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CONVITE Nº 001/2015 
Retificado 

 
 

O Município de Ibiraçu, Estado do Espírito Santo, através da Comissão Permanente de Licitação, instituída 
pela Portaria nº 14.471/2014 de 17/02/2014, torna público que de acordo com a Lei nº 8.666/93 e 
alterações e demais disposições pertinentes, que fará realizar no dia 08/05/2015 às 13 horas, na sala de 
reuniões da Comissão Permanente de Licitação, no prédio desta Prefeitura, localizado na Avenida Conde 
D’Eu, 486, Centro, Ibiraçu - ES, licitação na modalidade CONVITE do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, para a 
contratação de Empresa Especializada em prestação de serviços para realização de inventário 
patrimonial dos bens que compõem o ativo imobilizado - móveis, imóveis, máquinas e equipamentos, 
desta Prefeitura, com identificação por meio de etiquetas de alumínio (Bem Público) com código de barras 
com objetivo de realizar a mensuração de ativos, provisões e reavaliações, depreciação, amortização e 
exaustão dos bens móveis, imóveis e máquinas da Prefeitura Municipal de Ibiraçu - ES no âmbito de toda a 
estrutura organizacional, conforme especificações e demais diretrizes constantes neste termo de 
referência,  a pedido da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos – SEMARH, conforme 
autorização no processo sob nº 022/2015 de 22/01/2015, obedecendo rigorosamente às instruções e 
anexos que integram o presente Edital. 
 

CAPÍTULO I 
OBJETO 

  1.1 - O objeto do presente Convite é a contratação de Empresa Especializada em prestação de serviços 
para realização de inventário patrimonial dos bens que compõem o ativo imobilizado - móveis, 
imóveis, máquinas e equipamentos, desta Prefeitura, com identificação por meio de etiquetas de alumínio 
(Bem Público) com código de barras com objetivo de realizar a mensuração de ativos, provisões e 
reavaliações, depreciação, amortização e exaustão dos bens móveis, imóveis e máquinas da Prefeitura 
Municipal de Ibiraçu - ES no âmbito de toda a estrutura organizacional, conforme especificações e demais 
diretrizes constantes neste termo de referência, a pedido da Secretaria Municipal de Administração e 
Recursos Humanos – SEMARH, conforme autorização no processo sob nº 022/2015 de 
22/01/2015,obedecendo rigorosamente o Termo de Referência, às instruções e anexos que integram o 
presente Edital. 

     

 
1.2 – Integram o presente Convite, o(s) seguinte(s) item(s): 
 
1 – As especificações e quantitativos são os constantes do Anexo I deste edital; 
 
2 - Modelo de Proposta Comercial; 
 
3 – Modelo de declaração que se encontra desimpedida de participar da licitação, obrigando-se, ainda, a 
declarar, sob as penalidades cabíveis, a superveniência de fato impeditiva da habilitação; 
 
 4- Modelo de declaração de que cumprem determinação constitucional disposto no inciso XXXIII do Art. 
7º da Constituição Federal; 
 
5- Modelo de declaração de visita técnica; 
 
6 - Minuta de contrato de prestação de serviços; 
 
7 – Termo de Referência.    
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1.3- A visita técnica poderá realizada nos seguintes dias: 30/04/2015; 04/05/2015 ou 
07/05/2015,  no horário das 13 horas às 16 horas, ficando a cargo de cada interessado, sendo 
necessário protocolar a solicitação com antecedência de 48 (quarenta e oito) horas, onde será 
acompanhada pelo funcionário do setor de Patrimônio. A confirmação não poderá ser realizada 
via fax. 
 

CAPÍTULO II 
FONTE DE RECURSOS 

 
2.1 - Os recursos financeiros para pagamento das despesas resultantes do presente Convite correrão à 
conta da seguinte dotação orçamentária: 
  
 

ÓRGÃO 
050- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMOINITRAÇÃO E RECURSOS 
HUMANOS 

UNIDADE 
001- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS 
HUMANOS  

DOTAÇÃO 
050001.0412200022.019- MANUTENÇÃO E MELHORIA DA GESTÃO 
PATRIMONIAL MUNICIPAL  

ELEMENTO DE DESPESA 33903900000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 

FONTE DE RECURSOS 100000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 

FICHA 121-  

 
CAPÍTULO III 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
3.1 - A Comissão Permanente de Licitação fornecerá aos interessados, além do Edital e seus Anexos, outras 
informações que a seu critério sejam consideradas indispensáveis ao pleno conhecimento deste Convite. 
  
3.2 - O interessado que pretender solicitar esclarecimentos sobre o Convite deverá fazê-lo por escrito, e 
protocolado no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Ibiraçu, no endereço de início declarado, 
exclusivamente em dias úteis, no expediente normal, até 03 (três) dias úteis anteriores à data de entrega 
das propostas.   
 
3.3 - A Comissão Permanente de Licitação poderá, a qualquer tempo, promover diligências, exigir 
esclarecimentos complementares que julgar necessários à perfeita compreensão das propostas 
apresentadas, bem como proceder à confrontação de cópias com a sua forma original, vedada a inclusão 
posterior de documentos ou informações que deveriam constar, originariamente da Habilitação e 
Proposta de Preços. 
 
3.4 - A Comissão Permanente de Licitação poderá, antes da data limite para apresentação das propostas, 
introduzir aditamentos, modificações ou revisões no Edital, sob forma de adendo, encaminhando o inteiro 
teor das alterações a todos os interessados que tenham adquirido o Edital deste Convite, por carta, fax, 
telegrama circular ou publicação, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, 
inquestionavelmente, não alterar a formulação da proposta. 
 
3.5 - Estará ressalvado ao Município, o direito de revogar o presente Convite, por interesse público 
decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar a 
revogação, ou anulá-la por ilegalidade total ou parcial, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante 
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parecer escrito e devidamente fundamentado, dando ciência de sua decisão às empresas participantes, 
sem que a estas caiba direito de reclamação ou indenização. 
 
3.6 - Toda a documentação apresentada para a presente licitação, incluída a proposta de preço, deverá ser 
redigida em português. 
 
3.7 - A proponente arcará com todos os custos da preparação e apresentação de sua proposta, 
independente do resultado do procedimento licitatório.    
  
3.8 - Caso as datas previstas para os eventos do presente Convite sejam declaradas como feriado ou ponto 
facultativo, e, não havendo retificação da convocação, serão estes, realizados no primeiro dia útil 
subseqüente, no mesmo local, dia e hora prevista. 
 
3.9 – Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação, podendo ser convidados 
a colaborar com a mesma, assessorando-a quando necessário, profissionais de reconhecida competência 
técnica, não vinculada direta ou indiretamente a qualquer dos licitantes, ligados ou não ao Poder 
Executivo Municipal. 
 
3.10 - Os proponentes deverão apresentar os documentos em original, ou por processo de cópia 
autenticada em cartório ou publicação em órgão da imprensa oficial ou, ainda, por autenticação direta da 
Comissão Permanente de Licitação, quando apresentado, simultaneamente, os originais e as cópias, sendo 
que as cópias ficarão como parte integrante do procedimento licitatório. 
 

CAPÍTULO IV 
CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

 
4.1- Poderão participar desta licitação os interessados do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou 
não, na seção de Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Ibiraçu-ES, bem como os demais 
cadastrados na correspondente especialidade que manifestarem interesse em participar do certame com 
antecedência de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas da data marcada para a entrega dos envelopes das 
propostas.(Lei n.º 8.666/93, Art. 22, § 3º). 
 

4.2 – A visita técnica poderá realizada nos seguintes dias: 30/04/2015; 04/05/2015 ou 
07/05/2015  no horário das 13 horas às 16 horas, ficando a cargo de cada interessado, sendo 
necessário protocolar a solicitação com antecedência de 48 (quarenta e oito) horas, onde será 
acompanhada pelo funcionário do setor de Patrimônio. A confirmação não poderá ser realizada 
via fax. 
 
4.2.1 – As licitantes deverão requisitar, por escrito, seu comparecimento á visita técnica, com no 
mínimo 48h00min (quarenta e oito horas) de antecedência, devendo o requerimento ser 
protocolado no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Ibiraçu, não sendo admitida 
solicitação via fax. A solicitação deverá fazer referência ao Convite n.º 0001/2015 e dirigida ao 
Presidente da CPL, onde será encaminhado ao Setor de Patrimônio. 
 
4.2.1.1 – A empresa licitante que não participar da visita técnica não será INABILITADA, contudo 
não poderá alegar desconhecimento das condições da área física da referida prestação dos 
serviços para exigir quaisquer desembolso financeiro e/ou outras reivindicações da Contratante.     
 
