando
ciente que, do contrário, haverá decadência do direito à contratação, como também sujeição às
sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/1993.

Nome do Município /UF, ____ de __________ de ______.

_______________________________________________
Identificação e assinatura do Responsável da Licitante
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ANEXO 4
DECLARAÇÃO DE QUE SE ENCONTRA DESIMPEDIDA DE PARTICIPAR DA LICITAÇÃO (MODELO)
TOMADA DE PREÇOS N 004/2022

Declaro
que
a
empresa
____________________,
inscrita
no
CNPJ
sob
o
nº
______________________________, encontra desimpedida de participar da licitação, obrigando-se,
ainda, a declarar, sob as penalidades cabíveis a superveniência de fato impeditivo da habilitação,
conforme Art. 32, parágrafo 2º, Lei 8.666/1.993.

Nome do Município /UF, ____ de __________ de _______.

_______________________________________________
Identificação e assinatura do Responsável da Licitante
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ANEXO 5
DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO DO ART. 7º, XXXIII,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (MODELO)
TOMADA DE PREÇOS N 004/2022

Declaro para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/1993, que não empregamos
menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, como também menores de
dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos de idade.

Nome do Município /UF, ____ de __________ de _______.

_______________________________________________
Identificação e assinatura do Responsável da Licitante
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ANEXO 6
DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI VÍNCULO EMPREGATÍCIO (MODELO)
TOMADA DE PREÇOS N 004/2022

A empresa ___________________________, inscrita no CNPJ sob o nº _____________________, por
intermédio de seu representante legal Sr.(a) _____________________, portador(a) do documento de
identidade nº _______________, inscrito(a) no CPF sob o nº _______________, DECLARA sob as penas
da Lei, que não possui em seu quadro societário, servidor com vínculo empregatício com a Prefeitura
Municipal de Vila Valério.

E, POR SER A EXPRESSÃO DA VERDADE, FIRMAMOS A PRESENTE DECLARAÇÃO.

XXXXXXXXXXX, XXX de XXXXXXX de XXXXX.