4.2.2 – Na ocasião será fornecido o Atestado de Visita Técnica à prestação dos serviços, ao 
responsável da licitante, que deverá ser anexado à documentação. 
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4.2.3 – Somente participarão da visita técnica e receberão os atestados os representantes que 
apresentarem a solicitação de visita e que estejam devidamente identificados como responsável 
da empresa e que compareceram a visita. 

 
CAPÍTULO V 

IMPEDIMENTOS E VEDAÇÕES 
 
5.1 - Estão impedidos de participar, direta ou indiretamente, do presente certame: 
 
5.1.1 - empresa que estiver cumprindo suspensão temporária de participação em licitação ou estiver 
impedida de contratar com a Administração Pública ou que tenha sido declarada inidônea por qualquer 
órgão da Administração Pública, não ocorrendo a reabilitação; 
 
5.1.2 - empresa que tenha servidor público do Município de Ibiraçu como proprietário, gerente, acionista, 
administrador, controlador, responsável ou subcontratado; 
  
5.1.3 – empresas em regime de consórcio.  
 

CAPÍTULO VI 
DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA 

 
6.1 - Os licitantes deverão entregar até às 10 horas do dia 08 de maio de 2015, no Protocolo Geral da 
Prefeitura, sua documentação e sua proposta de preços em dois envelopes opacos, indevassáveis, 
rubricados, contendo na parte exterior os seguintes dizeres: 
 
ENVELOPE I - HABILITAÇÃO 
Prefeitura Municipal de Ibiraçu 
Comissão Permanente de Licitação. 
Av. Conde D’EU, 486, Centro, Ibiraçu/ES. 
Razão Social completa do licitante 
Ref. Convite nº 001/2015 
 
ENVELOPE II - PROPOSTA COMERCIAL 
Prefeitura Municipal de Ibiraçu 
Comissão Permanente de Licitação. 
Av. Conde D’EU, 486, Centro, Ibiraçu/ES. 
Razão Social completa do licitante 
Ref. Convite nº 001/2015 
 

 
CAPÍTULO VII 

ENVELOPE N.º 01 - DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 
 
7.1 – Deverão constar do envelope nº 01, os seguintes documentos: 
 
7.1.1 – Registro comercial, no caso de empresa individual ou Ato constitutivo, estatuto ou contrato social 
em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por 
ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores.  
  
7.1.1.2 - Os documentos em apreço deverão estar acompanhados da última alteração contratual ou 
consolidação respectiva; 
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7.1.1.3 - Declaração que se encontra desimpedida de participar da licitação, obrigando-se, ainda, a 
declarar, sob as penalidades cabíveis, a superveniência de fato impeditiva da habilitação, conforme na 
forma do Art. 70 § 10º da Lei Orgânica Municipal e Lei nº 8.666/93 – ( ANEXO  III); 

 
7.1.1.4 - Declaração de que não possui em seu quadro funcional, menores de dezoito anos, em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre, e nem menores de quatorze anos em qualquer trabalho, salvo na condição 
de aprendiz. (Lei nº. 9.854, de 27/10/1999, DOU de 28/10/1999) – (Anexo IV). 
 
7.1.1.5- Atestado de visita técnica ao local de execução da prestação dos serviços emitido pelo 
responsável do Patrimônio da Prefeitura Municipal de Ibiraçu na ocasião da visita prevista no 
subitem 4.2.2 deste Edital (ou declaração de conhecimento das consequências da não VISITA 
TÉCNICA, inserido no mesmo ATESTADO) – Anexo VI; 
 
 
7.2 - Documentos da Regularidade Fiscal 
 
7.2.1 - certidão negativa de débito com a Fazenda Nacional, expedida pela Procuradoria da Fazenda 
Nacional, onde está sediada a empresa, referente à Dívida Ativa da União, com validade na data de 
realização desta licitação; 
 
7.2.2 - certidão negativa de tributos federais, expedida pela Secretaria da Receita Federal, onde está 
sediada a empresa, com validade na data de realização desta licitação; 
 
7.2.3 - certidão negativa de débito com a Fazenda Estadual em que for sediada a empresa, com validade na 
data da realização desta licitação; 
 
7.2.4 - certidão negativa de débito com a Fazenda Municipal, onde está sediada a empresa, com validade 
na data da realização desta licitação; 
 
7.2.5 - certidão negativa de débito - CND, perante o Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, com 
validade na data da realização desta licitação; 
 
7.2.6 - prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
   
7.2.7 - certidão de regularidade de situação - CRF, perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
FGTS, com validade na data de realização desta licitação (Lei nº 8.036/90 art. 27 alínea “a”); 

 
7.2.8 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) do domicílio ou sede da proponente, pertinente 
ao seu ramo de atividade e relativa aos tributos relacionados com o objeto licitado, com validade na data 
de realização da licitação.   
 
7.2.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 
a) – Certidão ou Alvará comprobatório de registro e regularidade no Conselho Regional de Administração 
em nome da empresa e do responsável técnico, nos termos da resolução CFA nº 420/2012; 

b) Certidão de registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, em nome da empresa e 

do responsável técnico; 

c) Apresentar para os fins de comprovação técnico-profissional, comprovação de que possui em seu 

quadro técnico (prestação de serviços de inventário patrimonial dos bens que compõe o ativo 
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imobilizado), na data prevista para a entrega dos envelopes, profissional(is) de nível superior, detentor de 

atestado(s) de responsabilidade técnica por avaliação patrimonial (bens móveis e imóveis), cujas parcelas 

de maior relevância estão discriminadas a seguir, devendo o(s) atestado(s) ser(em) expedido(s) por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado(s) no CREA – Conselho Regional de 

Engenharia e Arquitetura. A comprovação que o profissional indicado pela licitante é do quadro técnico da 

empresa, poderá ser feito por contrato de prestação de serviço do profissional em plena vigência com a  

licitante, carteira de trabalho, em caso de sócio contrato.

 

 
Parágrafo Primeiro: O Município de Ibiraçu se reserva o direito de proceder às buscas e extrair certidões 
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 Comissão Permanente de licitação, além de incorrer nas sanções previstas no 
Edital. 

CAPÍTULO VIII 
ENVELOPE N.º 02 - DA PROPOSTA COMERCIAL 

 
8.1 - A proposta comercial deverá ser apresentada preferencialmente em uma via, sem emendas ou 
rasuras, conforme modelo dos Anexos I e II, devendo estar todas as folhas assinadas pelo representante 
legal da firma, e dela devem constar: 
 
8.1.1 - Endereço, nº do CNPJ; 
 
8.1.2 – Preço unitário e total, em valor numérico, expresso em moeda nacional, incluindo todos os custos, 
insumos, taxas, transporte, impostos e outros relacionados com a execução dos serviços; 
 
8.1.3 – Condições de entrega na forma disposta no Capítulo XIII. 
 
8.1.4 – Condições de pagamento na forma disposta no Capítulo XVI. 
 
8.1.5 - O prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias. 
 

CAPÍTULO IX 
DOS PROCEDIMENTOS 

 
9.1 - A presente licitação será processada e julgada com observância dos seguintes procedimentos: 
 
9.1.1 - Recebimento dos envelopes, com chamada das empresas e anotações na ata dos licitantes 
presentes; 
 
9.1.2 - Os documentos constantes do envelope "Habilitação" serão rubricados por todos os licitantes 
presentes e pelos Membros da Comissão Permanente de Licitação, permitindo-se aos interessados o 
exame dos mesmos no local. 
 
9.1.3 – Será considerada inabilitada a empresa que deixar de apresentar ou apresentar em 
desconformidade com o exigido, quaisquer dos documentos indicados no Capítulo VII. 
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9.1.4 - O resultado da Habilitação será comunicado aos licitantes após o encerramento dessa primeira fase 
dos trabalhos, o que poderá ocorrer por comunicação direta na mesma data da abertura dos respectivos 
envelopes, caso contrário através de publicação na forma da Lei.           
 
9.1.5 - Havendo inabilitação de alguma proponente, serão considerados dois procedimentos: 
 
9.1.5.1 - se o representante da proponente não manifestar na reunião desejo de recorrer da decisão da 
Comissão Permanente de Licitação, ser-lhe-á devolvido imediatamente, fechado, o Envelope n.º 2 – 
Proposta Comercial e se fará constar em ata; 
 
9.1.5.2 - se a proponente inabilitada se dispuser a apresentar recurso, serão observados os procedimentos 
legais, ou seja, os Envelopes de nº 2 - Proposta Comercial somente serão abertos após apreciação do 
recurso pela Comissão Permanente de Licitação.  
           
9.1.6 - Havendo renúncia expressa de todos os licitantes a qualquer recurso contra o julgamento da 
“Habilitação", os envelopes de nº 02 - "Proposta Comercial" dos licitantes habilitados serão abertos 
imediatamente, caso contrário, a Comissão Permanente de Licitação marcará nova data para sua abertura. 
 
9.1.7 - A abertura dos envelopes será realizada no local definido neste Convite, sendo lavrada ata 
circunstanciada, assinada pelos licitantes presentes e pelos membros da Comissão Permanente de 
Licitação, ficando todos os documentos à disposição dos licitantes, para exame. 
 
9.1.8 - Qualquer licitante, através de seu representante legal poderá fazer constar em ata seus reclames, 
ficando a critério dos membros da Comissão Permanente de Licitação considerá-lo ou não, não possuindo 
efeito de recurso, que tem seu próprio procedimento. 
 
9.1.9 - Ocorrendo inabilitação ou desclassificação de todos licitantes, a Administração poderá fixar aos 
mesmos o prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas 
escoimadas das causas referidas nos incisos I e II do Art. 48, da Lei nº 8666/93.  
 

CAPÍTULO X 
AVALIAÇÃO, JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 
10.1 - No julgamento das propostas será considerada vencedora a licitante que apresentar o menor preço 
global, atendidas as especificações constantes dos Anexos I e II , e as exigências deste Convite.  
 
10.2 – A Comissão Permanente de Licitação poderá solicitar dos proponentes, se necessário, informações 
ou esclarecimentos complementares, quando for o caso, os quais deverão ser apresentados no prazo de 48 
(quarenta e oito) horas a partir da solicitação. 
 
10.3 - No caso de divergências entre o valor unitário e total, prevalecerá o valor unitário. 
 
10.4 - Em caso de empate entre dois ou mais proponentes, a Comissão Permanente de Licitação, após 
obedecido o disposto no § 2º, do Art. 45, da Lei n.º 8.666/93, procederá ao sorteio de imediato. 
 
10.5 – O valor máximo que a Prefeitura Municipal de Ibiraçu se dispõe a pagar é de R$ 64.666,67 (sessenta 
e quatro mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos). 
 

CAPÍTULO XI 
DOS RECURSOS 

 
11.1 - Dos atos da Comissão Permanente de Licitação, decorrentes da aplicação da Lei nº 8.666/93 cabem: 
 



 
 
 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU 

 

Avenida Conde D”Eu, 486, Centro, Ibiraçu - Espírito Santo 
CEP 29670-000 Tel (27) 3257-0503 – www.ibiracu.es.gov.br 

 

8 

I - Recurso, no prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, nos casos 
de:  
 
a - habilitação ou inabilitação do licitante; 
b - julgamento das propostas; 
c - anulação ou revogação da licitação; 
d – rescisão do Contrato, a que refere o inciso I do Art. 79, da Lei n.º 8.666/93. 
e - aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa; 
 
II – Representação, no prazo de 02 (dois) dias úteis da intimação da decisão relacionada com o objeto da 
licitação ou do Contrato, que não caiba recurso hierárquico; 
 
III - Pedido de reconsideração de decisão, do Prefeito Municipal. 
 
11.2 - A intimação dos atos referidos no item 11.1, alíneas "a" a "d", excluídos os relativos a advertência e 
multa de mora, e  do inciso III, será feita através de 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. 
 
11.3 - O recurso previsto nas alíneas "a" e "b", do inciso I, do item 11.1, terá efeito suspensivo, podendo a 
Prefeita Municipal, motivadamente, e presentes razões de interesse público, atribuir eficácia suspensiva 
aos demais recursos. 
 
11.4 - Interposto o recurso será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 
02 (dois) dias úteis. 
 
11.5 - O recurso será dirigido à autoridade superior através da Comissão Permanente de Licitação, que 
poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 dias úteis, ou nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, 
devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade. 
 
11.6 – O recurso interposto deverá ser comunicado a Comissão Permanente de Licitação após protocolado 
no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Ibiraçu. 

 
CAPÍTULO XII 

DAS MULTAS E PENALIDADES 
 
12.1 - Pelo não cumprimento do aposto neste Convite pela licitante vencedora poderão ser aplicadas as 
seguintes penalidades: 
 
a - advertência; 
b - multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso na entrega dos serviços, sobre o valor da 
fatura; 
c - a multa moratória será calculada no momento em que ocorrer o fato gerador e não da advertência, 
estando limitada a 10% (dez por cento), quando deverá ser rescindido o Contrato, e aplicada também a 
multa cominatória de 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, após o 30º dia de atraso na entrega 
dos serviços. 
d – suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, 
por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
e - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com  a Administração Pública, enquanto 
perdurarem  os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade. 
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12.2 - Antes da aplicação das penalidades estabelecidas nas alíneas “b”, “c” e “d”, a Contratada será 
advertida, facultada à apresentação de defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 
 
12.3 - A Contratada, durante a execução do Contrato, somente poderá receber 03 (três) advertências, 
quando, então, será declarado o descumprimento do Contrato, com a aplicação das penalidades cabíveis. A 
Administração, porém, poderá cancelar o Contrato mesmo que só tenha ocorrido uma advertência. 
 
12.4 - As advertências, quando seguidas de justificativas aceitas pela Administração, não serão 
computadas para o fim previsto no item acima. 
 
12.5 - As advertências, quando não seguidas de justificativas aceitas pela Administração, darão ensejo à 
aplicação das penalidades das alíneas "b" a "e" do item 12.1. 
 
12.6 - As multas previstas nas letras "b" e "c" do item 12.1, poderão ser aplicadas em conjunto e poderão 
ser cumuladas com uma das penalidades previstas nas alíneas "d" e "e" do referido item. 
 
12.7 - A multa moratória será calculada do momento em que ocorreu o fato gerador e, não, da advertência, 
estando limitada a 10% (dez por cento) quando poderá ser cancelado, o contrato, e aplicada, também a 
multa cominatória de 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato.  Poderá a Administração, entretanto, 
antes de atingido o prefalado limite, cancelar os serviços em razão do atraso. 
 
12.8 - A Administração poderá considerar outros fatos, que não o simples atraso no cumprimento da 
obrigação, para entender cancelado o Contrato.             
 
12.9 - A inidoneidade do contratado será declarada pela Secretária Municipal de Administração, a fim de 
que opere seus efeitos perante toda a Administração Pública. 
 
12.10 - Não confirmada à declaração de inidoneidade, será esta considerada como suspensão para 
contratar com a Administração pelo prazo máximo. 
 
12.11 - Poderão ser declarados inidôneos ou receberem a pena de suspensão, acima tratada, as empresas 
ou profissionais que, em razão dos contratos regidos pela Lei n.º 8.666/93: 
 
12.11.1 - tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos;  
 
12.11.2 - tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
 
12.11.3 - demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos 
ilícitos praticados. 
 

CAPÍTULO XIII 
 

DOS PRAZOS  

13.1- Os serviços deverão ser finalizados em até 60 (sessenta) dias corridos a partir da assinatura do 

contrato, ou outro documento que o substituir, sendo que: 

a) Neste prazo está incluído o prazo para apresentação do relatório final; 
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b) O prazo indicado refere-se ao máximo permitido, sendo admitida a execução das atividades em prazo 

inferior; 

c) O prazo poderá ser prorrogado, na forma do art. 57 da Lei 8.666/93; 

13.2- As atividades desenvolvidas pela empresa contratada serão recebidas pela contratante da seguinte 

forma (art. 73, Lei 8.666/93): 

a) Provisoriamente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da 

comunicação da empresa contratada; 

b) Definitivamente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de 

observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado os termos 

do art. 69 da Lei 8.666/93; 

c) O recebimento definitivo do serviço, não a isenta de responsabilidades futuras quanto à existência de 

vícios ocultos e/ou quanto à qualidade do serviço entregue, descobertos posteriormente; 

d) Na hipótese da gestão requerente identificar inconsistências, incoerências, erros, bem como outras 

incompatibilidades, a empresa contratada terá o prazo para os acertos, que serão fixados pela gestão 

requerente. Sendo que a inobservância aos prazos concedidos implicará na aplicação de penalidades, nos 

termos previsto neste Termo de Referência. 