________________________________________________
Nome, CPF e assinatura do representante legal da empresa
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ANEXO 7 – MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO Nº XX/2022
TOMADA DE PREÇOS N 004/2022
PROCESSO Nº 01575/2022
CONTRATO
QUE
ENTRE
SI
CELEBRAM
A
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO/ES E A
EMPRESA
XXXXXXX,
NA
QUALIDADE
DE
CONTRATANTE
E
CONTRATADA,
RESPECTIVAMENTE, PARA O FIM EXPRESSO NAS
CLÁUSULAS QUE O INTEGRAM.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO/ES, pessoa jurídica de direito público interno, com sede
na Rua Lourenço de Martins, nº 190, Centro, Vila Valério/ES, inscrito no CNPJ-MF sob o nº
01.619.232/0001-95, neste ato representada por seu Prefeito, Sr. DAVID MOZDZEN PIRES RAMOS,
brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua Antonio Dias Pereira, nº 261, Bairro Boa Vista, Sede do
Município de Vila Valério/ES, portador do CPF nº 097.877.627-58, CI nº 1.083.516 SSP/ES, doravante
denominado CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa xxxxxxxxxxx, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ-MF sob o nº xxxxxxx, com sede na xxxxxxx, nº xxxxxx, Município de xxxxxxxxxxx, Estado
xxxxxxxxxxxxx, CEP: xxxxx, TELEFONE: xxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxx, neste ato representada
legalmente pelo Sr. xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, residente e domiciliado à
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nº xxxxxxxx, Município de xxxxxxxxxxxxxxx, Estado xxxxxxxxxxx, portador do CPF nº
xxxxxxxxxxxxxxxx, CI nº xxxxxxxxxxx, doravante denominada CONTRATADA, resolvem firmar o presente
CONTRATO, nas determinações previstas pela Lei nº 8.666/93, que se regerá mediante as Cláusulas e
condições que subseguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1
- Constitui objeto deste contrato a Contratação de empresa especializada para execução da
obra de urbanização da Avenida Beira Rio, Bairro Boa Vista, Sede do Município de Vila Valério/ES,
tudo em conformidade com os Projetos, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-financeiro, Memorial
Descritivo e demais anexos que integram este contrato independente de transcrição.
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES
2.1 - Fazem parte integrante deste Contrato todos os documentos e instruções que compõem os
Processo nº 01575/2022 - Tomada de Preços nº 004/2022, completando-o para todos os fins de direito,
independente de sua transcrição, obrigando-se as partes em todos os seus termos.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÃO
3.1 - Fica estabelecida a forma de execução indireta no regime de empreitada por preço global, nos
o
termos da Lei Federal n 8.666/93.
CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR DO CONTRATO
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4.1
- O valor global do contrato corresponde a R$ XX.XXX,XX (XXXXXXXXXX), conforme a proposta
vencedora da Tomada de Preços nº 004/2022.
4.2 - Já estão incluídas no preço total todas as despesas de frete, impostos, mão de obra e demais
encargos indispensáveis ao perfeito cumprimento das obrigações decorrentes deste contrato.
CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTE DE PREÇOS
5.1 - O valor contratado é fixo e irreajustável pelo período de 12 (doze) meses, contados do mês de
emissão da proposta comercial, conforme Art. 2º e 3º da Lei nº 10.192/2001.
5.2 - A partir do décimo terceiro mês, na hipótese legal do ajuste ser prorrogado, os preços serão
reajustados, anualmente, utilizando-se os valores atualizados pelas novas planilhas, caso houver,
expedidas pelo DER – Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo - TABELA
CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER, nas mesmas condições estabelecidas e contratadas.
5.3 - Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de
preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
CLÁUSULA SEXTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO E REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
6.1
- Este Contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei nº 8.666/93, com as
devidas justificativas, nos seguintes casos:
I - unilateralmente pela Administração:
a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus
objetivos;
b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição
quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;
II - 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 serviço, bem como do modo de
fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários;
c) quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias
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 obra ou serviço;
d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a
retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos
imprevisíveis, ou previsíveis porem de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da
execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando
álea econômica extraordinária e extracontratual.
§ 1º O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite
de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.
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§ 2º Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no parágrafo anterior,
salvo:
I - (VETADO)
II - as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.
§ 3º Se no contrato não houverem sido contemplados preços unitários para obras ou serviços, esses
serão fixados mediante acordo entre as partes, respeitados os limites estabelecidos no § 1º deste artigo.
§ 4º No caso de supressão de obras, bens ou serviços, se o contratado já houver adquirido os materiais e
posto no local dos trabalhos, estes deverão ser pagos pela Administração pelos custos de aquisição
regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber indenização por outros danos
eventualmente decorrentes da supressão, desde que regularmente comprovados.
§ 5º 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 para menos, conforme o
caso.
§ 6º Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos do contratado, a
Administração deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial.
§ 7º (VETADO)
§ 8º A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato, as
atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele
previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor
corrigido, não caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila,
dispensando a celebração de aditamento.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA FORMA DE PAGAMENTO
7.1 - Os pagamentos serão efetuados em favor da empresa CONTRATADA, por meio de Depósito
Bancário em conta corrente por ela indicada, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas para a
contratação, mediante Atestado de Execução dos Serviços emitido pelo Setor responsável e fornecimento
à PMVIVA/ES de NOTA FISCAL, bem como os documentos de regularidade fiscal exigidos para a
habilitação no procedimento licitatório. Estes documentos depois de conferidos e visados, serão
encaminhados para processamento e pagamento no 30º (trigésimo) dia, contados a partir da data de
entrada no protocolo da PMViVa.
7.2 - A nota fiscal deverá conter o mesmo CNPJ e razão social apresentados nos DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO.
7.3 - Qualquer alteração feita no contrato social, ato constitutivo ou estatuto que modifique as informações
registradas no processo licitatório, deverá ser comunicado à PMVIVA/ES, mediante documentação
própria, para apreciação da autoridade competente.
7.4 - Ocorrendo erros na apresentação do(s) documento(s) fiscal(is), o(s) mesmo(s) será(ão) devolvido(s)
à empresa contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a
partir da data de apresentação do novo documento, devidamente corrigido, sem qualquer ônus ou
correção a ser paga pela CONTRATANTE.
7.5 - A PMVIVA/ES poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidos
pela empresa contratada, em decorrência de descumprimento de suas obrigações.
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7.6 - O pagamento referente ao valor da nota fiscal somente será feito em carteira ou cobrança simples,
sendo expressamente vedada à empresa contratada a cobrança ou desconto de duplicatas por meio da
rede bancária ou de terceiros.
7.7 - Para a efetivação do pagamento a Licitante deverá manter as mesmas condições previstas no Edital
no que concerne à proposta de preços e à habilitação.
7.8 - O pagamento será realizado após apresentação de MEDIÇÃO MENSAL, de acordo com o
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, por cada etapa dos serviços prestados, tendo por base a
proposta apresentada pela empresa vencedora. Esta medição será feita após apresentação de
RELATÓRIO (2 VIAS) contendo, no mínimo: Descrição detalhada das atividades realizadas no período,
mencionando e justificando as eventuais causas de atraso no andamento dos serviços.
g)
Relação da equipe utilizada no período (nominando o pessoal, a sua função e a sua relação com a
empresa, por atividade);
h)
Relação dos equipamentos mobilizados na obra e utilizada no período de medição;
i)
Corpo da medição relacionando por etapa todos os serviços realizados, especificação e o
NÚMERO da ORDEM DE SERVIÇO correspondente;
j)
A quantidade e o orçamento dos serviços realizados no período, de acordo com a planilha
orçamentária do contrato;
k)
Relatório fotográfico com registro dos serviços executados no período da medição.
l)
A medição deverá ser apresentada impressa e em arquivo em mídia digital, bem como deverá ser
apresentada a “Anotação de Responsabilidade Técnica” - (ART) e/ou o “Registro de Responsabilidade
Técnica” – (RRT) do responsável técnico.
CLÁUSULA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO
8.1 - O referido Contrato será publicado, em resumo, no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo, dandose cumprimento ao disposto no art. 61, parágrafo único da Lei nº 8.666/93, correndo a despesa por conta
da CONTRATANTE.
CLÁUSULA NONA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
9.1 - As despesas decorrentes da execução deste Contrato correrão à conta das seguintes dotações
orçamentárias constantes do Orçamento da Prefeitura Municipal de Vila Valério para o exercício
financeiro de 2022, a saber:
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL
200140.1545114041.013 – Construção de pontes, galerias e bueiros na zona urbana do Município.
44905100000 – Obras e Instalações – Ficha – 127.
15100001000 – Outras transferências de convênios da união.
CLÁUSULA DÉCIMA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA E VIGÊNCIA DO CONTRATO
10.1 - O prazo para a execução da obra é o constante no Cronograma Físico-financeiro, 210 (duzentos e
dez) dias consecutivos, contados a partir da data da ORDEM DE INÍCIO DOS SERVIÇOS emitida pela
PMVIVA/ES.
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10.2 – O prazo de vigência do contrato é de 270 (duzentos e setenta) dias consecutivos, contados da
data de sua assinatura, podendo ser prorrogado desde que justificado formalmente e aprovado pela
autoridade competente.
10.3 - O prazo para início da prestação dos serviços será de 10 (dez) dias ininterruptos, contados a partir
da data de recebimento da Autorização Inicial de Serviço.
10.4 - Toda prorrogação do prazo contratual deverá ser justificada por escrito e aprovada pela autoridade
competente.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO
11.1 - Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação,
mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômicofinanceiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo, conforme
Art. 57 da Lei 8.666/93:
I - alteração do projeto ou especificações, pela Administração;
II - superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condições de execução do contrato;
III - interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse da
Administração;
IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por esta Lei;
V - impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração em
documento contemporâneo à sua ocorrência;
VI - omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive quanto aos pagamentos
previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do contrato, sem
prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis.
11.2 - Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pela
autoridade competente para celebrar o contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVIÇOS
12.1 - As obras e serviços serão recebidos:
12.1.1 - A aceitação das obras e serviços ora contratadas ficará sujeita à aprovação pela Fiscalização.
12.1.2 - No caso de recusa, no todo ou em parte, do serviço ou da obra, será sustado o pagamento
respectivo até sua cabal e satisfatória substituição, à custa do CONTRATADO.
12.1.3 - A ADMINISTRAÇÃO, após a execução dos serviços num prazo de até 10 (dez) dias emitirá o
Termo de Recebimento Provisório.
12.1.4 - O Termo de Recebimento Provisório somente será lavrado se todos os serviços estiverem
concluídos e aceitos pela CONTRATANTE e, quando em contrário, será lavrado Termo de Não
Recebimento, anulando a solicitação feita anteriormente, devendo a CONTRATADA, após atendida todas
as exigências, solicitar novamente o recebimento dos serviços.
12.1.5 - Decorridos até 60 (sessenta) dias do Termo de Recebimento Provisório, desde que corrigidos
eventuais defeitos surgidos neste período, a CONTRATANTE lavrará o Termo de Recebimento Definitivo,
cuja data será o referencial para análise do prazo contratual.
12.1.6 - Os Termos de Recebimento Provisório e Definitivo, não eximirá o CONTRATADO das
responsabilidades decorrentes do Contrato e da legislação em vigor.
12.1.7 - A ACEITAÇÃO será deferida por servidor ou comissão designada pela autoridade competente.
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES
13.1 - CONSTITUEM OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:
I - Proporcionar todas as facilidades, inclusive esclarecimentos atinentes ao objeto do contrato, para que a
empresa possa cumprir as obrigações dentro das normas e condições para a execução dos serviços.
II - Indicar ou designar servidor/comissão com competência necessária para proceder ao recebimento dos
serviços e atestar as Notas Fiscais após a verificação das especificações, qualidade, quantidade e
insumos.
III - Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA no prazo estipulado.
IV - Promover, através de seu representante, o acompanhamento e a fiscalização do objeto contratado,
sob os aspectos quantitativos e qualitativos, prazos de vigência e entregas, anotando em registro próprio
as falhas detectadas e comunicando à CONTRATADA, por escrito, as advertências e as ocorrências de
quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte desta.
V - Cumprir e fazer cumprir o disposto nas cláusulas deste Termo.
13.2 - CONSTITUEM OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
I - executar os serviços através de pessoas idôneas e tecnicamente capacitadas;
II - recrutar e contratar mão de obra especializada em seu nome e sob sua responsabilidade, sem
qualquer solidariedade da CONTRATANTE, cabendo-lhe efetuar todos os pagamentos inclusive os
relativos aos encargos previstos na legislação trabalhista, previdenciária e fiscal, bem como de seguros e
quaisquer outros decorrentes de sua condição de empregadora, assumindo ainda com relação ao
contingente alocado, total responsabilidade pela coordenação e supervisão dos encargos administrativos,
tais como: controle de frequência, fiscalização e orientação técnica, controle, ausências permitidas,
licenças autorizadas, férias, punições, admissões, transferências, promoções, etc.;
III - dar ciência à CONTRATANTE, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar na
execução dos serviços, mesmo que estes não sejam de sua competência;
IV - prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, cujas reclamações se obriga
a atender prontamente;
V - pagar empregados em dia e exibir à CONTRATANTE, sempre que solicitada, as folhas de pagamento
e as guias de recolhimento de contribuição previdenciária (INSS) e do FGTS, em que se comprove a
inclusão dos empregados utilizados na execução dos serviços contratados;
VI - diligenciar para que os seus empregados tratem com urbanidade o pessoal da CONTRATANTE,
clientes, visitantes e demais contratados;
VII - utilizar equipamentos adequados necessários à boa execução dos serviços sob sua responsabilidade,
os quais deverão oferecer o máximo de segurança no que se refere à prevenção de acidentes e danos
materiais que possam ocasionar à CONTRATANTE ou a terceiros;
VIII - 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 de materiais
empregados.
IX - não permitir que seus empregados executem serviços além dos previstos no objeto deste contrato.
X - respeitar e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho previstas na legislação
pertinente, bem como adotar todas as providências e obrigações, quando seus empregados forem vítimas
de acidentes de trabalho no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que verificadas
nas dependências da CONTRATANTE.
XI - informar à CONTRATANTE, para efeito de controle de acesso às suas dependências, o nome e o
respectivo número da carteira de identidade dos empregados alocados na prestação dos serviços.
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XII - informar à CONTRATANTE, também para efeito de controle de acesso às suas dependências todas
as ocorrências de afastamento definitivo e novas contratações de empregados, sendo aquelas num prazo
de 24 horas e estas até o dia do início do trabalho.
XIII – a critério, manter seus empregados a serviço da CONTRATANTE devidamente identificados com
crachá, sendo permitido o uso de jaleco com emblema da CONTRATADA;
XIV - fiscalizar o perfeito cumprimento das obras e serviços a que se obrigou, cabendo-lhe integralmente,
os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida pela
CONTRATANTE;
XV - assumir todas as despesas relativas a pessoal e quaisquer outras oriundas, derivadas ou conexas
com o contrato, ficando, ainda, para todos os efeitos legais, declarada pela CONTRATADA a inexistência
de qualquer vínculo empregatício entre seus empregados e/ou prepostos e a CONTRATANTE.
XVI - na hipótese de a CONTRATANTE vir a integrar o pólo passivo de reclamatórias trabalhistas
ajuizadas por empregados da CONTRATADA, esta ficará obrigada ao pagamento à CONTRATANTE de
valor correspondente a um salário mensal do empregado reclamante à época da integração da
CONTRATANTE à lide se o contratado estiver em vigor, ou, não estando, de valor correspondente ao
último salário mensal percebido pelo empregado devidamente atualizado, ficando a CONTRATANTE
autorizada a deduzir o citado valor da próxima fatura a ser paga.
XVII - indenizar todos os custos financeiros que porventura venham a ser suportados pela
CONTRATANTE por força de sentença judicial que reconheça, por absurdo, a existência de vínculo
empregatício entre a CONTRATANTE e os empregados da CONTRATADA;
XVIII - responder por todo e qualquer dano que causar à CONTRATANTE ou a terceiros ainda que
culposo, praticado por seus prepostos, empregados ou mandatário não excluindo ou reduzindo estas
responsabilidades a fiscalização ou acompanhamento pela CONTRATANTE.
XIX - a CONTRATADA autoriza a CONTRATANTE a descontar o valor correspondente aos referidos
danos, diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos ou da garantia
contratual independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial;
XX - responder perante a CONTRATANTE por qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em
decorrência da prestação de serviços, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados,
mesmo nos casos que envolvam eventuais decisões judiciais, assegurando à CONTRATANTE o exercício
do direito de regresso, eximindo a CONTRATANTE de qualquer solidariedade ou responsabilidade;
XXI - responder também, por danos causados a prédios circunvizinhos, ou a terceiros devendo a
CONTRATADA adotar medidas preventivas contra os citados danos, com fiel observância das exigências
das autoridades públicas competentes e das disposições legais em vigor;
XXII - a ausência ou omissão da fiscalização da CONTRATANTE não eximirá a CONTRATADA das
responsabilidades previstas neste contrato;
XXIII - aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem
necessários até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato;
XXIV - não caucionar ou utilizar o presente contrato para qualquer operação financeira, sem prévia e
expressa autorização da CONTRATANTE;
XXV - atender através de seus responsáveis técnicos e/ou administrativos, eventuais convocações da
CONTRATANTE;
XXVI - manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no ato convocatório, durante toda
a execução do contrato;
XXVII – Arcar com todos os custos referentes à execução da obra, sendo que todos os materiais terão que
ser de primeira qualidade;
XXVIII - Manter na direção dos serviços profissional legalmente habilitado pelo órgão responsável;
XXIX - Providenciar via quitada do documento de “Anotação de Responsabilidade Técnica” – (ART) do
CREA e/ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) do CAU, bem como o nome do responsável
técnico pela Obra;
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XXX – Responsabilizar-se, pelo período de 05 (cinco) anos, contados a partir do recebimento da obra, a
reparar, às suas custas, qualquer defeito, quando decorrente de falha técnica devidamente comprovada
na execução dos serviços, sendo responsável pela segurança e solidez dos trabalhos executados,
conforme preceitua o art. 1.245 do Código Civil Brasileiro.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA responderá ainda:
a) pela observância das Leis, Posturas e Regulamentos;
b) por acidentes e multas;
c) pela execução de medidas preventivas contra os referidos acidentes;
d) pela vigilância da obra.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Constituem ainda, obrigações e responsabilidades da CONTRATADA, as
constantes do Edital, Planilhas, Projetos, Memoriais Descritivos e demais anexos que integram e
complementam o futuro Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
14.1 - A execução deste Contrato será acompanhada por servidores previamente designados pela
CONTRATANTE, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93, que deverá atestar a realização dos serviços
contratados, para cumprimento das normas estabelecidas nos artigos 62 e 63 da Lei nº 4.320/64;
14.2 - A atestação de conformidade do objeto recebido definitivamente caberá ao titular do setor
responsável pela fiscalização do contrato ou a outro servidor designado para esse fim;
14.3 - A CONTRATADA deve manter um representante, aceito pela Administração do CONTRATANTE,
durante o período de vigência deste Contrato, para representá-la sempre que for necessário.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS SANÇÕES
15.1 - Sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal previstas na legislação brasileira vigente, a
CONTRATADA sujeitar-se-á ao disposto neste Edital.
15.2 - Quando os trabalhos de fiscalização da Administração da execução dos serviços forem dificultados,
inclusive quando forem omitidas informações de responsabilidade da CONTRATADA referentes à
execução contratual, ou prestadas de forma inverídica; quando a obra for paralisada sem autorização da
PMVIVA/ES; quando houver descumprimento na execução dos serviços especificados no Projeto, ou das
Normas Técnicas pertinentes, que acarrete risco de grave prejuízo para a administração, terceiros ou de
danos ambientais: será aplicada multa de 2,0% (dois por cento) do valor do contrato.
15.3 - A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a aplicação das seguintes sanções ao Licitante
contratado:
a) advertência e multa;
b) suspensão temporária de participação em Licitação e impedimento de contratar com a Administração
Pública Municipal por prazo não superior a 02 (dois) anos;
c) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, em toda a Federação,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com
base na alínea “b”.
15.4 - As sanções de advertência, suspensão e inidoneidade não são cumulativas entre si, mas poderão
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ser aplicadas juntamente com as multas e/ou com a Cláusula Penal no caso de rescisão.
15.5 - As sanções previstas nas alíneas “b” e “c”, somente serão aplicadas por decisão fundamentada da
Autoridade Superior, produzindo efeitos para toda a Administração Pública.
15.6 - Confirmada a aplicação de quaisquer das sanções administrativas previstas neste Edital, competirá
à Comissão Permanente de Licitação proceder com o registro da ocorrência junto aos órgãos de controle.
15.7 - Para o caso de rescisão contratual decorrente de inexecução contratual culposa da contratada, fica
instituída a Cláusula Penal Compensatória por perdas e danos no valor de 10% (dez por cento) sobre o
saldo contratual reajustado não executado pelo particular, observado o que segue:
I - Para exigir a pena convencional, não é necessário que a Contratante alegue prejuízo.
II - O montante de 10% acima definido vale como mínimo da indenização, não prejudicando o
ressarcimento por prejuízos com valores a ele excedentes.
15.8 - As sanções administrativas somente serão aplicadas mediante regular processo administrativo,
assegurada a ampla defesa e o contraditório, observando-se as seguintes regras:
a) Antes da aplicação de qualquer sanção administrativa, o órgão promotor do certame deverá notificar a
Licitante contratada, facultando-lhe a apresentação de defesa prévia;
b) A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento,
indicando, no mínimo: a conduta da Licitante reputada como infratora, a motivação para aplicação da
penalidade, a sanção que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa;
c) O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, exceto
na hipótese de declaração de inidoneidade, em que o prazo será de 10 (dez) dias consecutivos, devendo,
em ambos os casos, ser observada a regra do artigo 110 da Lei Federal nº. 8666/93;
d) A Licitante contratada comunicará à CPL/PMVIVA as mudanças de endereço ocorridas no curso do
processo licitatório e da vigência do contrato, considerando-se eficazes as notificações enviadas ao local
anteriormente indicado, na ausência da comunicação;
e) Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentação, a CPL ou o Prefeito
Municipal, proferirão decisão fundamentada e adotarão as medidas legais cabíveis, resguardado o direito
de recurso da Licitante ou contratado que deverá ser exercido nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93;
f) O recurso administrativo a que se refere a alínea anterior que versar sobre questão jurídica será
submetido à análise da Procuradoria Jurídica, após a análise definitiva no âmbito da CPL/PMVIVA, salvo
no caso de dúvida jurídica, em que poderá ser formulada consulta;
g) Somente será publicada na Imprensa Oficial as decisões definitivas, sendo as demais decisões
comunicadas pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento.
15.9 - Os montantes relativos às multas contratuais e a Cláusula Penal Compensatória aplicadas pela
Administração poderão ser cobradas judicialmente ou descontadas dos valores devidos aa Licitante
contratado, relativos às parcelas efetivamente executadas do contrato.
15.10 - Nas hipóteses em que os fatos ensejadores da aplicação das multas acarretarem também a
rescisão do contrato, os valores referentes às penalidades poderão ainda ser descontados da garantia
prestada pela contratada.
15.11 - Em qualquer caso, se após o desconto dos valores relativos às multas restar valor residual em
desfavor da Licitante contratado, é obrigatória a cobrança, inclusive judicialmente, da diferença.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA RESCISÃO
16.1 - A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais
e as previstas em lei, bem como a aplicação das multas e penalidades previstas neste instrumento.
16.2 - Constituem motivo para rescisão do Contrato, conforme Art. 78 da Lei 8.666/93:
I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
II - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
III - a lentidão do seu cumprimento, levando a administração a comprovar a impossibilidade da
conclusão do fornecimento nos prazos estipulados;
IV - o atraso injustificado no fornecimento da prestação dos serviços;
V - a paralisação da prestação dos serviços sem justa causa e prévia comunicação à
Administração;
VI - a subcontratação total do seu objeto, a associação da CONTRATADA com outrem, a cessão
ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação;
VII - o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;
VIII - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da
Lei nº 8.666/93;
IX - a decretação de falência, ou a instauração de insolvência civil;
X - a dissolução da sociedade;
XI - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a juízo da
CONTRATANTE, prejudique a execução do contrato;
XII - razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento justificadas e
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada a
CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;
XIII - a ocorrência de casos fortuitos ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execução do contrato;
XIV - a supressão, por parte da Administração, dos serviços, acarretando modificação do valor
inicial do contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.
16.3 - A decisão da autoridade competente, relativa à rescisão do contrato, deverá ser precedida de
justificativa fundamentada assegurada o contraditório e a ampla defesa.
16.4 – Conforme Art. 79 da Lei 8.666/93, a rescisão do contrato poderá ser:
I - determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos
incisos I a XIII do item 16.2;
II - amigável, por acordo entre as partes e reduzida a termo no processo da contratação direta,
desde que haja conveniência para a administração;
III - judicial, nos termos da legislação.
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
17.1 - A CONTRATADA garantirá a execução do contrato em qualquer modalidade definida no art. 56, §1º,
o
da Lei n 8.666/93, no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato. Caberá
à CONTRATADA manter a validade da garantia durante o período da execução contratual, renovando-a
ou reforçando-a, conforme necessário.
17.2 - Após a assinatura do contrato, a CONTRATADA deverá apresentar a GARANTIA DE EXECUÇÃO
DO CONTRATO no prazo de até 05 (cinco) dias úteis.
17.3 - Não será aceita garantia emitida por instituição financeira que esteja com restrições junto ao
BACEN ou a qualquer Órgão de Controle.
17.4 - No caso da opção pelo Seguro Garantia, o mesmo será feito mediante entrega da competente
apólice, emitida por entidade em funcionamento regular no País, em nome da Prefeitura Municipal de
Vila Valério.
17.5 - A CONTRATANTE restituirá ou liberará a garantia ofertada, no prazo máximo 60 (sessenta) dias
após a assinatura do termo de recebimento definitivo dos serviços objetos desta Licitação, conforme § 4º
do art. 56, da Lei nº 8.666/93.
17.6 - Em caso de rescisão do contrato ou de interrupção dos serviços, não será devolvida a garantia, a
menos que a rescisão ou paralisação decorram de acordo com a PMVIVA/ES, nos termos da legislação
vigente.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
18.1 - Aplica-se à execução deste Termo Contratual, em especial aos casos omissos, a Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DOS ADITAMENTOS
19.1 - A alteração de quaisquer das disposições estabelecidas neste Contrato somente se reputará válida
se tomada nos termos da lei e expressamente em termo aditivo, que a este contrato se aderirá.
CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO FORO
20.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo, para dirimir
qualquer dúvida ou contestação oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se
expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem justos e contratados, assinam este contrato em duas vias de igual teor e forma, para igual
distribuição, para que produza seus efeitos legais.

Vila Valério/ES, ____ de _________ de ________.