CAPÍTULO XIV 
DA ADJUDICAÇÃO 

14.1 – A adjudicação relativa ao objeto deste Convite, se efetivará através da emissão de empenho e 
Ordem de Serviço, após homologação da licitação no prazo de validade da proposta previsto no item 8.1.5. 
 
14.2 – O objeto desta licitação, poderá ser adjudicado no todo ou em parte, após a homologação da 
licitação. 

CAPÍTULO XV 
DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES  

15.1 - Competirá ao Município de Ibiraçu:  
 
15.1.1 - fornecer todos os elementos básicos e dados complementares necessários aos esclarecimentos 
relativos à prestação dos serviços; 
 
15.1.2 - efetuar o pagamento devido à Contratada, na forma estabelecida na Cláusula Quarta do Contrato 
anexo a este Convite; 
 
15.1.3 – providenciar as inspeções na prestação dos serviços, com vistas ao cumprimento dos prazos de 
entrega, relativos aos serviços prestados, emitidos pela Contratada; 
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15.1.4- O representante da Secretaria de Administração e Recursos Humanos, anotará em registro todas as 
ocorrências relacionadas com a execução do Contrato, determinado o que for necessário à regularização 
das faltas ou defeitos observados. As decisões e providências que ultrapassarem o limite de competência 
da fiscalização deverão ser solicitadas aos seus superiores para a adoção das medidas cabíveis; 
 
15.2 - Competirá ao Contratado: 
15.2.1 - fornecer o objeto e realizar a prestação dos serviços de acordo com as especificações do Convite, 
com a proposta de preços apresentada e de acordo com a minuta de Edital;  
 
15.2.2 - manter, durante a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
 
15.2.3 - apresentar os documentos de cobrança, inclusive, nota fiscal com a descrição completa dos 
serviços, informando no corpo da Nota Fiscal o número do Convite, a respectiva Secretaria, o número do 
Contrato, conforme informado no objeto no presente Convite, além do nome do Banco, agência e conta 
corrente, para efeitos de pagamento; 
  
15.2.4 - atender, satisfatoriamente em consonância com as regras Contratuais, o objeto Contratado; 
 
15.2.5 - responder por quaisquer danos pessoais ou materiais ocasionados por seus empregados 
decorrentes da prestação dos serviços; 
 
15.2.6 - reparar, corrigir, remover, reconstituir, ou substituir, em até 10 (dez) dias, as suas expensas no 
total ou em parte o objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 
prestação dos serviços. 
 
15.2.7 - responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais ou comerciais da execução 
de Contrato. 
 
15.2.7.1- A inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais 
não transferem à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o 
objetivo do Contrato ou restringir a regularização e o uso dos serviços. 
 
15.2.8– permitir e facilitar à fiscalização, em qualquer dia e hora, devendo prestar todos os informes e 
esclarecimentos solicitados. 
 
15.2.9- não ceder ou sub-contratar, parcial ou totalmente os serviços objeto deste Contrato, sem prévia 
autorização, por escrito, do Secretário Municipal de Administração, ressalvando-se que quando concedida 
a sub-contratação, obriga-se a firma Contratada a deliberar o respectivo Contrato, com a inteira 
obediência aos termos do Contrato firmado com a Prefeitura Municipal de Ibiraçu e sob a sua inteira 
responsabilidade, reservando ainda a Prefeitura Municipal de Ibiraçu o direito de a qualquer tempo, dar 
por terminado o sub-contrato, sem que caiba à sub-contratada, o direito de reclamar indenização ou 
prejuízo de qualquer espécie; 
 
15.2.10 - executar a prestação dos serviços de forma eficiente, fazendo cumprir as normas de proteção e 
segurança do trabalho, de modo a prevenir danos a seus empregados, à CONTRATANTE e a terceiros. 
 

15.3- para efetivação do Contrato dar-se-á através de termo próprio (Anexo I) a ser assinado pela 

Prefeitura Municipal de Ibiraçu e a empresa vencedora, sendo que a referida empresa será regularmente 

convocada dentro do prazo de 02(dois) dias úteis para assinatura do mesmo. 

CAPÍTULO XVI 
DAS QUANTIDADES ESTIMADAS 
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16.1- Conforme demonstra o levantamento parcial efetuado pelo departamento patrimonial da Prefeitura 
Municipal de Ibiraçu - ES, os serviços, objeto do contrato, serão executados para a quantidade de bens 
móveis estimada entre 6.000 (seis mil) itens, e a quantidade de bens imóveis estimada entre 50 
(cinquenta) itens. 

CAPÍTULO XVII 

DO PREÇO E DO PAGAMENTO: 

17.1- A empresa contratada deverá apresentar a proposta de preços MENOR PREÇO GLOBAL. 

17.2- No preço ofertado deverão estar incluídos todos os custos necessários para a execução dos serviços 
contratados por meio deste Termo de Referência, a fim de garantir a execução do contrato. 

17.3- Também deverão estar incluído no valor ofertado as despesas com impostos, taxas, fretes, 
transportes, diárias, refeições dos funcionários e quaisquer outras que venham a incidir sobre o objeto 
desta contratação; 

17.4- Os pagamentos serão realizados em até 04 (quatro) parcelas, ou seja, conforme abaixo descrito, após 
a assinatura do contrato; 

17.5- O pagamento pelos serviços deverá ser feito da seguinte forma: 

1ª · 25% (vinte e cinco por cento) após levantamento físico dos bens móveis; 

2ª · 25% (vinte e cinco por cento) após levantamento dos bens imóveis; 

3ª · 25% (vinte e cinco por cento) após conciliação e confronto dos dados; 

4ª · 25% (vinte e cinco por cento) após a apresentação do relatório final. 

17.6- O pagamento referente ao último mês deverá ser efetuado somente após as análises do Relatório 

Final, que necessariamente deverá ser entregue junto com a referida Nota Fiscal, porém em documento 

separado. 

17.7- . Os preços serão fixos e irreajustáveis, não cabendo a revisão dos mesmos. 
 
17.8- A Contratada deverá apresentar os documentos de cobrança, inclusive, nota fiscal com a descrição 
completa da execução dos serviços, informando no corpo da Nota Fiscal o número do Convite, a respectiva 
Secretaria, o número do Contrato, conforme informado no objeto no presente Convite, além do nome do 
Banco, agência e conta corrente, para efeitos de pagamento. 
                            
17.9-  Ocorrendo erro na Nota Fiscal/Fatura, a mesma será devolvida à Contratada para correção, ficando 
estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação da nova Nota 
Fiscal/Fatura. 
 
17.10- O pagamento poderá ser sustado nos seguintes casos: 
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a - não cumprimento das obrigações assumidas que possam de qualquer forma prejudicar o Contratante; 
b - inadimplência de obrigações da Contratada para com o Município de Ibiraçu, por conta do estabelecido 
no Contrato; 
c - não entrega do objeto Contratado nas condições estabelecidas; 
d - erros ou vícios na Nota Fiscal/Fatura.  
 
17.11 - Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto perdurar qualquer pendência de 
liquidação, ou obrigação que lhe for imposta, sem que isto gere direito ao pleito de reajustamento de 
preços ou correção. 
 

CAPITULO XVIII 
DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

18.1 - O Município de Ibiraçu se reserva o direito de aumentar ou diminuir o objeto do presente Contrato 
até o limite de 25% (vinte cinco por cento), de acordo com o parágrafo 1º do artigo 65 da Lei n.º 8.666/93. 

 
CAPÍTULO IXX 

DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
19.1 - O presente Convite poderá ser examinado sem qualquer custo, por todos que se interessarem pelo 
certame, na sala da Comissão de Licitação, situada na Av. Conde D’EU, 486, Centro, Ibiraçu/ES, podendo 
sua cópia ser retirada no Setor de Licitação da Prefeitura Municipal de Ibiraçu, através de solicitação via 
Protocolo, endereçada a esta Comissão. 
 
19.2 - Decairá do direito de impugnar os termos do presente Convite, os licitantes que não o fizerem até o 
segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de proposta. 
 
19.3 - Para usufruir os benefícios previstos na Lei Complementar nº 123/06 (Art. 42 a 45) os licitantes 
deverão comprovar sua condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, apresentando a 
Certidão Simplificada da Junta Comercial, com data de expedição não superior a 30 (trinta) dias da data 
marcada para abertura dos envelopes. 
 
19.4 - As microempresas e empresas de pequeno porte participantes desta licitação terão o prazo de 5 
(cinco) dias úteis, a partir do momento em que for declarado vencedor do certame, e ainda se necessário 
já fica autorizada a prorrogação por mais 02 (dois) dias úteis, independentemente de requerimento, para 
regularizar documentação de regularidade fiscal, conforme disposto do Art. 43 § 1º e § 2º da Lei 
complementar nº. 123 de 14 de dezembro de 2006. 
 
19.5 - Não serão considerados pela Comissão, tanto na fase de classificação, como na fase posterior à 
adjudicação quaisquer consultas, pleitos ou reclamações, que não tenham sido formuladas por escrito e 
devidamente protocoladas. Em hipótese alguma serão aceitos entendimentos verbais entre as partes. 
 
19.6 – A Comissão de Licitação solicita aos interessados, que apresentem pedido e impugnação do 
presente Edital caso o mesmo contenha cláusulas que comprometam, restrinjam ou frustrem o caráter 
competitivo do procedimento licitatório, até 05 (cinco) dias úteis antes da abertura de habilitação.  
 
19.7 – Não serão levados em consideração fatos ou alegações não invocados até o encerramento dos 
trabalhos e que por isso não constarem em ata. 
 
19.8- Expirado o horário fixado para entrega dos envelopes, nenhum outro documento será aceito pela 
Comissão. 
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19.9 – A licitante vencedora, ou na ordem, a que lhe suceder, estará sujeito às penalidades prevista nos 
artigos 86 e 87 da Lei n.º 8.666/93, correspondente à pena de multa, a ser aplicada em caso de 
infringência de qualquer das cláusulas contratuais celebradas e/ou do proposto apresentado; 
 
19.10 - Para dirimir controvérsias decorrentes deste certame o Foro competente é o da Comarca de 
Ibiraçu, excluindo qualquer outro por mais especial que seja.   
   Ibiraçu/ES, 28 de abril de 2015 

 
Angela Mª T. Polezeli 

Presidente da CPL  
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ANEXO I 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 
 

  Item DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
Quant/unid Valor 

Unit. 
Valor 
Total 

01 

Contratação de Empresa Especializada em prestação de serviços para 
realização de inventário patrimonial dos bens que compõem o ativo 
imobilizado - móveis, imóveis, máquinas e equipamentos, desta 
Prefeitura, com identificação por meio de etiquetas de alumínio (Bem 
Público) com código de barras com objetivo de realizar a mensuração de 
ativos, provisões e reavaliações, depreciação, amortização e exaustão 
dos bens móveis, imóveis e máquinas da Prefeitura Municipal de Ibiraçu 
- ES no âmbito de toda a estrutura organizacional, conforme 
especificações e demais diretrizes constantes neste termo de referência,  
a pedido da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos 
– SEMARH, conforme autorização no processo sob nº 022/2015 de 
22/01/2015,obedecendo rigorosamente o Termo de Referência 

 
 
 
 
 
 
 
 
01 serviço 

  

Valor Total da licitação 
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ANEXO II 

 
MODELO DA PROPOSTA COMERCIAL 

 
____ de ________ de 2015. 

 
À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 
CONVITE N° 001/2015. 
 
“PROPOSTA” 

1. Pela presente, (razão social do proponente), vem apresentar sua proposta comercial para a 
prestação de serviços do objeto do Convite nº 001/2015, conforme descrito em seus anexos. 

2.  Nosso preço para a prestação de serviços proposto fica estipulado em R$ _____(______) para 
prestação dos serviços solicitados, já inclusas todas as despesas decorrentes e inerentes à 
atividade proposta tais como custos, insumos, taxas, transporte, impostos e outros.  

3. Propomos-nos a entregar o objeto nas condições estabelecidas pelo Município conforme descrito 
no Capítulo XIII do Edital.  

4. O pagamento do valor proposto poderá ser efetuado, conforme consta do capítulo XVII do Edital. 
5. Esta proposta é válida por 60 (sessenta) dias a contar da presente data. 
6. Informamos que na hipótese de sermos vencedores da presente licitação firmará o Contrato de 

prestação de serviços o (a) senhor (a) _____________, (nacionalidade, profissão, CPF e condição 
jurídica do representante da empresa). 

 
 
Assinatura do responsável) 
(Razão social do proponente) 
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ANEXO III 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO QUE SE ENCONTRA DESIMPEDIDA DE PARTICIPAR DA LICITAÇÃO, 
OBRIGANDO-SE, AINDA, A DECLARAR, SOB AS PENALIDADES CABÍVEIS, A SUPERVENIÊNCIA DE 
FATO IMPEDITIVA DA HABILITAÇÃO. 
 
 
 

Referência: CONVITE Nº 001/2015. 
 

A empresa: .............................................................., inscrita no CNPJ sob o nº ............................................ sediada 
na ......................................................................................................................, declara, sob as penas da Lei, que até a 
presente data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente processo licitatório, 
na forma do Art. 9º, inciso III da Lei nº 8.666/93, assim como, não ter em seu quadro social 
parentes por matrimônio, consanguínios até 2º grau ou por adoção do Prefeito, Vice- Prefeito, 
Vereadores ou Servidores Públicos, na forma do Art. 70 § 10º da Lei Orgânica Municipal, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
 
............................................................................. 

Local e data 
 
........................................................,      RG nº. .................................................................... 
(Nome e assinatura do Declarante)         (número da cédula de identidade do Declarante) 

 
 
 
 
 
 
Obs.: Esta Declaração deverá ser impressas em papel timbrado da licitante e entregue no envelope “A” 
documentação, pois fazem parte dos referidos documentos de habilitação. 
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ANEXO IV 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE CUMPREM A DETERMINAÇÃO CONSTITUCIONAL, disposto no inciso 

XXXIII do art. 7º da Constituição Federal. 
 
Local e data 
 
A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 
Ref. Edital de Convite nº 001/2015 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO 
 

A empresa -------------------------- (nome da empresa), estabelecida na --------------------(endereço completo), 
devidamente inscrita no CNPJ sob o nº ------------------------, por intermédio e seu representante legal o(a) 
sr(a) ---------------------------, portador(a) da Carteira de Identidade nº ------------- e do CPF nº -----------------, 
declara, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela 
Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.  
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ). 
 
 
Assinatura do representante legal da empresa 
 
 
(obs.: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima). 
 
 
 
Obs.: Esta Declaração deverá ser impressas em papel timbrado da licitante e entregue no envelope “A” 
documentação, pois fazem parte dos referidos documentos de habilitação. 
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ANEXO V 

MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
 

CONTRATO Nº001/2015 
 
PROCESSO Nº 022/2015 DE 06/01/2015  
CONVITE Nº 001/2015 

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE IBIRAÇU, E A EMPRESA 
............................... 

 
O Município de Ibiraçu, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Av. Conde D’Eu, nº486, 
Centro, Ibiraçu – ES, inscrito no CNPJ sob o n.º 27.165.208/0001-17, neste ato pelo Exmº. Sr. EDUARDO 
MAROZZI ZANOTTI, brasileiro, solteiro, agricultor, inscrito no CPF sob o n° 979.396.177-53, C. I n° 
951.826-ES, residente na Rua Fazenda da Penha, Zona Rural, Taquaraçu, Ibiraçu/ES, doravante 
denominado CONTRATANTE, e de outro lado, a Empresa _____________________________________________pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº ___________________, com sede 
_______________________________________, representada neste ato pelo Sr.______________, inscrito no CPF/MF sob o 
nº ___________, doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista o resultado do Convite nº 001/2015, 
devidamente autorizado pelo Sr. Prefeito Municipal no processo nº 022/2015 de 06/01/2015, resolvem 
assinar o presente Contrato, aplicando-se os princípios contidos na Lei nº 8.666/93 e alterações 
posteriores, com as cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA  
OBJETO 

 
1.1 - O objeto do presente Convite é a contratação de Empresa Especializada em prestação de serviços 
para realização de inventário patrimonial dos bens que compõem o ativo imobilizado - móveis, 
imóveis, máquinas e equipamentos, desta Prefeitura, com identificação por meio de etiquetas de alumínio 
(Bem Público) com código de barras com objetivo de realizar a mensuração de ativos, provisões e 
reavaliações, depreciação, amortização e exaustão dos bens móveis, imóveis e máquinas da Prefeitura 
Municipal de Ibiraçu - ES no âmbito de toda a estrutura organizacional, conforme especificações e demais 
diretrizes constantes neste termo de referência,  a pedido da Secretaria Municipal de Administração e 
Recursos Humanos – SEMARH, conforme autorização no processo sob nº 022/2015 de 22/01/2015, 
obedecendo rigorosamente o Termo de Referência, às instruções e anexos que integram o presente Edital. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA 
DO VALOR DO CONTRATO E REAJUSTAMENTO 

 
2.1 - O valor total do presente Contrato é de R$ _________ (______________), conforme definido na proposta 
apresentada, estando inclusas todas as despesas inerentes aos serviços. 
                                                                 
2.2- Os valores ofertados deverão ser fixos e irreajustáveis, durante todo período de contrato. 