DAVID MOZDZEN PIRES RAMOS

Empresa XXXXXXXXXXXXX

Prefeito Municipal

Representante FULANO

CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
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NOME:

NOME:

CPF:

CPF:
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ANEXO 8
MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº. 004/2022

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO/ES
REF.: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº. 004/2022

Prezados Senhores,
(Empresa)
_________________________________________,
com
sede
na
cidade
de
________________________, na ________________ (endereço) _____________, inscrita no
C.N.P.J./MF
sob
o
nº
____________________,
neste
ato
representada
por
_______________________________________, abaixo assinado, declara, para os devidos fins, estar de
acordo com as normas constantes do Edital em referência, propondo a execução das obras e serviços
nele fixados, de acordo com o orçamento apresentado nas seguintes condições:
OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução da obra de urbanização da Avenida
Beira Rio, Bairro Boa Vista, Sede do Município de Vila Valério/ES.
O preço global proposto é de R$ XXX.XXX,XX (XXXXXXXXXXXXXXXX), conforme mencionado na
planilha de preços unitários, anexa ao referido Edital, já incluídas todas as despesas necessárias à
perfeita execução do objeto, inclusive materiais a serem utilizados, equipamentos, mão de obra, todos os
encargos trabalhistas e previdenciários, fretes, impostos e taxas de qualquer espécie, tributos em geral e
quaisquer outros encargos que incidam ou venham a incidir sobre a execução dos serviços e seus preços,
conforme projetos e planilha de custos unitários e totais e cronograma físico-financeiro, nos termos do
Edital e seus Anexos.
O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar da data de abertura do
envelope da proposta, nos expressos termos da Lei nº 8.666/93, consolidada, suspendendo-se este prazo
na hipótese de interposição de recurso administrativo ou judicial.
Nome do Município /UF, ____ de __________ de _______.
_______________________________________________
Identificação e assinatura do Responsável da Licitante
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ANEXO 09
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
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COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

CP 001

m3
fev/22
Fonte
SINAPI

(A) EQUIPAMENTO
CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000

Und.
CHI

Horas Improdutivas
0,030000

Valor improdutivo
55,18

Custo horário

5903
5934

SINAPI

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA

CHI

0,270000

80,88

21,84

SINAPI
Fonte
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA

CHI
Und.
CHP
CHI
CHP
CHI
CHP
CHI

0,023000
Horas Produtivas
0,004000
0,030000
0,006000
0,027000
0,010000
0,023000

60,42
Valor Produtivo
267,26
55,18
221,72
80,88
198,59
60,42

1,39
Custo horário

5901
5903
5932
5934
73436
93244

(A) EQUIPAMENTO
CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000
CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA
ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA
ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA

1,66

TOTAL (A) :

Código

Fonte

20002

DER-RD

Código

Fonte

(B) MÃO DE OBRA

Unidade

Encargos
(%)

Servente

h

157,27%

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

%

Mão de obra

Valor sem

Valor com

Encargos

Encargos

Sociais
Sociais
R$
5,27 R$
13,56

Equipam.

Consumo
0,0330
TOTAL (B) :
Material

Fonte

(F) MATERIAIS

Unidade

Fonte

(G) SERVIÇOS

Unidade

TOTAL (C) :

0,00
34,96
1,00
34,96

Custo
unitário

Consumo

Custo

Custo
unitário

Consumo

Fonte

(H) ITENS DE TRANSPORTE

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias

Unidade

XP

XR

Custo
unitário

0,00

Custo
TOTAL (G) :

Código

0,45
0,45

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) :
(D) PRODUÇÃO DE EQUIPE :

TOTAL (F) :
Código

Custo horário

Custo

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) :

Código

1,07
1,66
1,33
2,18
1,99
1,39
34,51

Consumo

0,00

Custo

TOTAL (H) :

0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) :
BDI: 0,3196%
PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

34,96
11,17
46,13
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UNIDADE:
DATA BASE:
Código

Execução e compactação de aterro com solo predominantemente argiloso - inclusive solo de jazida.
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COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

CP 03
DESCRIÇÃO:
UNIDADE:
DATA BASE:
Código
Código

6259

Estabilização e impermeabilização do solo com emulsão polimérica
m2
fev/22
Fonte
Fonte

SINAPI

(A) EQUIPAMENTO
0
(A) EQUIPAMENTO
CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE
TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6

Horas Improdutivas
1,00
Horas Produtivas

Valor improdutivo
0,00
Valor Produtivo

Custo horário

Und.

CHP

0,01400

221,27

3,10

Und.
0,00

0,00
Custo horário

M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

TOTAL (A) :

Unidade

Encargos
(%)

Encargos

Encargos
Sociais
R$
50,86

4093

SINAPI

MOTORISTA DE CAMINHAO

H

157,27%

Sociais
R$
19,77

Código

Fonte

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

%

Mão de obra

Equipam.

Código

Fonte

(F) MATERIAIS

Consumo
0,8000
TOTAL (B) :
Material

Custo horário
40,69
40,69

Custo
TOTAL (C) :

0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) :
(D) PRODUÇÃO DE EQUIPE :
(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) :

43,79
1,00
43,79

Unidade

Custo
unitário

Consumo

Custo

1,00000

0,00

Pesquisa
-

PAV SOLO

de

0,00

R$

-

Mercado
TOTAL (F) :
Código

Fonte

(G) SERVIÇOS

Unidade

Custo
unitário

Consumo

Custo
TOTAL (G) :

Código

Fonte

(H) ITENS DE TRANSPORTE

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias

Unidade

XP

XR

Custo
unitário

0,00

Consumo

0,00

Custo

TOTAL (H) :

0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) :
BDI: 0,3196%
PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

43,79
14,00
57,79
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Valor sem
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COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

m
fev/22

Código

Fonte

(A) EQUIPAMENTO
0

Und.
0,00

Horas Improdutivas
1,00

Valor improdutivo
0,00

Fonte

(A) EQUIPAMENTO
0

Und.
0,00

Horas Produtivas
1,00

Valor Produtivo
0,00

Custo horário
0,00
Custo horário
0,00

TOTAL (A) :

Código

Fonte

(B) MÃO DE OBRA

Unidade

20002
4783

DER-RD
SINAPI

Servente
PINTOR (HORISTA)

h
H

Encargos
(%)
157,27%
157,27%

Valor sem

Valor com

Encargos

Encargos

Sociais
Sociais
R$
5,27 R$
13,56
R$
18,78 R$
48,32

Consumo

Custo horário

0,0830
0,0350

1,13
1,69

TOTAL (B) :
Código

Código
7348
12815

Fonte

Fonte

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

%

(F) MATERIAIS

Equipam.

Material

Custo
0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) :
(D) PRODUÇÃO DE EQUIPE :
(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) :

1,13
1,00
1,13

L
UN

Custo
unitário
R$
R$

16,20
8,26

Consumo

Custo

0,04300
0,04000

0,70
0,33
TOTAL (F) :

Código

Fonte

(G) SERVIÇOS

Unidade

Custo
unitário

XR

Custo
unitário

Consumo

Fonte

(H) ITENS DE TRANSPORTE

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias

Unidade

XP

1,03

Custo
TOTAL (G) :

Código

1,13

TOTAL (C) :

Unidade
TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO
FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M

SINAPI
SINAPI

Mão de obra

0,00

Consumo

0,00

Custo

TOTAL (H) :

0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) :
BDI: 0,3196%
PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

2,16
0,69
2,85
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UNIDADE:
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COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Und
fev/22

Código

Fonte

(A) EQUIPAMENTO
0

Und.
0,00

Horas Improdutivas
1,00

Valor improdutivo
0,00

Fonte

(A) EQUIPAMENTO
0

Und.
0,00

Horas Produtivas
0,0070

Valor Produtivo
0,00

Custo horário
0,00
Custo horário
0,00
TOTAL (A) :

Código
20109
20002

Fonte
DER-RD
DER-RD

(B) MÃO DE OBRA

Unidade

Pedreiro de O.A.C.
Servente

h
h

Encargos
(%)
157,27%
157,27%

Valor sem

Valor com

Encargos

Encargos

Sociais
Sociais
R$
6,54 R$
16,83
R$
5,27 R$
13,56

Consumo

Custo horário

0,2850
0,2850

4,80
3,86

TOTAL (B) :
Código

Fonte

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

%

Mão de obra

Equipam.

Material

Fonte

Merc-18

DER-RD

(F) MATERIAIS

Unidade

Bicicletário de Chão para 05 bicicletas AL-43, ficado no chão. Fabricante: Altmayer Sport ou

Und

TOTAL (C) :

0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) :
(D) PRODUÇÃO DE EQUIPE :

8,66
1,00
8,66

Custo
unitário
R$

485,90

Consumo

Custo

1,00000

485,90
TOTAL (F) :

Código

Fonte

(G) SERVIÇOS

Unidade

Custo
unitário

Consumo

Fonte

(H) ITENS DE TRANSPORTE

Unidade

XP

XR

Custo
unitário

Consumo

0,00

Custo

TOTAL (H) :
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) :
BDI: 0,3196%
PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias

485,90

Custo
TOTAL (G) :

Código

8,66

Custo

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) :

Código

0,00
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UNIDADE:
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DESCRIÇÃO:

0,00
494,56
158,06
652,62
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COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

CP 08

Und
fev/22
Fonte
Fonte

(A) EQUIPAMENTO
0
(A) EQUIPAMENTO
0

Und.
0,00
Und.
0,00

Horas Improdutivas
1,00
Horas Produtivas
0,0070

Custo horário

Valor improdutivo
0,00
Valor Produtivo
0,00

0,00
Custo horário
0,00
TOTAL (A) :

Código
20109
20002

Fonte
DER-RD
DER-RD

(B) MÃO DE OBRA

Unidade

Pedreiro de O.A.C.
Servente

h
h

Encargos
(%)
157,27%
157,27%

Valor sem

Valor com

Encargos

Encargos

Sociais
Sociais
R$
6,54 R$
16,83
R$
5,27 R$
13,56

Consumo

Custo horário

0,2850
0,2850

4,80
3,86

TOTAL (B) :
Código

Fonte

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

%

Mão de obra

Equipam.

Material

-

Fonte

(F) MATERIAIS

Cotação de

Unidade
Lixeira c/ tampa aro aço INOX 430 dupla urbana

Preços

Und

TOTAL (C) :

0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) :
(D) PRODUÇÃO DE EQUIPE :

8,66
1,00
8,66

Custo
unitário
R$

1.175,00

Consumo

Custo

1,00000

1.175,00
TOTAL (F) :

Código

Fonte

(G) SERVIÇOS

Unidade

Custo
unitário

Consumo

Fonte

(H) ITENS DE TRANSPORTE

Unidade

XP

XR

Custo
unitário

Consumo

0,00

Custo

TOTAL (H) :
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) :
BDI: 0,3196%
PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias

1.175,00

Custo
TOTAL (G) :

Código

8,66

Custo

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) :

Código

0,00

0,00
1.183,66
378,30
1.561,96
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COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Und
fev/22

Código

Fonte

(A) EQUIPAMENTO
0

Und.
0,00

Horas Improdutivas
1,00

Valor improdutivo
0,00

Fonte

(A) EQUIPAMENTO
0

Und.
0,00

Horas Produtivas
0,1000

Valor Produtivo
0,00

Custo horário
0,00
Custo horário
0,00
TOTAL (A) :

Código
20109
20060
20002

Fonte
DER-RD
DER-RD
DER-RD

(B) MÃO DE OBRA

Unidade

Pedreiro de O.A.C.
Encarregado de O.A.C.
Servente

h
h
h

Encargos
(%)
157,27%
157,27%
157,27%

Valor sem

Valor com

Encargos

Encargos

Sociais
Sociais
R$
6,54 R$
16,83
R$
11,91 R$
30,64
R$
5,27 R$
13,56

Consumo

Custo horário

1,5000
0,9000
7,0000

25,25
27,58
94,92

TOTAL (B) :
Código

Fonte

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

%

Mão de obra

Equipam.

Material
TOTAL (C) :

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) :

Fonte

42475

DER-RD

(F) MATERIAIS

Unidade

Concreto estrutural fck = 10,0 MPa, inclusive transportes areia, cimento e pedra britada

M3

Custo
unitário
R$

514,88

'040246

Fonte
DER-ED

(G) SERVIÇOS

Unidade

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

kg

Custo
unitário
R$

12,34

Custo

0,46500

239,42

Consumo

Fonte

(H) ITENS DE TRANSPORTE

Unidade

XP

XR

Custo
unitário

86,07

Consumo

86,07

Custo

TOTAL (H) :
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) :
BDI: 0,3196%
PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias

239,42

Custo

6,97500
TOTAL (G) :

Código

0,00
147,75
1,00
147,75

Consumo

TOTAL (F) :
Código

147,75

Custo

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) :
(D) PRODUÇÃO DE EQUIPE :

Código

0,00

0,00
473,24
151,25
624,49
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COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

CP 011

Código

und
fev/22
Fonte

(A) EQUIPAMENTO
0

Und.
0,00

Horas Improdutivas
1,00

Valor improdutivo
0,00

Fonte

(A) EQUIPAMENTO
0

Und.
0,00

Horas Produtivas
0,1000

Valor Produtivo
0,00

Custo horário
0,00
Custo horário
0,00
TOTAL (A) :

Código
20151
'010115
'010101
'010140

Fonte
DER-RD
DER-ED
DER-ED
DER-ED

(B) MÃO DE OBRA

Unidade

Ajudante de eletricista
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)
PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON)

h
H
H
H

Encargos
(%)
157,27%
157,27%
257,27%
357,27%

Valor sem

Valor com

Encargos

Encargos

Consumo

Custo horário

Sociais
R$
5,32
R$
7,43
R$
6,27
R$
7,43

Sociais
R$
13,69
R$
19,12
R$
22,40
R$
33,98

1,0580
3,4370
0,2000
0,4000

14,48
65,72
4,48
13,59

TOTAL (B) :
Código

Fonte

Código

Fonte

'043041
11975
5050
'038028
'037502
'038001
'038012

DER-ED
SINAPI
SINAPI
DER-ED
DER-ED
DER-ED
DER-ED

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

%

(F) MATERIAIS

Mão de obra

Material

Equipam.

Custo
0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) :
(D) PRODUÇÃO DE EQUIPE :
(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) :

98,27
1,00
98,27

M
UN
UN
L
L
L
UN

Custo
unitário
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

47,51
26,82
598,16
21,76
31,57
14,17
3,13

Consumo

Custo

2,00000
4,00000
1,00000
0,22000
0,18000
0,02000
0,25000

95,02
107,28
598,16
4,79
5,68
0,28
0,78
TOTAL (F) :

Código

Fonte

-

-

(G) SERVIÇOS

Unidade
0

0,00

Custo
unitário
R$

Consumo

Fonte

(H) ITENS DE TRANSPORTE

Unidade

XP

XR

Custo
unitário

Consumo

0,00
0,00

Custo

TOTAL (H) :
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) :
BDI: 0,3196%
PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias

811,99

Custo

TOTAL (G) :

Código

98,27

TOTAL (C) :

Unidade

CABO COBRE NU TEMPERA MEIO DURA 35MM2 - CLASSE 2A
CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA
POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M,
ZARCAO
ESMALTE SINTETICO
AGUARRAZ MINERAL
LIXA P/ FERRO Nº 100 K-246 225X275MM - NORTON OU EQUIVALENTE

0,00
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DATA BASE:
Código

POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, DIAMETRO INFERIOR = *95* MM, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E PINTURA
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UNIDADE:

0,00
910,26
290,92
1.201,18
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COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

CP 012

und
fev/22
Fonte
Fonte

(A) EQUIPAMENTO
0
(A) EQUIPAMENTO
0

Und.
0,00
Und.
0,00

Horas Improdutivas

Custo horário

Valor improdutivo
0,00
Valor Produtivo
0,00

Horas Produtivas

0,00
Custo horário
0,00
TOTAL (A) :

Código
20151
20056

Fonte
DER-RD
DER-RD

(B) MÃO DE OBRA

Unidade

Ajudante de eletricista
Eletricista

h
h

Encargos
(%)
157,27%
257,27%

Valor sem

Valor com

Encargos

Encargos

Sociais
Sociais
R$
5,32 R$
13,69
R$
6,54 R$
23,37

Consumo

Custo horário

0,3000
0,3000

4,11
7,01

TOTAL (B) :
Código

Fonte

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

%

Mão de obra

Material

Equipam.

-

Fonte

(F) MATERIAIS

Cotação de

Unidade
Luminária Solar UFO 300W

Preços

und

TOTAL (C) :

0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) :
(D) PRODUÇÃO DE EQUIPE :

11,12
1,00
11,12

Custo
unitário
R$

Consumo

452,57

Custo

1,00000

452,57
TOTAL (F) :

Código

Fonte

(G) SERVIÇOS

Unidade
0
0

0,00
0,00

Custo
unitário
R$
R$

Consumo

Fonte

(H) ITENS DE TRANSPORTE

Unidade

XP

XR

Custo
unitário

Consumo

0,00
0,00
0,00

Custo

TOTAL (H) :
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) :
BDI: 0,3196%
PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias

452,57

Custo

TOTAL (G) :

Código

11,12

Custo

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) :

Código

0,00

0,00
463,69
148,20
611,89
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Código

Luminária Solar UFO 300W
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UNIDADE:
DATA BASE:
Código
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COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

CP 013

30035
30022

Fonte
DER-RD

(A) EQUIPAMENTO
Rolo AP liso de aço TH-10 (6,3t) (TEMA TERRA) ou equivalente

Und.
h

Fonte
DER-RD
DER-RD

(A) EQUIPAMENTO
Rolo AP liso de aço TH-10 (6,3t) (TEMA TERRA) ou equivalente
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou

Und.
h
h

Horas Improdutivas
0,50
Horas Produtivas
0,5000
1,0000

Custo horário

Valor improdutivo
65,64
Valor Produtivo
130,83
303,13

32,82
Custo horário

TOTAL (A) :

Código
20067
20002

Fonte
DER-RD
DER-RD

(B) MÃO DE OBRA

Unidade

Encarregado de terraplenagem
Servente

h
h

Encargos
(%)
157,27%
257,27%

Valor sem

Valor com

Encargos

Encargos

Sociais
Sociais
R$
12,39 R$
31,88
R$
5,27 R$
18,83

Consumo

Custo horário

0,5000
3,0000

15,94
56,49

TOTAL (B) :
Código

Fonte

2000

DER-RD

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA
Ferramentas Manuais

%

Mão de obra

5,00

X

Material

Equipam.

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) :
(D) PRODUÇÃO DE EQUIPE :
(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) :

Fonte

10115

DER-RD

(F) MATERIAIS

Unidade
Brita 2 (incl. 0% IUM) sem frete

M3

Custo
unitário
R$

Consumo

83,80

Fonte

(G) SERVIÇOS

Unidade
0
0

0,00
0,00

Custo
unitário
R$
R$

Consumo

Fonte

1239

DER-RD

(H) ITENS DE TRANSPORTE
Transp. Brita 2

Unidade

XP

XR

t

30,00

0,00

30,37

0,00
0,00
0,00

Consumo

Custo

1,72500

52,39

TOTAL (H) :
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) :
BDI: 0,3196%
PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias

96,37

Custo

TOTAL (G) :
Código

477,42
66,40
7,19

96,37

-

Custo
unitário

3,62
3,62

Custo

1,15000
TOTAL (F) :

Código

72,43

Custo
TOTAL (C) :

Código

65,42
303,13
401,37

52,39
155,95
49,84
205,79

PÁGINA 9 / 17

30035
Código

m3
fev/22
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UNIDADE:
DATA BASE:
Código

Colchão drenante de brita 2 inclusive fornecimento, espalhamento, compactação e transporte da brita em Vias Urbanas
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COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

CP 014

Fonte
Fonte

(A) EQUIPAMENTO
0
(A) EQUIPAMENTO
0

Und.
0,00

Horas Improdutivas

Und.
0,00

Horas Produtivas

Custo horário

Valor improdutivo
0,00
Valor Produtivo
0,00

0,00
Custo horário
0,00
TOTAL (A) :

Código
20002
44503

Fonte
DER-RD
SINAPI

(B) MÃO DE OBRA

Unidade

Servente
JARDINEIRO (HORISTA)

h
H

Encargos
(%)
157,27%
157,27%

Valor sem

Valor com

Encargos

Encargos

Sociais
Sociais
R$
5,27 R$
13,56
R$
15,03 R$
38,67

Consumo

Custo horário

1,0401
0,5000

14,10
19,34

TOTAL (B) :
Código

Fonte

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

%

Mão de obra

Material

Equipam.

359

Fonte
SINAPI

(F) MATERIAIS

Unidade

MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *2* M

UN

TOTAL (C) :

0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) :
(D) PRODUÇÃO DE EQUIPE :

33,44
1,00
33,44

Custo
unitário
R$

96,09

Consumo

Custo

1,00000

96,09

TOTAL (F) :
Código

Fonte

(G) SERVIÇOS

Unidade
0
0

0,00
0,00

Custo
unitário
R$
R$

Consumo

Fonte

(H) ITENS DE TRANSPORTE

Unidade

XP

XR

Custo
unitário

Consumo

0,00
0,00
0,00

Custo

TOTAL (H) :
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) :
BDI: 0,3196%
PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias

96,09

Custo

TOTAL (G) :

Código

33,44

Custo

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) :

Código

0,00

0,00
129,53
41,40
170,93
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Código

und
fev/22
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UNIDADE:
DATA BASE:
Código

Plantio de árvore ornamental com altura de muda maior que 2,00m e menor que 4,00m
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COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

m2
fev/22

Código

Fonte

(A) EQUIPAMENTO
0

Und.
0,00

Horas Improdutivas

Valor improdutivo
0,00

Fonte

(A) EQUIPAMENTO
0

Und.
0,00

Horas Produtivas

Valor Produtivo
0,00

Custo horário
0,00
Custo horário
0,00
TOTAL (A) :

Código

Fonte

20002
44503

DER-RD
SINAPI

(B) MÃO DE OBRA

Unidade

Servente
JARDINEIRO (HORISTA)

h
H

Encargos
(%)
157,27%
157,27%

Valor sem

Valor com

Encargos

Encargos

Sociais
Sociais
R$
5,27 R$
13,56
R$
15,03 R$
38,67

Consumo

Custo horário

0,3000
0,6000

4,07
23,20

TOTAL (B) :
Código

Fonte

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

%

Mão de obra

Material

Equipam.

'038509

Fonte
Cotação de
Preços
DER-ED

(F) MATERIAIS

TOTAL (C) :

0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) :
(D) PRODUÇÃO DE EQUIPE :

27,27
1,00
27,27

Custo
unitário

Consumo

Custo

Tela Plástica Extrusada PEAD

m2

R$

4,48

1,00000

4,48

GRAMA EM PLACAS TIPO ESMERALDA

M2

R$

13,13

1,00000

Unidade

TOTAL (F) :
Código

Fonte

(G) SERVIÇOS

Unidade

0

0,00

Custo
unitário
R$

Consumo

Fonte

(H) ITENS DE TRANSPORTE

Unidade

XP

XR

-

Custo
unitário

0,00

Consumo

0,00

Custo

TOTAL (H) :
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) :
BDI: 0,3196%
PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias

13,13
17,61

Custo

TOTAL (G) :
Código

27,27

Custo

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) :

Código

0,00

0,00
44,88
14,34
59,22
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UNIDADE:
DATA BASE:
Código
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Tratamento de talude com tela plástica extrusada PEAD e plantio de grama em placas tipo esmeralda
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CP 02
DESCRIÇÃO:

Pág. 69

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

CP 06
DESCRIÇÃO:
UNIDADE:
DATA BASE:
Código
95271

Execução de piso de concreto armado (PCA), FCK = 20 MPA, camada com espessura de 10,0 cm e acabamento com politriz.
m2
fev/22
Fonte
SINAPI

(A) EQUIPAMENTO
RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG,

Und.

Horas Improdutivas

Valor improdutivo

Custo horário

COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP

CHI

0,0218

0,48

0,01

CHI

0,08

0,48

0,04

(A) EQUIPAMENTO
RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG,

Und.

Horas Produtivas

Valor Produtivo

Custo horário

COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP

CHP

0,0145

10,64

0,15

CHP

0,0119

3,29

0,04

- CHI DIURNO. AF_09/2016
POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450
95277

SINAPI

MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO.
AF_09/2016

Código
95270

Fonte
SINAPI

- CHP DIURNO. AF_09/2016
POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450
95276

SINAPI

MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO.
AF_09/2016

20109
20002
20038
20020
'010101

DER-RD
DER-RD
DER-RD
DER-RD
DER-ED

Código

Fonte

Código

Fonte

'028001
'020567
'028008
'024116
'026569
'020985

DER-ED
DER-ED
DER-ED
DER-ED
DER-ED
DER-ED

'029337

DER-ED

'600327
'020988
'021543

DER-ED
DER-ED
DER-ED

(B) MÃO DE OBRA

Unidade

Encargos
(%)

Valor sem

Valor com

Encargos

Encargos
Sociais
R$
16,83
R$
13,56
R$
16,83
R$
16,83
R$
16,13

Pedreiro de O.A.C.
Servente
Carpinteiro de O.A.C.
Armador
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

h
h
h
h
H

157,27%
157,27%
157,27%
157,27%
157,27%

Sociais
R$
6,54
R$
5,27
R$
6,54
R$
6,54
R$
6,27

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

%

Mão de obra

Equipam.

(F) MATERIAIS

COM 300ML)
SOLO BRITA
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM
TELA SOLDADA EM AÇO TIPO TELCON Q-138 P/ ARMADURA

0,3034
0,4054
0,0286
0,0660
0,0946
TOTAL (B) :
Material

Fonte

(G) SERVIÇOS

TOTAL (C) :

0,00
13,97
1,00
13,97

M3
M3
L
M2
KG
M

Custo
unitário
R$
R$
R$
R$
R$
R$

33,33
382,73
10,81
0,73
18,83
9,19

Consumo

Custo

0,10500
0,11100
0,00880
1,20000
0,00330
0,01100

3,50
42,48
0,10
0,88
0,06
0,10

UN

R$

38,88

0,29660

11,53

M3
M
M2

R$
R$
R$

100,55
15,68
28,54

0,07000
0,02200
1,03000

7,04
0,34
29,40
95,43

Unidade

Custo
unitário
R$
R$

Consumo

Custo

TOTAL (G) :

Código

Fonte

(H) ITENS DE TRANSPORTE

Unidade

XP

XR

Custo
unitário

Consumo

0,00
0,00
0,00

Custo

TOTAL (H) :
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) :
BDI: 0,0000%
PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias

5,11
5,50
0,48
1,11
1,53
13,73

Custo

TOTAL (F) :
Código

Custo horário

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) :
(D) PRODUÇÃO DE EQUIPE :
(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) :

Unidade

BOMBEAMENTO DE CONCRETO
CONCRETO USINADO FCK 25 MPA
DESMOLDANTE PARA FORMAS
LONA PLASTICA PRETA 80 MICRAS
PREGO 18X27
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM
SELANTE A BASE DE POLIURETANO SIKAFLEX UNIVERSAL OU EQUIVALENTE (CARTUCHO

Consumo

0,00
109,40
0,00
109,40
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Fonte
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Código

0,24
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TOTAL (A) :

Pág. 70

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

CP 04

m2
01/02/2022 (referência PINI TCPO 3R 33 15 00 00 00 00 10 05)
Fonte
Fonte

(A) EQUIPAMENTO
0
(A) EQUIPAMENTO
0

Und.
0,00
Und.
0,00

Horas Improdutivas

Custo horário

Valor improdutivo
0,00
Valor Produtivo
0,00

Horas Produtivas

0,00
Custo horário
TOTAL (A) :

Código

2N 36 16 25 12 34
2N 36 16 25 12 38

Fonte

(B) MÃO DE OBRA

Unidade

Encargos
(%)

Valor sem

Valor com

Encargos

Encargos

Sociais

Sociais

Consumo

Custo horário
4,59

PINI/TCPO Servente

H

157,27%

R$

5,10 R$

13,12

0,3500

PICI/TCPO Calceteiro

H

157,27%

R$

8,17 R$

21,02

0,1600
TOTAL (B) :

Código

Fonte

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

%

Mão de obra

Material

Equipam.