CLÁUSULA TERCEIRA 
DOS PRAZOS  

3.1- Os serviços deverão ser finalizados em até 60 (sessenta) dias corridos a partir da assinatura do 

contrato, ou outro documento que o substituir, sendo que: 

b) Neste prazo está incluído o prazo para apresentação do relatório final; 
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b) O prazo indicado refere-se ao máximo permitido, sendo admitida a execução das atividades em prazo 

inferior; 

c) O prazo poderá ser prorrogado, na forma do art. 57 da Lei 8.666/93; 

3.2- As atividades desenvolvidas pela empresa contratada serão recebidas pela contratante da seguinte 

forma (art. 73, Lei 8.666/93): 

a) Provisoriamente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da 

comunicação da empresa contratada; 

b) Definitivamente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de 

observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado os termos 

do art. 69 da Lei 8.666/93; 

c) O recebimento definitivo do serviço, não a isenta de responsabilidades futuras quanto à existência de 

vícios ocultos e/ou quanto à qualidade do serviço entregue, descobertos posteriormente; 

d) Na hipótese da gestão requerente identificar inconsistências, incoerências, erros, bem como outras 

incompatibilidades, a empresa contratada terá o prazo para os acertos, que serão fixados pela gestão 

requerente. Sendo que a inobservância aos prazos concedidos implicará na aplicação de penalidades, nos 

termos previsto neste Termo de Referência. 

CLÁUSULA QUARTA 

DO PREÇO E DO PAGAMENTO: 

4.1- A empresa contratada deverá apresentar a proposta de preços MENOR PREÇO GLOBAL. 

4.2- No preço ofertado deverão estar incluídos todos os custos necessários para a execução dos serviços 

contratados por meio deste Termo de Referência, a fim de garantir a execução do contrato. 

4.3- Também deverão estar incluído no valor ofertado as despesas com impostos, taxas, fretes, 

transportes, diárias, refeições dos funcionários e quaisquer outras que venham a incidir sobre o objeto 

desta contratação; 

4.4- Os pagamentos serão realizados em até 04 (quatro) parcelas, ou seja, conforme abaixo descrito, após 

a assinatura do contrato; 
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4.5-O pagamento pelos serviços deverá ser feito da seguinte forma: 

1ª · 25% (vinte e cinco por cento) após levantamento físico dos bens móveis; 

2ª · 25% (vinte e cinco por cento) após levantamento dos bens imóveis; 

3ª · 25% (vinte e cinco por cento) após conciliação e confronto dos dados; 

4ª · 25% (vinte e cinco por cento) após a apresentação do relatório final. 

4.6- O pagamento referente ao último mês deverá ser efetuado somente após as análises do Relatório 

Final, que necessariamente deverá ser entregue junto com a referida Nota Fiscal, porém em documento 

separado. 

 
4.7- Os preços serão fixos e irreajustáveis, não cabendo a revisão dos mesmos. 
 
4.8-  – A Contratada deverá apresentar os documentos de cobrança, inclusive, nota fiscal com a descrição 
completa da execução dos serviços, informando no corpo da Nota Fiscal o número do Convite, a respectiva 
Secretaria, o número do Contrato, conforme informado no objeto no presente Convite, além do nome do 
Banco, agência e conta corrente, para efeitos de pagamento. 
                            
4.9- - Ocorrendo erro na Nota Fiscal/Fatura, a mesma será devolvida à Contratada para correção, ficando 
estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação da nova Nota 
Fiscal/Fatura. 
 
4.10- O pagamento poderá ser sustado nos seguintes casos: 
 
a - não cumprimento das obrigações assumidas que possam de qualquer forma prejudicar o Contratante; 
b - inadimplência de obrigações da Contratada para com o Município de Ibiraçu, por conta do estabelecido 
no Contrato; 
c - não entrega do objeto Contratado nas condições estabelecidas; 
d - erros ou vícios na Nota Fiscal/Fatura.  
 
4.11 - Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto perdurar qualquer pendência de 
liquidação, ou obrigação que lhe for imposta, sem que isto gere direito ao pleito de reajustamento de 
preços ou correção. 
 

CLAUSULA QUINTA 
DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

5.1 - O Município se reserva o direito de aumentar ou diminuir o objeto da presente licitação, até o limite 
de 25% (vinte cinco por cento), de acordo com o § 1º do artigo 65 da Lei n. º 8.666/93. 

 
CLÁUSULA SEXTA 

DO PRAZO DE EXECUÇÃO 
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6.1- Os serviços deverão ser finalizados em até 60 (sessenta) dias corridos a partir da assinatura do 

contrato, ou outro documento que o substituir, sendo que: 

c) Neste prazo está incluído o prazo para apresentação do relatório final; 

b) O prazo indicado refere-se ao máximo permitido, sendo admitida a execução das atividades em prazo 

inferior; 

c) O prazo poderá ser prorrogado, na forma do art. 57 da Lei 8.666/93; 

6.2- As atividades desenvolvidas pela empresa contratada serão recebidas pela contratante da seguinte 

forma (art. 73, Lei 8.666/93): 

a) Provisoriamente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da 

comunicação da empresa contratada; 

b) Definitivamente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de 

observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado os termos 

do art. 69 da Lei 8.666/93; 

c) O recebimento definitivo do serviço, não a isenta de responsabilidades futuras quanto à existência de 

vícios ocultos e/ou quanto à qualidade do serviço entregue, descobertos posteriormente; 

d) Na hipótese da gestão requerente identificar inconsistências, incoerências, erros, bem como outras 

incompatibilidades, a empresa contratada terá o prazo para os acertos, que serão fixados pela gestão 

requerente. Sendo que a inobservância aos prazos concedidos implicará na aplicação de penalidades, nos 

termos previsto neste Termo de Referência. 

CLÁUSULA SÉTIMA 
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

7.1 - Os recursos necessários ao pagamento das despesas inerentes a este Contrato correrão a cargo da 
dotação orçamentária e elemento de despesa abaixo discriminada:   

 

ÓRGÃO 
050- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMOINITRAÇÃO E RECURSOS 
HUMANOS 

UNIDADE 
001- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS 
HUMANOS  

DOTAÇÃO 
050001.0412200022.019- MANUTENÇÃO E MELHORIA DA GESTÃO 
PATRIMONIAL MUNICIPAL  

ELEMENTO DE DESPESA 33903900000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 
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FONTE DE RECURSOS 100000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 

FICHA 121-  

 
CLÁUSULA OITAVA 

DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES 
8.1 - Competirá ao Município de Ibiraçu:  
 
81.1 - fornecer todos os elementos básicos e dados complementares necessários aos esclarecimentos 
relativos à prestação dos serviços; 
 
8.1.2 - efetuar o pagamento devido à Contratada, na forma estabelecida na Cláusula Quarta do Contrato 
anexo a este Convite; 
 
8.1.3 – providenciar as inspeções na prestação dos serviços, com vistas ao cumprimento dos prazos de 
entrega, relativos aos serviços prestados, emitidos pela Contratada; 
 
8.1.4 - O representante da Secretaria de Gestão Estratégica anotará em registro todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do Contrato, determinado o que for necessário à regularização das faltas ou 
defeitos observados. As decisões e providências que ultrapassarem o limite de competência da fiscalização 
deverão ser solicitadas aos seus superiores para a adoção das medidas cabíveis; 
8.2 - Competirá ao Contratado: 
 
8.2.1 - fornecer o objeto e realizar a prestação dos serviços de acordo com as especificações do Convite, 
com a proposta de preços apresentada e de acordo com a minuta de Edital;  
 
8.2.2 - manter, durante a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
 
8.2.3 - apresentar os documentos de cobrança, inclusive, nota fiscal com a descrição completa dos 
serviços, informando no corpo da Nota Fiscal o número do Convite, a respectiva Secretaria, o número do 
Contrato, conforme informado no objeto no presente Convite, além do nome do Banco, agência e conta 
corrente, para efeitos de pagamento; 
  
8.2.4 - atender, satisfatoriamente em consonância com as regras Contratuais, o objeto Contratado; 
 
8.2.5 - responder por quaisquer danos pessoais ou materiais ocasionados por seus empregados 
decorrentes da prestação dos serviços; 
 
8.2.6 - reparar, corrigir, remover, reconstituir, ou substituir, em até 10 (dez) dias, as suas expensas no 
total ou em parte o objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 
prestação dos serviços. 
 
8.2.7 - Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais ou comerciais da execução 
de Contrato. 
 
8.2.7.1 - A inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais 
não transferem à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o 
objetivo do Contrato ou restringir a regularização e o uso dos serviços. 
 
8.2.8 – permitir e facilitar à fiscalização, em qualquer dia e hora, devendo prestar todos os informes e 
esclarecimentos solicitados. 
 



 
 
 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU 

 

Avenida Conde D”Eu, 486, Centro, Ibiraçu - Espírito Santo 
CEP 29670-000 Tel (27) 3257-0503 – www.ibiracu.es.gov.br 

 

24 

8.2.9 - não ceder ou sub-contratar, parcial ou totalmente os serviços objeto deste Contrato, sem prévia 
autorização, por escrito, da Prefeita Municipal, ressalvando-se que quando concedida a sub-contratação, 
obriga-se a firma Contratada a deliberar o respectivo Contrato, com a inteira obediência aos termos do 
Contrato firmado com a Prefeitura Municipal de Ibiraçu e sob a sua inteira responsabilidade, reservando 
ainda a Prefeitura Municipal de Ibiraçu o direito de a qualquer tempo, dar por terminado o sub-contrato, 
sem que caiba à sub-contratada, o direito de reclamar indenização ou prejuízo de qualquer espécie. 
 
8.2.10 - Executar a prestação dos serviços de forma eficiente, fazendo cumprir as normas de proteção e 
segurança do trabalho, de modo a prevenir danos a seus empregados, à CONTRATANTE e a terceiros; 

 

CLÁUSULA NONA 
DAS PENALIDADES 

 
9.1 - O não cumprimento deste contrato, no “todo” ou em “parte”, sujeitará a CONTRATADA a todas as 
penalidades previstas em Lei e no presente instrumento, a saber: 
 
a - advertência; 
b - multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso na prestação dos serviços, sobre o valor da 
fatura; 
c - a multa moratória será calculada no momento em que ocorrer o fato gerador e não da advertência, 
estando limitada a 10% (dez por cento), quando deverá ser rescindido o Contrato, e aplicada também a 
multa cominatória de 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, após o 30º dia de atraso na entrega 
da prestação dos serviços; 
d – suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, 
por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
e - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com  a Administração Pública, enquanto 
perdurarem  os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA 
DA RESCISÃO 

10.1 - Constituem motivos para a rescisão do presente contrato: 
 
I - O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos; 
II - O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos; 
III - Lentidão no seu cumprimento;  
IV - Atraso injustificado na entrega da prestação dos serviços; 
V - Paralisação na execução dos serviços sem justa causa e prévia comunicação à Administração; 
VI - Desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a 
sua execução, assim como a de seus superiores; 
VII - Decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 
VIII - Razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas 
pela máxima autoridade da esfera Administrativa a que está subordinado o CONTRATANTE, e exaradas 
no processo Administrativo a que se refere o Contrato;   
IX- Ceder ou sub-contratar o presente Contrato sem anuência sem expressa da Administração; 
X – Outros motivos constantes no Art 77 da Lei nº 8.666/93. 
 
10.2 - A rescisão do Contrato poderá ainda ocorrer de forma amigável, por acordo entre as partes, 
reduzindo ao termo no processo desde que haja conveniência para a Administração Pública. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 

DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DO CONTRATO 
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11.1 - A execução do presente Contrato será acompanhada e fiscalizada pela Secretaria Municipal de 
Administração e Recursos Humanos, nos termos do Artigo 67 da nº 8.666/93, que deverá atestar a 
entrega do objeto nos prazos avençados. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 

DA PUBLICAÇÃO 
 

12.1 - Caberá ao Município a publicação do extrato deste Contrato. 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 
DO FORO 

 
13.1 - Fica eleito o foro da cidade de Ibiraçu/ES, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Contrato e 
que não possam ser resolvidas por meios administrativos, com renúncia a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 
 
13.2 - E por estarem, justos e acertados, assinam o presente instrumento, após lido e achado conforme, em 
03 (três) vias de igual teor e forma. 
 

Ibiraçu-ES,  ___ de  __________    de 2015. 
 
 

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI 
MUNICÍPIO DE IBIRAÇU 

CONTRATANTE 
 
 

CONTRATADA 
 
Testemunhas: 
 

1- ______________________ 
2- ______________________ 
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ANEXO VI 
 
 

MODELO - DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL ONDE SERÁ EXECUTADA A 
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
 
AO 
MUNICÍPIO DE IBIRAÇU 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 
 
ASSUNTO: PROPOSTA PARA EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DO 
EDITAL DE CONVITE Nº 001/2015 
 
Prezados Senhores, 
 
 
Pela presente, declaramos conhecer a área onde será executada a obra, objeto do CONVITE  N.º 
001/2015, bem como as condições em que a mesma se encontra. 
 
 

Atenciosamente, 
 
 

----------------------------------------------------- 
Nome(s) e assinatura(s) do (s) responsável (eis) legal (ais) pela proponente 

 
Obs.: 
As empresas licitantes que não participarem da visita técnica não serão INABILITADAS, contudo 
não poderão alegar desconhecimento das condições da área física da referida prestação dos 
serviços para exigir quaisquer desembolso financeiro e/ou outras reivindicações correlatas à 
Contratante. 
 
 
 
Para as Empresas que não fizeram a visita técnica. 
 
 
Declaramos estar cientes das conseqüências descritas acima com relação a não realização da 
VISITA TÉCNICA. 

 
Atenciosamente, 

 
 

----------------------------------------------------- 
Nome(s) e assinatura(s) do (s) responsável (eis) legal (ais) pela proponente 
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ANEXO VII 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1.OBJETO 

O presente Termo de Referência propõe a contratação de Empresa Especializada em prestação de serviços 

para realização de inventário patrimonial dos bens que compõem o ativo imobilizado - móveis, 

imóveis, máquinas e equipamentos, desta Prefeitura, com identificação por meio de etiquetas de alumínio 

(Bem Público) com código de barras com objetivo de realizar a mensuração de ativos, provisões e 

reavaliações, depreciação, amortização e exaustão dos bens móveis, imóveis e máquinas da Prefeitura 

Municipal de Ibiraçu - ES no âmbito de toda a estrutura organizacional, conforme especificações e demais 

diretrizes constantes neste termo de referência; 

Os serviços compreenderão, entre outros: 

Realização do levantamento físico e financeiro de todos os bens móveis e imóveis, pertencentes a 

Prefeitura Municipal de Ibiraçu-ES, nos locais determinados pelo contratante, conforme relação de 

localização dos mesmos a serem entregues posteriormente; 

Realização de identificação e integridade de cada bem, com fornecimento e afixação de 

etiquetas/plaquetas patrimoniais com código de barras, naqueles que estiverem sem a respectiva 

identificação e reposição das etiquetas/plaquetas daqueles que estiverem identificados, sem, contudo, 

retirar o número identificador anterior, por meio de ferramenta digital inteligente de crítica e validação de 

dados através de equipamentos PDA/Pocket com leitor de código de barras, sistema operacional Windows 

Mobile e capacidade de registro das informações por órgão e/ou unidade administrativa, local, centro de 

custos, responsável, espécie, descrição padrão, descrição do bem, características físicas (dimensão, 

capacidade e etc.), marca, modelo, número de série, ano de fabricação, classificação de utilização e 

funcionamento, para a realização automatizada do inventario físico e de revisões periódicas do 

imobilizado; 

a) Etiquetas patrimoniais impressas com código de barras e numeração sequencial, conforme 

logotipo fornecido pela contratante em até 04 (quatro) cores, em poliéster espessura mínima de 

2,50 microns, tamanhos de 30mm X 15mm, 40mm X 20mm, 46mm X 15mm ou 50mm X 25mm; 

b) Plaquetas patrimoniais impressas com código de barras e numeração sequencial, conforme 

logotipo fornecido pela contratante em até 04 (quatro) cores, em alumínio anodizado, com 
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espessura mínima de 0,30mm, tamanhos de 30mm X 15mm, 40mm X 20mm, 46mm X 15mm ou 

50mm X 25mm, revestida com filme de proteção poliéster 1/60mm. 