Fonte

(F) MATERIAIS

Unidade

2C 03 02 02 11 05 PINI/TCPO Areia média lavada
10267

DER-RD

Bloco para pavimentaçao intertravado - esp= 08 cm, resistência 35 MPa

TOTAL (C) :

0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) :
(D) PRODUÇÃO DE EQUIPE :

7,95
1,00
7,95

Custo
unitário

Consumo

Custo

M3

R$

154,03

0,10000

15,40

M2

R$

58,85

1,00000

58,85
74,25

TOTAL (F) :
Código

Fonte

(G) SERVIÇOS

Unidade

Custo
unitário
R$
R$

Consumo

Custo

TOTAL (G) :

Código

Fonte

(H) ITENS DE TRANSPORTE

Unidade

XP

XR

Custo
unitário

Consumo

0,00
0,00
0,00

Custo

TOTAL (H) :
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) :
BDI: 0,3196%
PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias

3,36
7,95

Custo

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) :

Código

0,00
0,00

0,00
82,20
26,27
108,47
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Código

Pavimentação articulada com blocos hexagonais de concreto # 08 cm, 35 MPa, sobre coxim de areia.
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UNIDADE:
DATA BASE:
Código
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COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

und
fev/22

Código

Fonte
Fonte

(A) EQUIPAMENTO
0
(A) EQUIPAMENTO
0

Und.
0,00
Und.
0,00

Horas Improdutivas

Custo horário

Valor improdutivo
0,00
Valor Produtivo
0,00

Horas Produtivas

0,00
Custo horário
TOTAL (A) :

Código

Fonte

'010139
'010146

DER-ED
DER-ED

Código

Fonte

Código

Fonte

'060508
'038001
'037502
'038012
'038028

DER-ED
DER-ED
DER-ED
DER-ED
DER-ED

(B) MÃO DE OBRA

Unidade

Encargos
(%)

PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON)
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)

H
H

157,27%
157,27%

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

%

Mão de obra

(F) MATERIAIS

Encargos

Sociais
Sociais
R$
7,43 R$
19,12
R$
5,51 R$
14,18

Consumo
0,3500
0,7000
TOTAL (B) :
Material

Equipam.

Fonte

(G) SERVIÇOS

0,00
16,62
1,00
16,62

Unidade
0
0

Custo
unitário
R$
R$
R$
R$
R$

142,33
14,17
31,57
3,13
21,76

Consumo

Custo

1,10000
0,04000
0,36000
0,50000
0,11000

156,56
0,57
11,37
1,57
2,39
172,46

0,00
0,00

Custo
unitário
R$
R$

Consumo

Custo

TOTAL (G) :

Código

Fonte

(H) ITENS DE TRANSPORTE

Unidade

XP

XR

Custo
unitário

Consumo

0,00
0,00
0,00

Custo

TOTAL (H) :
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) :
BDI: 0,0000%
PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias

6,69
9,93
16,62

Custo

TOTAL (F) :
Código

Custo horário

TOTAL (C) :

M
L
L
UN
L

ZARCAO

Valor com

Encargos

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) :
(D) PRODUÇÃO DE EQUIPE :
(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) :

Unidade

TUBO DE ACO GALVANIZADO 88,90 X 3,35MM (3") LEVE
AGUARRAZ MINERAL
ESMALTE SINTETICO
LIXA P/ FERRO Nº 100 K-246 225X275MM - NORTON OU EQUIVALENTE

Valor sem

0,00
0,00

0,00
189,08
0,00
189,08
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COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UNIDADE:
DATA BASE:
Código

m
fev/22

Fonte

(A) EQUIPAMENTO
0
(A) EQUIPAMENTO
0

Und.
0,00
Und.
0,00

Horas Improdutivas

Custo horário

Valor improdutivo
0,00
Valor Produtivo
0,00

Horas Produtivas

0,00
Custo horário
TOTAL (A) :

Código

Fonte

'010115
'010101

DER-ED
DER-ED

Código

Fonte

(B) MÃO DE OBRA

Unidade

Encargos
(%)

ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

H
H

157,27%
157,27%

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

%

Mão de obra

Valor sem

Valor com

Encargos

Encargos

Sociais
Sociais
R$
7,43 R$
19,12
R$
6,27 R$
16,13

Consumo
0,09450
0,09450
TOTAL (B) :
Material

Equipam.

2446

Fonte
SINAPI

(F) MATERIAIS

Unidade

ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR
PRETA, SEM ROSCA, DE 2", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)

M

Fonte

(G) SERVIÇOS

Unidade
0
0

0,00
0,00

TOTAL (C) :

0,00
3,33
1,00
3,33

Custo
unitário
R$

Consumo

7,48

Custo

1,10000

8,23

Custo
unitário
R$
R$

Consumo

Fonte

(H) ITENS DE TRANSPORTE

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias

Unidade

XP

XR

Custo
unitário

8,23

Custo

TOTAL (G) :

Código

1,81
1,52
3,33

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) :
(D) PRODUÇÃO DE EQUIPE :

TOTAL (F) :
Código

Custo horário

Custo

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) :

Código

0,00
0,00

Consumo

0,00
0,00
0,00

Custo

TOTAL (H) :

0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) :
BDI: 0,3196%
PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

11,56
3,69
15,25
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DESCRIÇÃO:
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COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

und
fev/22

Código

Fonte
Fonte

(A) EQUIPAMENTO
0
(A) EQUIPAMENTO
0

Und.
0,00
Und.
0,00

Horas Improdutivas

Custo horário

Valor improdutivo
0,00
Valor Produtivo
0,00

Horas Produtivas

0,00
Custo horário
TOTAL (A) :

Código

Fonte

'010115
'010101

DER-ED
DER-ED

Código

Fonte

(B) MÃO DE OBRA

Unidade

Encargos
(%)

ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

H
H

157,27%
157,27%

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

%

Mão de obra

Código

Fonte

(F) MATERIAIS

2510
21127

SINAPI
SINAPI

RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M

Valor sem

Valor com

Encargos

Encargos

Sociais
Sociais
R$
7,43 R$
19,12
R$
6,27 R$
16,13

Consumo
0,01680
0,01680
TOTAL (B) :
Material

Equipam.

Fonte

TOTAL (C) :

0,00
0,59
1,00
0,59

M
M

Unidade
0
0

Custo
unitário
R$
R$

Consumo

53,40
4,48

Custo

1,00000
0,02100

0,00
0,00

Custo
unitário
R$
R$

Consumo

Fonte

(H) ITENS DE TRANSPORTE

Unidade

XP

XR

Custo
unitário

Consumo

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) :
BDI: 0,3196%
PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

KAREN DE LIMA FRANÇA

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias

0,00
0,00
0,00

Custo

TOTAL (H) :

Engenheira Civil CREA ES 0051085/D
América Latina Engenharia

53,40
0,09
53,49

Custo

TOTAL (G) :

Código

0,32
0,27
0,59

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) :
(D) PRODUÇÃO DE EQUIPE :
(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) :

Unidade

(G) SERVIÇOS

Custo horário

Custo

TOTAL (F) :
Código

0,00
0,00

0,00
54,08
17,28
71,36
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RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
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Urbanização da Avenida Beira Rio
Prefeitura Municipal de Vila Valério

01
02
03
04
05
06
04
08
09
10
11
12
13
14
15

DESCRIÇÃO

SERVIÇO PRELIMINAR
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE
MÁQUINAS
SINALIZAÇÃO DA OBRA
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
TERRAPLANAGEM
TRATAMENTO DE TALUDE
OBRAS DE ARTE CORRENTES E
DRENAGEM
PAVIMENTAÇÃO
CALÇADÃO/CICLOVIA
EQUIPAMENTOS URBANOS
PAISAGISMO
SINALIZAÇÃO
ESTRUTURAS DE CONCRETO FUNDAÇÃO
ESTRUTURAS DE CONCRETO SUPERESTRUTURA
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
TOTALIZAÇÃO

R$

MÊS 03

MÊS 04

MÊS 05

R$ 191.279,72
R$ 342.841,38

R$ 191.279,72
R$ 534.121,10

R$ 219.208,69
R$ 753.329,79

ACUM.

VALOR

PESO

R$ 1.276.257,14
19.542,88

82,0%
1,53%

EXEC. %
11,88%
R$
15.634,30

ACUM.

%
11,88%
80%

EXEC. %
14,99%
R$

ACUM. %
26,87%
-

EXEC. %
14,99%
R$

R$

%
100,0%
20%

R$

3.556,21

50%

R$
R$
R$
R$

504,55
43.058,27

10%

R$

3.556,21

50%

R$

R$
R$
R$
R$

1.009,09
3.085,43
18.426,79
-

20%
100%
100%

R$
R$
R$
R$

1.009,09
-

20%

R$
R$
R$
R$

1.009,09
-

20%

R$
R$
R$
R$

1.009,09
-

20%

R$
R$
R$
R$

R$

31.085,75

2,44%

R$

7.771,44

25%

R$

7.771,44

25%

R$

7.771,44

25%

R$

7.771,44

25%

R$

R$
R$
R$
R$
R$

408.313,61
202.628,03
200.293,25
56.951,30
7.671,28

31,99%
15,88%
15,69%
4,46%
0,60%

R$
R$
R$
R$
R$

102.078,40
-

25%

R$
R$
R$
R$
R$

102.078,40
50.657,01
-

25%
25%

R$
R$
R$
R$
R$

102.078,40
50.657,01
-

25%
25%

R$
R$
R$
R$
R$

102.078,40
50.657,01
-

25%
25%

R$
R$
R$
R$
R$

R$

23.206,63

1,82%

R$

-

R$

8.122,32

35%

R$

8.122,32

35%

R$

6.961,99

30%

R$

R$

120.211,95

9,42%

R$

-

R$

R$

42.074,18

35%

R$

42.074,18

35%

R$

36.063,59

R$

86.565,83

6,78%

R$

-

R$

R$

8.656,58

10%

R$

8.656,58

10%

R$

25.969,75

100,0%

11,88%

11,88%

14,99%

25%
26,87%

R$

21.641,46
14,99%

25%
41,86%

KAREN DE LIMA FRANÇA
Engenheira Civil CREA ES 0051085/D
América Latina Engenharia
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17,18%

59,04%

-

EXEC. %
19,54%
3.908,58

0,56%

21.641,46

R$

504,55
43.058,27

10%

50%

50.657,01
100.146,63
28.475,65
-

R$
25%
50%
50%

-

21,44%

R$
R$
R$
R$
R$

50%

100.146,63
28.475,65
7.671,28

50%
50%
100%

-

19,54%

PRESTAÇÃO DE
CONTAS

-

R$

80,48%

MÊS 08

R$

0,40%
0,24%
1,44%
6,75%

-

-

%
80,48%
-

7.112,42

R$

R$

EXEC. %
21,44%
R$

5.045,45
3.085,43
18.426,79
86.116,54

-

-

%
59,04%
-

R$

R$ 1.276.257,14

R$

EXEC. %
17,18%

MÊS 07
R$ 249.354,51
R$ 1.276.257,17
ACUM.

R$
R$
R$
R$

LICITAÇÃO/ESTUDO

-

ACUM.

%
41,86%
-

MÊS 06
R$ 273.572,87
R$ 1.026.902,66
ACUM.

24/05/2022 10:06

ITEM

MÊS 02
R$ 151.561,66
R$ 151.561,66

30%
30%
100,0%
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PESQUISA DE MERCADO - COMPOSIÇÃO 08
CP-08

Categoria
Pesquisa de Mercado

Lixeira c/ tampa aro aço INOX 430 dupla urbana

Und
Und

Fornecedor
inovar metais
metais do imperio
cia dos metais

CNPJ
23.100.120/0001-66
28.368.644/0001-56
04.654.882/0001-60

Contato/Telefone/E-mail
Telefone: (11) 3205-0555
E-MAIL:eduardo@pesqueiracontabilidade.com.br
Telefone:(47)97433-2643

Preço

PREÇO/Und

R$ 1.105,00
R$ 1.160,00
R$ 1.260,00

R$ 1.105,00
R$ 1.160,00
R$ 1.260,00

CP-12

Categoria
Pesquisa de Mercado

Luminária Solar UFO 300w

Fornecedor
ECONOMIA SOLAR
EXTRA
MIRANDA ENGENHARIA

CNPJ
28.543.016/0001-60
33.041.260/0652-90
22.153.445/0001-44

Telefone: (28) 99987-1854

CP-02

Categoria
Pesquisa de Mercado

Tela Plástica PEAD

Fornecedor
Impertudo

CNPJ
26.298.405/0001-41

Nº de Preços

Preço Médio

3
C/ BDI:

1175,00
-

Considerado
SIM
SIM
SIM

Observação

Nº de Preços

Preço Médio

3
C/ BDI:

452,57
-

Considerado
SIM
SIM
SIM

Observação

Nº de Preços

Preço Médio

3
C/ BDI:

5,72
Observação

PESQUISA DE MERCADO - COMPOSIÇÃO 12

Contato/Telefone/E-mail
Telefone: (21) 99035-7288
Telefone: (11) 4225-6555

Und
und

Preço

PREÇO/und

R$ 438,94
R$ 498,80
R$ 419,96

R$ 438,94
R$ 498,80
R$ 419,96

16.493.385/0001-06
76.533.074/0009-02

E-mail: contato@amctelas.com.br
Telefone: (41)2105-9900
Email: vendas@telasplasticas.com.br

Preço

PREÇO/m2

R$ 6,20

R$ 6,20

Considerado
SIM

R$ 361,37

R$ 7,23

SIM

R$ 187,23

R$ 3,74

SIM

KAREN DE LIMA FRANÇA

2022-T0XLZ5 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL
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AMC Telas
TEGAPE Telas Plástocas

Contato/Telefone/E-mail
Telefone: (62) 3092-5700
Telefone: (11) 5891-6888

Und
m2

PÁGINA 1 / 2

PESQUISA DE MERCADO - COMPOSIÇÃO 02

Assinado digitalmente. Acesse: http://vilavalerio.es.gov.br/ Chave: 357c6d9a-889c-4436-822f-2d3c1d88cfd2
Edital de Licitação Nº 000006/2022

Pág. 78
ASSINATURA
Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

KAREN DE LIMA FRANCA
CIDADÃO
assinado em 24/05/2022 10:03:53 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 24/05/2022 10:03:53 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por KAREN DE LIMA FRANCA (CIDADÃO)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

2022-T0XLZ5 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL

24/05/2022 10:03

PÁGINA 2 / 2

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2022-T0XLZ5

Assinado digitalmente. Acesse: http://vilavalerio.es.gov.br/ Chave: 357c6d9a-889c-4436-822f-2d3c1d88cfd2
Edital de Licitação Nº 000006/2022

Pág. 79

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Obra: Urbanização da Avenida Beira Rio
Proponente: Prefeitura Municipal de Vila Valério
Local: Avenida Beira Rio, Vila Valério - ES
Consultoria: América Latina Engenharia Eireli

ORGÃO

DESCRIÇÃO

CÓDIGO

Fev/2022

Data base DER-ED:

Fev/2022

Leis Sociais: 157,27%

Data base DER-RD:

Fev/2022

Data Base: 15,57%

Data base DER-RD:

Fev/2022

Data Base: 31,96%

UNID.

QUANT.

Memória

m2

8,00

Placa de obra nas dimensoes padrão 2,00mX4,00m

ms

4,00

4 meses de obra

ms

4,00

4 meses de obra

mês

0,23

7 dias

h

6,00

6 horas

und

2,00

Ud

9,00

M

110,00

110 metros de tela de proteção

M2

3,00

3 placas para sinalização considerando uma placa em cada saída.

M2

10,64

Casebre = 10,64m2

Observação

SERVIÇO PRELIMINAR

01
1.1

DER-ED

'020305

1.2

DER-ED

'020352

Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER
Aluguel mensal container para escritório, dim. 6.00x2.40m, c/

PÁGINA 1 / 9

ITEM

REFERÊNCIA

Data Elaboração: 11/05/2022

Data base DER-RD:

banheiro (vaso+lavat+chuveiro e básc), incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar
cond., 2 pt iluminação, 2 tom. elét. e 1 tom.telef. Isolam.térmico(teto e

DER-ED

'020355

1.4

DER-ED

'010512

aterram., 3vasos, 3lavatórios, calha mictório, 6 chuveiros (1 eletrico),
torn.,registros, piso comp. Naval pintado, cert NR18 e laudo
descontaminação
Equipe topográfica para serviços simples de locação e nivelamento
(incluindo equipamento, transporte e profissionais nivel médio)
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS

02
2.1

DER-RD

41544

2.2

DER-ED

'020344

Mobilização e desmobilização de equipamentos com carreta prancha
(máximo)
Mobilização e desmobilização de conteiner locado para barracão de
obra

3.1

DER-RD

42046

3.2

DER-RD

43088

3.3

DER-RD

40094

Cones para sinalização, fornecimento e colocação
Tela de proteção de segurança de PVC cor laranja com suporte para
sinalização de obras em Vias Urbanas
Placas de sinalização, assentamento

escritorio e container sanitário.

1 cone a cada a cada 8m numa via de velocidade media de 40< a
<60

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

04

4.2

2 Und para mobilização e desmobilização de container de

SINALIZAÇÃO DA OBRA

03

4.1

2022-BS2H8R - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL

1.3

24/05/2022 09:56

paredes), piso em comp. Naval, cert. NR18, incl. laudo
descontaminação.
Aluguel mensal container sanitário, incl porta, básc, 2 ptos luz, 1 pto

DER-RD

DER-RD

40164

42869

Demolição de edificações

Demolição manual de concreto simples ou ciclópico em Vias Urbanas

05

M3

6,79

Muro 01 = 4,18m3
Muro 02 = 2,61m3

Conforme quadro de
demolições na prancha 01/01
de Urbanismo
Conforme quadro de
demolições na prancha 01/01
de Urbanismo

TERRAPLANAGEM
Conforme quadro de volumes

5.1

DER-ED

'030103

Escavação mecânica em material de 1a. categoria

m3

753,50

Volume de escavação = 753,50m3

na prancha 05/05 de
Terraplenagem

LOCAL COM DMT DE 5,1 A 10,0 KM (Caminhão basculante) 5.2

DER-RD

60021

0,889XINCC-MXP + 0,987XINCC-MXR + 1,852XINCC-M - XP = 4,0km,

t

260,04

Voume de transporte = 753,50m3 - 17,60m3 = 735,90m3

1 t = 2,83m3

XR=4,0km

1 de 8
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REFERÊNCIA
ORGÃO

DESCRIÇÃO

CÓDIGO

5.3

DER-RD

43335

5.4

COMP.

CP-01

Espalhamento / regularização / compactação de material em botafora
Execução e compactação de aterro com solo predominantemente
argiloso - inclusive solo de jazida.

06
6.1

Fev/2022

Leis Sociais: 157,27%

Data base DER-RD:

Fev/2022

Data Base: 15,57%

Data base DER-RD:

Fev/2022

Data Base: 31,96%

UNID.

QUANT.

Memória

M3

735,90

Voume bota fora = 753,50m3 - 17,60m3 = 735,90m3

m3

17,60

Volume de aterro = 17,60m3

Observação

Conforme quadro de volumes
na prancha 05/05 de
Terraplenagem

TRATAMENTO DE TALUDE
COMP.

CP-02

Tratamento de talude com tela plástica extrusada PEAD e plantio de
grama em placas tipo esmeralda

07

Conforme quadro de
m2

1454,18

1454,18 m2 para tratamento na borda do rio

quantitativo na prancha 01/01
de Urbanismo

OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM
Conforme quadro de

7.1

DER-RD

40894

Meio fio (assentamento), inclusive caiação

M

802,42

802,42 metros de meio-fio

quantitativo de meio-fio na
prancha 01/01 de Urbanismo

PAVIMENTAÇÃO

08

Conforme quadro de área de
8.1

8.2

8.3

8.4

COMP.

COMP.

COMP.

DER-RD

CP-03

CP-04

CP-05

40781

COMP.

CP-06

10

10.1

Pavimentação articulada com blocos hexagonais de concreto # 08
cm, 35 MPa, sobre coxim de areia.
Pintura de demarcação de vaga com tinta acrílica, E = 10 cm,
aplicação manual.
Base solo brita, 50% em peso, inclusive fornecimento e transporte da
brita

m2

m2

m

M3

pavimentação na prancha

2279,30

2279,30

AVENIDA BEIRA RIO = 1.562,99 m2
RUA 01 = 716,31 m2

341,90

Execução de piso de concreto armado (PCA), FCK = 20 MPA, camada
com espessura de 10,0 cm e acabamento com politriz.

m2

1403,63

01/01 de Urbanismo
Conforme quadro de área de
pavimentação na prancha
01/01 de Urbanismo
Conforme quadro de área de
pavimentação na prancha

47,37
ÁREA DA PAVIMENTAÇÃO X SUB-BASE
2279,30 M2 X 0,15M

CALÇADÃO/CICLOVIA

09
9.1

Estabilização e impermeabilização do solo com emulsão polimérica

CALÇADA BEIRA RIO + CALÇADA 01 + CALÇADA 02
556,72m2 + 228,73m2 + 618,18m2

01/01 de Urbanismo
Conforme quadro de área de
pavimentação na prancha
01/01 de Urbanismo
Conforme quadro de área de
calçadas na prancha 01/01 de
Urbanismo

EQUIPAMENTOS URBANOS

COMP.

CP-07

Bicicletário de Chão para 05 bicicletas AL-43, fixado no chão.
Fabricante: Altmayer Sport ou equivalente

Conforme quadro de
Und

2,00

02 unidades

quantitativos de equipamentos
na prancha 01/01 de Urbanismo
Conforme quadro de

10.2

COMP.

CP-08

Lixeira com tampa aro aço INOX 430 dupla urbana

Und

18,00

18 unidades

quantitativos de equipamentos
na prancha 01/01 de Urbanismo

10.3

COMP.

CP-09

Balizador metálico em tubo de aço galvanizado diâmetro de 3", altura
de 1,05m, fornecimento e instalação - inclusive pintura.

Conforme quadro de
und

301,00

301 unidades

quantitativos de equipamentos
na prancha 01/01 de Urbanismo

Assinado digitalmente. Acesse: http://vilavalerio.es.gov.br/ Chave: 357c6d9a-889c-4436-822f-2d3c1d88cfd2
Edital de Licitação Nº 000006/2022
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MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM

REFERÊNCIA
ORGÃO

CÓDIGO

COMP.

CP-10

DESCRIÇÃO

Fev/2022

Leis Sociais: 157,27%

Data base DER-RD:

Fev/2022

Data Base: 15,57%

Data base DER-RD:

Fev/2022

Data Base: 31,96%

UNID.

QUANT.

Memória

Observação

Und

14,00

14 unidades

quantitativos de equipamentos

Conforme quadro de
10.4

Banco de concreto com dimensões 0,45x2,20x1,10 (L x C x H)

na prancha 01/01 de Urbanismo
POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO,
10.5

COMP.

CP-11

Conforme quadro de

FLANGEADO, H = 3 M, DIAMETRO INFERIOR = *95* MM, SEM
LUMINÁRIA - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E PINTURA

und

Luminária Solar UFO 300W

und

48,00

48 unidades

quantitativos de equipamentos
na prancha 01/01 de Urbanismo
Conforme quadro de

10.6

COMP.

CP-12

48,00

48 unidades

quantitativos de equipamentos
na prancha 01/01 de Urbanismo

11
11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

PAISAGISMO
DER-ED

DER-ED

COMP.

DER-RD

COMP.

'200326

'200307

CP-13

40714

CP-14

12
12.1

DER-RD

40927

Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive
fornecimento de terra vegetal

Fornecimento e espalhamento de terra vegetal
Colchão drenante de brita 2 inclusive fornecimento, espalhamento,
compactação e transporte da brita em Vias Urbanas

Manta Geotêxtil não tecida RT - 16 kn/m, fornecimento e aplicação

Plantio de árvore ornamental com altura de muda maior que 2,00m
e menor que 4,00m
SINALIZAÇÃO
Sinalização horizontal TMD=600, vida útil 3 anos, taxa=3,0 kg/m²
material termoplástico )

Conforme quadro de
m2

436,03

GRAMA ESMERALDA = 436,03 M2

quantitativos na prancha 01/01
de Urbanismo
Conforme quadro de

m3

m3

M2

und

M2

43,60

47,96

1009,10

26,00

Camada de 10 cm
ÁREA DE GRAMA * ESPESSURA DO COLCHÃO DRENANTE
436,03m2 * 0,11m
COMPRIMENTO * PERÍMETRO
622,9m * 1,62m

quantitativos na prancha 01/01
de Urbanismo
Conforme quadro de
quantitativos na prancha 01/01
de Urbanismo
Conforme quadro de
quantitativos na prancha 01/01
de Urbanismo
Conforme quadro de

26 unidades
(Ipê 14 und)

quantitativos na prancha 01/01

(Aroeira Salsa 12 und)

de Urbanismo

114,40
Beira Rio
89,71

Estacas * largura da faixa * quantidade de faixas
((11*20)-(0*20)+4,265) * 0,10 * 4 faixas
Rua 01

24,69

12.2

DER-RD

42524

extrusão)

M2

4,48

m3

1,98

((3*20) - (0*20) + 1,73) * 0,10 * 4 faixas
Pintura das faixas de pedestres
(4*0,04) * 7 faixas unitárias * 4 conjuntos de faixa

ESTRUTURAS DE CONCRETO - FUNDAÇÃO
Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo

13
13.1

Pintura de setas e zebrados em material termoplástico - 5 anos ( por

Estacas * largura da faixa * quantidade de faixas

DER-ED

040231

mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já
incluído no custo)
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MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM

REFERÊNCIA
ORGÃO

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Fev/2022

Leis Sociais: 157,27%

Data base DER-RD:

Fev/2022

Data Base: 15,57%

Data base DER-RD:

Fev/2022

Data Base: 31,96%

UNID.

Memória

QUANT.

Ampliação ponte:
0,48

x2 unidades - 1 em cada lado da ponte
0,24m3 de concreto magro para as sapatas

0,90

0,60

13.2

DER-ED

'040235

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

m3

Ponte Direita:
0,90m3 de concreto magro para as sapatas da ponte direita

Ponte Esquerda:
0,60m3 de concreto magro para as sapatas da ponte esquerda

Observação
Conforme relatório de
fundação
Referente à ampliação dos dois
lados da ponte.
Conforme relatório de
fundação
Referente à ponte direita.
Conforme relatório de
fundação
Referente à ponte esquerda.

12,38
Ampliação ponte:
3,38

x2 unidades - 1 em cada lado da ponte
1,69m3 de concreto fck 20 Mpa
Ponte Direita: 5,40 m3

5,40

Conforme relatório de
fundação
Referente à ampliação dos dois
lados da ponte.
Conforme relatório de
fundação
Referente à ponte direita.

Ponte Esquerda: 3,60 m3

3,60

Conforme relatório de
fundação
Referente à ponte esquerda.

Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando13.3

DER-ED

040206

se em conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte,

m2

48,32

montagem, escoramento e desforma)
Ampliação Ponte:
12,32

21,60

14,40

13.4

DER-ED

040243

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

kg

x2 unidades - 1 em cada lado da ponte
6,16m2 de fôrmas para construção da fundação
Ponte Direita:
21,60 m2 de fôrmas para a construção da fundação da ponte direita

Conforme relatório de
fundação
Referente à ampliação dos dois
lados da ponte.
Conforme relatório de
fundação
Referente à ponte direita.

Ponte Esquerda:
14,40 m2 de fôrmas para a construção da fundação da ponte

Conforme relatório de

esquerda

Referente à ponte esquerda.

fundação

452,08

Assinado digitalmente. Acesse: http://vilavalerio.es.gov.br/ Chave: 357c6d9a-889c-4436-822f-2d3c1d88cfd2
Edital de Licitação Nº 000006/2022
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MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM

REFERÊNCIA
ORGÃO

DESCRIÇÃO

CÓDIGO

Fev/2022

Leis Sociais: 157,27%

Data base DER-RD:

Fev/2022

Data Base: 15,57%

Data base DER-RD:

Fev/2022

Data Base: 31,96%

UNID.

QUANT.

Memória
Ampliação Ponte:

119,36

x2 unidades - 1 em cada lado da ponte
DN 10.0mm = 59,68 kg

199,44

133,28

13.5

DER-ED

040245

Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50
A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1")

kg

Ponte Direita:
DN 10.0mm = 199,44 kg

Ponte Esquerda:
DN 10.0mm = 133,28 kg

Ampliação Ponte:
x2 unidades - 1 em cada lado da ponte
DN 12.5mm = 37,28kg

14.1

DER-ED

040322

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

m3

Ampliação Ponte:
11,10

Concreto para lajes = 1,73m3
Concreto para vigas = 3,06m3
Concreto para pilares = 0,76m3
Ponte Direita:

24,17

Concreto para lajes = 8,07m3
Concreto para Vigas = 13,08m3
Concreto para Pilares = 3,02m3
Ponte Esquerda:

16,35

040337

estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de
madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em

Concreto para lajes = 5,43m3
Concreto para Vigas = 8,92m3
Concreto para Pilares = 2,00m3

Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para
DER-ED

m2

lados da ponte.
Conforme relatório de
fundação
Referente à Ponte direita.
Conforme relatório de
fundação
Referente à ponte esquerda.

Conforme relatório de
fundação
Referente à ampliação dos dois
lados da ponte.

51,62

x2 unidades - 1 em cada lado da ponte

14.2

fundação
Referente à ampliação dos dois

74,56

74,56

14

Observação
Conforme relatório de

Conforme relatório de
quantitativos de obra
Referente à ampliação dos dois
lados da ponte.
Conforme relatório de
quantitativos de obra
Referente à ponte direita.
Conforme relatório de
quantitativos de obra
Referente à ponte esquerda.

288,69

eucalipto e desforma)
60,46

Ampliação Ponte:

Conforme relatório de

x2 unidades - 1 em cada lado da ponte
Fôrma para as vigas = 19,19m2

quantitativos de obra.
Referente a ampliação dos dois

Fôrma para os pilares = 11,04m2

lados da ponte.

Assinado digitalmente. Acesse: http://vilavalerio.es.gov.br/ Chave: 357c6d9a-889c-4436-822f-2d3c1d88cfd2
Edital de Licitação Nº 000006/2022
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MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM

REFERÊNCIA
ORGÃO

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Fev/2022

Leis Sociais: 157,27%

Data base DER-RD:

Fev/2022

Data Base: 15,57%

Data base DER-RD:

Fev/2022

Data Base: 31,96%

UNID.

QUANT.

136,71

91,52

14.3

DER-ED

040333

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

kg

372,00

231,00

14.4

DER-ED

040328

A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm

kg

Observação

Ponte Direita
Fôrma para Vigas = 87,61m2

Conforme relatório de
quantitativos de obra.

Fôrma para pilares = 49,10m2

Referente a ponte direita.

Ponte Esquerda
Fôrma para Vigas = 58,92m2

quantitativos de obra.

Fôrma para pilares = 32,60m2

Referente a ponte esquerda.

Ampliação Ponte:

Conforme relatório de

x2 unidades - 1 em cada lado da ponte
DN 5.0mm para lajes = 23,00kg

quantitades de armaduras por
diâmetro.

DN 5.0mm para vigas = 25,00kg

Referente à ampliação dos dois

DN 5.0mm para pilares = 14,00kg
Ponte Direita:

lados da ponte.
Conforme relatório de

DN 5.0mm para lajes = 157,00kg
DN 5.0mm para vigas = 139,00kg

quantitades de armaduras por
diâmetro.

DN 5.0mm para pilares = 76,00kg

Referente à ponte direita.

Ponte Esquerda:

Conforme relatório de

DN 5.0mm para lajes =91,00kg
DN 5.0mm para vigas = 90,00kg

quantitades de armaduras por
diâmetro.

DN 5.0mm para pilares = 50,00kg

Referente à ponte esquerda.

1328,00

218,00

Ampliação Ponte:

Conforme relatório de

x2 unidades - 1 em cada lado da ponte
DN 6.3mm para laje = 49,00kg

quantitades de armaduras por
diâmetro.

DN 8.0mm para viga = 15,00kg

Referente à ampliação dos dois

DN 10.0mm para viga = 45,00kg
Ponte Direita:
DN 6.3mm para laje = 251,00kg
647,00

DN 8.0mm para viga = 120,00kg
DN 10.0mm para viga = 198,00kg
DN 10.0mm para pilar = 78,00kg
Ponte Esquerda:

463,00

14.5

DER-ED

040332

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

Conforme relatório de

727,00

124,00

Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50

Memória

lados da ponte.
Conforme relatório de
quantitades de armaduras por
diâmetro.
Referente à ponte direita.

DN 6.3mm para laje = 187,00kg

Conforme relatório de

DN 8.0mm para laje = 3,00kg
DN 8.0mm para viga = 69,00kg

quantitades de armaduras por
diâmetro.

DN 10.0mm para viga = 165,00kg

Referente à ponte esquerda.

DN 10.0mm para pilar = 39,00kg
kg

254,00
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REFERÊNCIA
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Fev/2022
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Fev/2022

Data Base: 31,96%

UNID.

QUANT.

Memória
Ampliação Ponte:

128,00

x2 unidades - 1 em cada lado da ponte
DN 12.5mm para vigas = 33,00kg
DN 12.5mm para pilares = 31,00kg
Ponte Direita:

65,00

DN 12.5mm para vigas = 48,00kg
DN 12.5mm para pilares = 17,00kg
Ponte Esquerda:

61,00

DN 12.5mm para vigas = 20,00kg
DN 12.5mm para pilares = 41,00kg

quantitades de armaduras por
diâmetro.
Referente à ampliação dos dois
lados da ponte.
Conforme relatório de
quantitades de armaduras por
diâmetro.
Referente à ponte direita.
Conforme relatório de
quantitades de armaduras por
diâmetro.
Referente à ponte esquerda.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

15
15.1

Observação
Conforme relatório de

'150614

DER-ED

Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm,
dimensões de 30x30x50cm, com revestimento interno em chapisco e

und

4

m

572,00

4 unidades

reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE
15.2

CP-15

COMP.

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

15.3

'150308

DER-ED

15.4

CP-16

COMP.

15.5

CP 012

COMP.

15.6

'151421

DER-ED

15.7

'151419

DER-ED

Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 24 divisões
modulares, com barramento
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA
1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
Luminária Solar UFO 300W
Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 16
mm2

Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 6
mm2

5,10

Parede = 5,1m

566,90

Piso = 566,9 m

und

1,00

1 unidade

und

1,00

1 unidade

und

48,00

48 unidades

m

612,26

m

9,96

Fase = 9,96m

296,20

Neutro = 296,2 m

306,10

Retorno = 306,1 m

584,54
14,94

Fase = 14,94m
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MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM

15.8

15.9

REFERÊNCIA
ORGÃO

'151418

'151420

DESCRIÇÃO

CÓDIGO

DER-ED

DER-ED

15.10

'151302

DER-ED

15.11

'151301

DER-ED

15.12

'151329

DER-ED

15.13

'151337

DER-ED

15.14

'151402

DER-ED

Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de
4.0 mm2

Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 10
mm2

Mini-Disjuntor monopolar 20 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
Mini-Disjuntor tripolar 32 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 609472), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente
Dispositivo de proteção contra surto (DPS) bipolar, tensão nominal
máxima 275VCA, corente de surto máxima 40KA.
Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 2.5
mm2

Fev/2022

Leis Sociais: 157,27%

Data base DER-RD:

Fev/2022

Data Base: 15,57%

Data base DER-RD:

Fev/2022

Data Base: 31,96%

UNID.

m

m

QUANT.

Memória

277,30

Neutro = 277,3m

292,30

Retorno = 292,3m

Observação

PÁGINA 8 / 9

Consultoria: América Latina Engenharia Eireli

Fev/2022

Data base DER-ED:

515,24
14,94

Fase = 14,94m

242,70

Neutro = 242,7m

257,60

Retorno = 257,6m

24/05/2022 09:56

Local: Avenida Beira Rio, Vila Valério - ES

Data Elaboração: 11/05/2022

Data base DER-RD:

209,64
4,98

Fase = 4,98m

99,86

Neutro = 99,86m

104,80

Retorno = 104,8m

und

1,00

1 unidade

und

9,00

9 unidades

und

1,00

1 unidade

und

16,00

16 unidades

m

93,44
4,98

Fase = 4,98m

41,74

Neutro = 41,74m

46,72

Retorno = 46,72

2022-BS2H8R - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL

Obra: Urbanização da Avenida Beira Rio
Proponente: Prefeitura Municipal de Vila Valério

KAREN DE LIMA FRANÇA
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO

REFERÊNCIA

1
1.1

1.2

'020305

'020352

DER-ED

DER-ED

Data base DER-RD:
Data base DER-ED:
Data base SINAPI:
Data base SICRO:
DESCRIÇÃO

SERVIÇO PRELIMINAR
Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão
DER
Aluguel

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

UND.

QUANT.

Data Elaboração:
Leis Sociais:
BDI Diferencial:
BDI:

Fev/2022
Fev/2022
Fev/2022
Fev/2022
V. UNIT.

V. UNIT.

SEM BDI

COM BDI

11/05/2022
157,27%
15,57%
31,96%

VALOR TOTAL
R$

19.542,88

1,53%

m2

8,00

R$

269,37

R$

355,46 R$

2.843,68

0,22%

ms

4,00

R$

1.050,00

R$

1.385,58 R$

5.542,32

0,43%

ms

4,00

R$

1.033,33

R$

1.363,58 R$

5.454,32

0,43%

0,23

R$ 18.788,84

R$

24.793,75 R$

5.702,56

0,45%

R$

7.112,42

0,56%

PÁGINA 1 / 9

ITEM

Urbanização da Avenida Beira Rio
Prefeitura Municipal de Vila Valério
Avenida Beira Rio, Vila Valério - ES
América Latina Engenharia Eireli

24/05/2022 09:53

Obra:
Proponente:
Local:
Consultoria:

1.3

'020355

DER-ED

mictório, 6 chuveiros (1 eletrico), torn.,registros, piso

2022-G3F1PL - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL

piso em comp. Naval, cert. NR18, incl. laudo
descontaminação.
Aluguel mensal container sanitário, incl porta, básc, 2
ptos luz, 1 pto aterram., 3vasos, 3lavatórios, calha
comp.
Naval
pintado,
cert
NR18
e
laudo
descontaminação
Equipe topográfica para serviços simples de locação e
1.4

'010512

DER-ED

nivelamento (incluindo equipamento, transporte e mês
profissionais nivel médio)
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS

2
2.1

41544

DER-RD

2.2

'020344

DER-ED

3.1

42046

DER-RD

3.2

43088

3.3

40094

Mobilização e desmobilização de equipamentos com
carreta prancha (máximo)
Mobilização e desmobilização de conteiner locado para

h

6,00

R$

431,64

R$

569,59 R$

3.417,54

0,27%

und

2,00

R$

1.400,00

R$

1.847,44 R$

3.694,88

0,29%

R$

5.045,45

0,40%

Cones para sinalização, fornecimento e colocação

Ud

9,00

R$

128,88

R$

170,07 R$

1.530,63

0,12%

DER-RD

Tela de proteção de segurança de PVC cor laranja com
suporte para sinalização de obras em Vias Urbanas

M

110,00

R$

21,65

R$

28,57 R$

3.142,70

0,25%

DER-RD

Placas de sinalização, assentamento

M2

3,00

R$

94,00

R$

124,04 R$

372,12

0,03%

barracão de obra
SINALIZAÇÃO DA OBRA

3

1/8
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO

REFERÊNCIA

4.1

40164

DER-RD

4.2

42869

DER-RD

ITEM

Data base DER-RD:
Data base DER-ED:
Data base SINAPI:
Data base SICRO:
DESCRIÇÃO

UND.

QUANT.

Data Elaboração:
Leis Sociais:
BDI Diferencial:
BDI:

Fev/2022
Fev/2022
Fev/2022
Fev/2022
V. UNIT.

V. UNIT.

SEM BDI

COM BDI

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

4

5

Demolição de edificações
Demolição manual de concreto simples ou ciclópico
em Vias Urbanas

'030103

DER-ED

5.2

60021

DER-RD

Escavação mecânica em material de 1a. categoria

R$

3.085,43

0,24%

641,91

0,05%

359,87 R$

2.443,52

0,19%

R$

18.426,79

1,44%

R$

15,89 R$

11.973,12

0,94%

10,64

R$

45,72 R$

M3

6,79

R$

272,71

12,04

VALOR TOTAL

60,33 R$

M2

R$

TERRAPLANAGEM

5.1

11/05/2022
157,27%
15,57%
31,96%

m3

753,50

R$

t

260,04

R$

9,72 R$

12,83 R$

3.336,31

0,26%

M3

735,90

R$

2,58

R$

3,40 R$

2.502,06

0,20%

m3

17,60

R$

34,96

R$

34,96 R$

615,30

0,05%

R$

86.116,54

6,75%

59,22 R$

86.116,54

6,75%

R$

31.085,75

2,44%

38,74 R$

31.085,75

2,44%

R$

408.313,61

31,99%

57,79 R$

131.720,75

10,32%

PÁGINA 2 / 9

Urbanização da Avenida Beira Rio
Prefeitura Municipal de Vila Valério
Avenida Beira Rio, Vila Valério - ES
América Latina Engenharia Eireli

24/05/2022 09:53

Obra:
Proponente:
Local:
Consultoria:

basculante) - 0,889XINCC-MXP + 0,987XINCC-MXR +

2022-G3F1PL - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL

LOCAL COM DMT DE 5,1 A 10,0 KM (Caminhão
1,852XINCC-M - XP = 4,0km, XR=4,0km
5.3

43335

DER-RD

5.4

CP-01

COMP.

6
6.1

CP-02

COMP.

Execução

e

compactação

de

aterro

com

solo

predominantemente argiloso - inclusive solo de jazida.

Tratamento de talude com tela plástica extrusada
PEAD e plantio de grama em placas tipo esmeralda

m2

1.454,18

R$

44,88

R$

OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM
40894

DER-RD

8
8.1

material em bota-fora

TRATAMENTO DE TALUDE

7
7.1

Espalhamento / regularização / compactação de

CP-03

COMP.

Meio fio (assentamento), inclusive caiação
PAVIMENTAÇÃO
Estabilização e impermeabilização
emulsão polimérica

do

M

solo

com

m2

802,42

2.279,30

R$

R$

29,36

43,79

Assinado digitalmente. Acesse: http://vilavalerio.es.gov.br/ Chave: 357c6d9a-889c-4436-822f-2d3c1d88cfd2
Edital de Licitação Nº 000006/2022

R$

R$
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO

REFERÊNCIA

8.2

CP-04

COMP.

8.3

CP-05

COMP.

8.4

40781

DER-RD

DESCRIÇÃO

UND.

Pavimentação articulada com blocos hexagonais de
concreto # 08 cm, 35 MPa, sobre coxim de areia.
Pintura de demarcação de vaga com tinta acrílica, E =
10 cm, aplicação manual.
Base solo brita, 50% em peso, inclusive fornecimento e
transporte da brita

QUANT.

Data Elaboração:
Leis Sociais:
BDI Diferencial:
BDI:

Fev/2022
Fev/2022
Fev/2022
Fev/2022
V. UNIT.

V. UNIT.

SEM BDI

COM BDI

m2

2.279,30

R$

82,20 R$

m

47,37

R$

2,16

M3

341,90

R$

64,77

VALOR TOTAL

108,47 R$

247.235,67

19,37%

R$

2,85 R$

135,00

0,01%

R$

85,47 R$

29.222,19

2,29%

R$

202.628,03

15,88%

144,36 R$

202.628,03

15,88%

R$

200.293,25

15,69%

652,62 R$

1.305,24

0,10%

CALÇADÃO/CICLOVIA

9

11/05/2022
157,27%
15,57%
31,96%

PÁGINA 3 / 9

ITEM

Data base DER-RD:
Data base DER-ED:
Data base SINAPI:
Data base SICRO:

24/05/2022 09:53

Urbanização da Avenida Beira Rio
Prefeitura Municipal de Vila Valério
Avenida Beira Rio, Vila Valério - ES
América Latina Engenharia Eireli
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Obra:
Proponente:
Local:
Consultoria:

Execução de piso de concreto armado (PCA), FCK = 20
9.1

CP-06

COMP.

MPA,

camada

com

espessura

de

10,0

cm

e

m2

1.403,63

R$

109,40

R$

acabamento com politriz.
10

EQUIPAMENTOS URBANOS

10.1

CP-07

COMP.

Bicicletário de Chão para 05 bicicletas AL-43, fixado no
Und
chão. Fabricante: Altmayer Sport ou equivalente

10.2

CP-08

COMP.

Lixeira com tampa aro aço INOX 430 dupla urbana

10.3

CP-09

COMP.

10.4

CP-10

COMP.

Balizador metálico em tubo de aço galvanizado
diâmetro de 3", altura de 1,05m, fornecimento e
instalação - inclusive pintura.
Banco de concreto com dimensões 0,45x2,20x1,10 (L x C
x H)

2,00

R$

494,56 R$

Und

18,00

R$

1.183,66

R$

1.561,96 R$

28.115,28

2,20%

und

301,00

R$

189,08

R$

249,51 R$

75.102,51

5,88%

Und

14,00

R$

473,24

R$

624,49 R$

8.742,86

0,69%

und

48,00

R$

910,26

R$

1.201,18 R$

57.656,64

4,52%

POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO,
10.5

CP-11

COMP.

RETO, FLANGEADO, H = 3 M, DIAMETRO INFERIOR =
*95* MM, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO,
INSTALAÇÃO E PINTURA

Assinado digitalmente. Acesse: http://vilavalerio.es.gov.br/ Chave: 357c6d9a-889c-4436-822f-2d3c1d88cfd2
Edital de Licitação Nº 000006/2022
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO

REFERÊNCIA

10.6

CP-12

COMP.

11

DESCRIÇÃO
Luminária Solar UFO 300W

UND.
und

QUANT.
48,00

Data Elaboração:
Leis Sociais:
BDI Diferencial:
BDI:

Fev/2022
Fev/2022
Fev/2022
Fev/2022
V. UNIT.

V. UNIT.

SEM BDI

COM BDI

R$

463,69

R$

PAISAGISMO

11.1

'200326

DER-ED

11.2

'200307

DER-ED

11.3

CP-13

COMP.

11.4

40714

DER-RD

11.5

CP-14

COMP.

12
12.1

40927

DER-RD

12.2

42524

DER-RD

Fornecimento e plantio de grama em placas tipo
esmeralda, inclusive fornecimento de terra vegetal
Fornecimento e espalhamento de terra vegetal
Colchão drenante de brita 2 inclusive fornecimento,
espalhamento, compactação e transporte da brita em
Vias Urbanas
Manta Geotêxtil não tecida RT - 16 kn/m, fornecimento
e aplicação
Plantio de árvore ornamental com altura de muda
maior que 2,00m e menor que 4,00m

VALOR TOTAL
611,89 R$

29.370,72

2,30%

R$

56.951,30

4,46%

34,57 R$

15.073,56

1,18%

m2

436,03

R$

m3

43,60

R$

202,49

R$

267,21 R$

11.650,36

0,91%

m3

47,96

R$

155,95

R$

205,79 R$

9.869,69

0,77%

M2

1.009,10

R$

11,95 R$

15,77 R$

15.913,51

1,25%

und

26,00

R$

170,93 R$

4.444,18

0,35%

R$

7.671,28

0,60%

SINALIZAÇÃO
Sinalização horizontal TMD=600, vida útil 3 anos,
M2
taxa=3,0 kg/m² material termoplástico )
Pintura de setas e zebrados em material termoplástico M2
5 anos ( por extrusão)

26,20 R$

11/05/2022
157,27%
15,57%
31,96%

129,53

R$

114,40

R$

47,17

R$

62,25 R$

7.121,40

0,56%

4,48

R$

93,01

R$

122,74 R$

549,88

0,04%

R$

23.206,63

1,82%

13

ESTRUTURAS DE CONCRETO - FUNDAÇÃO

13.1

040231

DER-ED

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

m3

1,98

R$

551,25

R$

727,43 R$

1.440,31

0,11%

13.2

'040235

DER-ED

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

m3

12,38

R$

586,62

R$

774,10 R$

9.583,36

0,75%

Assinado digitalmente. Acesse: http://vilavalerio.es.gov.br/ Chave: 357c6d9a-889c-4436-822f-2d3c1d88cfd2
Edital de Licitação Nº 000006/2022
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ITEM

Data base DER-RD:
Data base DER-ED:
Data base SINAPI:
Data base SICRO:
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Obra:
Proponente:
Local:
Consultoria:
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ITEM

13.3

Urbanização da Avenida Beira Rio
Prefeitura Municipal de Vila Valério
Avenida Beira Rio, Vila Valério - ES
América Latina Engenharia Eireli

CÓDIGO

040206

REFERÊNCIA

DER-ED

Data base DER-RD:
Data base DER-ED:
Data base SINAPI:
Data base SICRO:
DESCRIÇÃO

Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para
fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes
(incluido o material, corte, montagem, escoramento e

UND.

QUANT.

Data Elaboração:
Leis Sociais:
BDI Diferencial:
BDI:

Fev/2022
Fev/2022
Fev/2022
Fev/2022
V. UNIT.

V. UNIT.

SEM BDI

COM BDI

11/05/2022
157,27%
15,57%
31,96%

VALOR TOTAL

m2

48,32

R$

73,25

R$

96,66 R$

4.670,61

0,37%

kg

452,08

R$

10,72

R$

14,15 R$

6.396,93

0,50%

kg

74,56

R$

11,34

R$

14,96 R$

1.115,42

0,09%

R$

120.211,95

9,42%

PÁGINA 5 / 9

Obra:
Proponente:
Local:
Consultoria:

13.4

040243

DER-ED

13.5

040245

DER-ED

Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de
armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm
Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de
armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm

24/05/2022 09:53

desforma)

14

14.1

ESTRUTURAS DE CONCRETO - SUPERESTRUTURA

040322

DER-ED

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

m3

51,62

R$

676,63

R$

892,88 R$

46.090,47

3,61%

m2

288,69

R$

104,20

R$

137,50 R$

39.694,88

3,11%

2022-G3F1PL - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL

(1/2 a 1")

Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada
14.2

040337

DER-ED

12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos,
reforçada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl
material, corte, montagem, escoras em eucalipto e
desforma)

14.3

040333

DER-ED

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

kg

727,00

R$

12,34

R$

16,28 R$

11.835,56

0,93%

14.4

040328

DER-ED

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

kg

1.328,00

R$

10,72

R$

14,15 R$

18.791,20

1,47%

14.5

040332

DER-ED

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

kg

254,00

R$

11,34

R$

14,96 R$

3.799,84

0,30%

Assinado digitalmente. Acesse: http://vilavalerio.es.gov.br/ Chave: 357c6d9a-889c-4436-822f-2d3c1d88cfd2
Edital de Licitação Nº 000006/2022
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ITEM

Urbanização da Avenida Beira Rio
Prefeitura Municipal de Vila Valério
Avenida Beira Rio, Vila Valério - ES
América Latina Engenharia Eireli

CÓDIGO

REFERÊNCIA

DESCRIÇÃO

UND.

QUANT.

Data Elaboração:
Leis Sociais:
BDI Diferencial:
BDI:

Fev/2022
Fev/2022
Fev/2022
Fev/2022
V. UNIT.

V. UNIT.

SEM BDI

COM BDI

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

15

15.1

Data base DER-RD:
Data base DER-ED:
Data base SINAPI:
Data base SICRO:

'150614

DER-ED

Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto
dimensões
9x19x39cm,
de
30x30x50cm,
com
revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de

und

11/05/2022
157,27%
15,57%
31,96%

VALOR TOTAL
R$

86.565,83

#DIV/0!

4,00

R$

122,37

R$

161,48 R$

645,92

0,05%

572,00

R$

11,56

R$

15,25 R$

8.723,00

0,68%

und

1,00

R$

675,20

R$

890,99 R$

890,99

0,07%

und

1,00

R$

54,08 R$

71,36 R$

71,36

0,01%

und

48,00

R$

463,69

R$

611,89 R$

29.370,72

2,30%

m

612,26

R$

25,37

R$

33,48 R$

20.498,46

1,61%

m

584,54

R$

12,45

R$

16,43 R$

9.603,99

0,75%

m

515,24

R$

9,96

R$

13,14 R$

6.770,25

0,53%

m

209,64

R$

17,63

R$

23,26 R$

4.876,23

0,38%

und

1,00

R$

21,20

R$

27,98 R$

27,98

0,00%

und

9,00

R$

21,20

R$

27,98 R$

251,82

0,02%

PÁGINA 6 / 9

Obra:
Proponente:
Local:
Consultoria:

15.2

CP-15

COMP.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63
(2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE

m

24/05/2022 09:53

concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm

15.3

'150308

DER-ED

15.4

CP-16

COMP.

15.5

CP 012

COMP.

15.6

'151421

DER-ED

15.7

'151419

DER-ED

15.8

'151418

DER-ED

15.9

'151420

DER-ED

15.10

'151302

DER-ED

Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 24
divisões modulares, com barramento
RELÉ
FOTOELÉTRICO
PARA
COMANDO
DE
ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.
Luminária Solar UFO 300W
Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para
1000V, seção de 16 mm2
Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para
1000V, seção de 6 mm2
Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para
1000V, seção de 4.0 mm2
Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para
1000V, seção de 10 mm2
Mini-Disjuntor

monopolar

'151301

DER-ED

curva

C

- 5KA

220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE,
Schneider ou equivalente
Mini-Disjuntor monopolar

15.11

20 A,

16

A,

curva

C

2022-G3F1PL - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL

ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

-

5KA

220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE,
Schneider ou equivalente
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Obra:
Proponente:
Local:
Consultoria:

Urbanização da Avenida Beira Rio
Prefeitura Municipal de Vila Valério
Avenida Beira Rio, Vila Valério - ES
América Latina Engenharia Eireli

Data base DER-RD:
Data base DER-ED:
Data base SINAPI:
Data base SICRO:
DESCRIÇÃO

Fev/2022
Fev/2022
Fev/2022
Fev/2022

Data Elaboração:
Leis Sociais:
BDI Diferencial:
BDI:

V. UNIT.

V. UNIT.

SEM BDI

COM BDI

11/05/2022
157,27%
15,57%
31,96%

ITEM

CÓDIGO

REFERÊNCIA

15.12

'151329

DER-ED

(NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou

und

1,00

R$

80,62

R$

106,39 R$

106,39

0,01%

DER-ED

equivalente
Dispositivo de proteção contra surto (DPS) bipolar,
tensão nominal máxima 275VCA, corente de surto

und

16,00

R$

185,11

R$

244,27 R$

3.908,32

0,31%

m

93,44

R$

6,65

R$

8,78 R$

820,40

0,06%

R$

1.276.257,14

UND.

QUANT.

VALOR TOTAL

'151402

DER-ED

máxima 40KA.
Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V,
seção de 2.5 mm2
TOTAL GERAL

Obs 01:

Obs 02:

24/05/2022 09:53

15.14

'151337

2022-G3F1PL - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL

15.13
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Mini-Disjuntor tripolar 32 A, curva C - 5KA 220/127VCA

Os preços unitários utilizados com referência do DER-ES Rodovias foram atualizados de Jun/2021 para Fev/2022 com base no Índice Nacional de Custo da Construção Civil (INCC-M) = 1,0541235. Conforme
cálculo realizado na calculadora da FGV.

Os preços unitários utilizados com referência do SICRO-ES foram atualizados de Out/2021 para Fev/2022 com base no Índice Nacional de Custo da Construção Civil (INCC-M) = 1,0214476. Conforme cálculo
realizado na calculadora da FGV.

Obs 03:

Conforme RESOLUÇÃO TC Nº 329, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019, para aquisiçao de materiais e equipamentos deverá ser aplicado o BDI diferencial no valor de 15,57%.

Obs. 04:

Não foram utilizados os itens de mão de obra do SINAPI devido a incidência das Leis Sociais de 115,66%. Foi adotado o valor de Encargos Sociais de 157,27% conforme referenciais do DER-ED, DER-RD e PINI/TCPO.

Assinado digitalmente. Acesse: http://vilavalerio.es.gov.br/ Chave: 357c6d9a-889c-4436-822f-2d3c1d88cfd2
Edital de Licitação Nº 000006/2022
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REFERÊNCIA

DESCRIÇÃO

UND.

QUANT.

Fev/2022
Fev/2022
Fev/2022
Fev/2022

Data Elaboração:
Leis Sociais:
BDI Diferencial:
BDI:

V. UNIT.

V. UNIT.

SEM BDI

COM BDI

11/05/2022
157,27%
15,57%
31,96%

VALOR TOTAL

Conforme RESOLUÇÃO TC Nº 329, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019, para obras entre R$ 330.000,00 e R$3.330.000,00 aplicado BDI de31,96%.
PÁGINA 8 / 9

Obs 05:

CÓDIGO

Data base DER-RD:
Data base DER-ED:
Data base SINAPI:
Data base SICRO:

24/05/2022 09:53

ITEM

Urbanização da Avenida Beira Rio
Prefeitura Municipal de Vila Valério
Avenida Beira Rio, Vila Valério - ES
América Latina Engenharia Eireli

KAREN DE LIMA FRANÇA
Engenheira Civil CREA ES 0051085/D
América Latina Engenharia

2022-G3F1PL - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL

Obra:
Proponente:
Local:
Consultoria:
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Descrição

Leis Sociais:

157,27%

BDI Diferencial:

15,57%

BDI:

31,96%

SERVIÇO PRELIMINAR

%
1,53%

Valor Total
19.542,88

2

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS

0,56%

7.112,42

3

SINALIZAÇÃO DA OBRA

0,40%

5.045,45

4

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

0,24%

3.085,43

1,44%

18.426,79

5

TERRAPLANAGEM

6

TRATAMENTO DE TALUDE

6,75%

86.116,54

7

2,44%

31.085,75

8

OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM
PAVIMENTAÇÃO

31,99%

408.313,61

9

CALÇADÃO/CICLOVIA

15,88%

202.628,03

10

EQUIPAMENTOS URBANOS

15,69%

200.293,25

11

4,46%

56.951,30

12

PAISAGISMO
SINALIZAÇÃO

0,60%

7.671,28

13

ESTRUTURAS DE CONCRETO - FUNDAÇÃO

1,82%

23.206,63

14

ESTRUTURAS DE CONCRETO - SUPERESTRUTURA
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

9,42%

120.211,95

6,78%

86.565,83

TOTAL GERAL

81,98%

1.276.257,14

15

KAREN DE LIMA FRANÇA
Engenheira Civil CREA ES 0051085/D
América Latina Engenharia

1/1
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Ítem
1

11/05/2022

24/05/2022 09:52

Local: Avenida Beira Rio, Vila Valério - ES
Consultoria: América Latina Engenharia Eireli

Data Elaboração:
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