Conciliação, físico X contábil, verificando o controle dos bens cotejados e não conciliados, saneamento das 

sobras físicas e contábeis através de procedimentos formais para o tratamento de incorporações e baixas 

contábeis de bens observados a nova posição analítica do imobilizado, com ferramenta que possibilite o 

registro das conciliações evidenciando os lançamentos conciliados para auditoria; 

Emissão de relatório da situação encontrada em cada departamento/setor; 

Elaboração de relatório circunstanciado de localização física dos bens por órgão e/ou unidade 

administrativa, local, centro de custos, responsável, espécie, descrição padrão, descrição do bem, 

características físicas (dimensão, capacidade e etc.), marca, modelo, número de série, ano de fabricação, 

classificação de utilização e funcionamento, com emissão de termo de guarda e responsabilidade; 

Efetuar a correta avaliação dos bens, considerando a influência significativa, o valor justo ou de mercado 

observado a redução do valor recuperável (impairmenttest), depreciações e orientações decorrentes do 

(CPC) Comitê de Pronunciamento Contábeis, e demais normas NBR 14.653-5 da ABNT- Associação 

Brasileira de Normas Técnicas e do INMETRO – Instituto Nacional de Metrologia, tendo em vista a 

adequação as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicada ao Setor Público - NBCASP, nas orientações 

das Portarias nº 467/2009, 828/2011 e 406/2011, da STN; 

Disponibilização de ferramenta de armazenamento das informações inventariadas com transmissão direta 

das informações captadas pela ferramenta em plataforma Web, executado em servidor (Data Center), com 

controle de níveis de acesso e gravação de “log” das transações, que atenda as normas internacionais de 

contabilidade com cálculo de depreciações por base monetária (fiscal, gerencial, ajuste de AAP, variação 

patrimonial, valor recuperável - impairmenttest), acesso a informações em tempo real, 24 (vinte e quatro) 

horas por dia ou até que seja solicitado a migração dos dados para sistema logístico externo (SLE) de 

registro patrimonial do TCE-ES; 

Exportação de dados para formato txt, Pdf, planilha Excel, Access e outros conforme necessidade do 

sistema logístico de registro patrimonial do TCE-ES; 

Treinamento operacional e implantação das normas e procedimentos, para a continuidade dos controles, 

pelo pessoal do TCE-ES.  
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OBJETIVOS 

Tem como objetivo a contratação de Empresa Especializada em Prestação de Serviço para realização de 

Inventário Patrimonial - móveis, imóveis, máquinas e equipamentos para a Prefeitura Municipal de 

Ibiraçu – ES, visando o controle patrimonial do Poder Executivo, com os seguintes objetivos: 

a) Levantamento dos bens patrimoniais, com emissão de Termos de Responsabilidade de todos os órgãos 

e dos Setores da Prefeitura, servindo de base às prestações de contas anuais do Tribunal de Contas do 

Estado do Espírito Santo, em atenção às novas normas da NBCASP, conforme orientação do TCE-ES e STN; 

1. Resolução 221/2010 – Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES); 2. Normas Brasileiras 

de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBC T 16 Resolução nº 1129/08 – Patrimônio e sistemas 

contábeis; 3. NBC T 16:9 – Resolução nº 11306/08: Depreciação, amortização e exaustão; 4. NBC T 16-10 - 

Resolução nº 1137/08: Avaliação e mensuração de ativos e passivos em entidades do setor público; 5. 

Portaria STN nº 664/2010 e 406/2011 e alterações; 

b) Efetuar avaliações, bem como as depreciações, tendo em vista o que consta nas Normas Brasileiras de 

Contabilidade aplicada ao Setor Público, nas orientações do Tribunal de Contas do Estado do Espírito 

Santo - TCE-ES e Portaria nº 467/2009 do STN; 

c) Aprimorar a gestão administrativa e operacional do departamento de Patrimônio Municipal 

melhorando a utilização dos recursos humanos com uma metodologia mais adequada, eficaz, ágil e 

econômica. 

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

a) O inventário físico anual é uma exigência legal e destina-se à comprovação da quantidade e do valor dos 

bens patrimoniais do acervo, possibilitando a sua identificação, o saneamento do ativo, a retificação de 

inconsistências existentes no sistema logístico de registro patrimonial em todos os órgãos da 

administração municipal, bem como a identificação da responsabilidade de uso dos bens, além de servir 

de base à prestação de contas da Prefeitura Municipal; 

b) A presente contratação visa atender as novas normas contábeis da NBCASP/2009 e Resolução nº 

221/2010 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, que estabelece Normas para 

Desenvolvimento das Atividades de Administração de Material e Administração Patrimonial e dá outras 

providências, conforme Resolução n°164, de 5 de junho de 2001, DOE 8.6.200; 
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c) E, ainda considerando jurisprudência do Tribunal de Contas da União que orienta no sentido da 

segregação de função entre os servidores lotados no Departamento de Patrimônio, e a necessidade do 

inventário dos bens permanentes, podendo haver confusão de interesses. 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

São obrigações da empresa contratada, além das constantes neste Termo de Referência as que lhe caibam 

em decorrência da legislação aplicável; 

Manter durante toda a contratação as mesmas condições da habilitação do procedimento licitatório; 

Não transferir a terceiro, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, o objeto desta contratação, sob 

pena de rescisão contratual, sem prejuízo da aplicação de penalidades; 

Fornecer relatórios de inventário elaborados através das tarefas executadas, apontando todos os critérios, 

métodos e suplantação legal utilizados. Indicar as ocorrências encontradas nos trabalhos, bem como 

relatório de bens que constam na relação de bens e não se encontram fisicamente, e ainda, os bens que 

foram encontrados fisicamente e não estão na relação de bens; 

Dispor de Ferramenta (Software) de inventário com crítica e validação de dados em equipamento portátil 

(PDA/Pocket, Netbook, Tablet, Smartphone, que suporte leitura de código de barras, inclusive padrão QR2 

e tenha capacidade de uso online nos locais com acesso a internet (rede local ou Wi-Fi) ou rede de 

telefonia celular 3G ou superior e uso local com a máquina sem conexão com a internet e capacidade de 

registro das informações por órgão e ou unidade administrativa, local, centro de custo, responsável, 

espécie, descrição padrão, descrição do bem, características físicas (dimensão, capacidade, etc.), marca, 

modelo, número de série, ano de fabricação, classificação de utilização e funcionamento, para a realização 

automatizada do inventário físico e de revisões periódicas do imobilizado; 

A ferramenta deve permitir a gestão de normas patrimoniais e abranger: 

a) Normas federais, estaduais e municipais; 

b) Normas técnicas e regulamentos operacionais de patrimônio; 

c) Incorporação, baixa, e movimentação de bens, via web; 
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d) Tombamento, registro, guarda, controle, movimentação, preservação, baixa, incorporação (adquirido 

no mercado interno e externo / doações) e inventário; 

e) Controle de carga patrimonial com emissão de termo de responsabilidade nos casos de tombamento de 

bens, operações patrimoniais de TRANSFERÊNCIA (mudança de responsável na guarda dos bens com ou 

sem mudança de local, por empréstimo, ou necessidade de reparo) e MOVIMENTAÇÃO (mudança de 

localização dentre de uma mesma unidade gestora sem troca de responsável) Níveis de acesso por 

departamento e respectivos centro de custos e responsáveis; 

f) Controle físico, controle de localização, controle de estado de conservação, controle de utilização, 

controle de reparos e orçamento dentro das normas; 

g) Controle dos atos e movimentações patrimoniais por responsável; 

h) acesso a documentos, por usuário e/ou grupos de usuários; 

i) Suporte para leitura de dados do inventário pelo processo eletrônico de código de barras; 

j) Descrições e padrões contendo as características dos bens registrados; 

k) Apuração do resultado do exercício, com depreciação, amortização e exaustão; 

l) Relacionamento entre normas e orientações de controle e inventário. 

Realizar inventário em campo dos bens móveis classificados e avaliados como sucata ou inservíveis, 

independente do valor de aquisição de forma que sejam avaliados nos padrões internacionais etc. e 

concomitantemente sejam armazenadas pelo menos: 

a) Uma imagem: quando o bem em questão possa ser visualizado por inteiro juntamente com a imagem da 

plaqueta de identificação com código de barras e o bem numa mesma imagem ou plaqueta de patrimônio 

recebida; 

b) Duas imagens ou mais: quando o bem em questão não pode ser visualizado por inteiro juntamente com 

a imagem da plaqueta de identificação com código de barras em uma única imagem; ficando obrigatório o 

registro de uma imagem da plaqueta de identificação e uma imagem panorâmica do bem; 
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Capacitar pessoal para cadastro dos novos bens pelo sistema da contratante, até 20 dias após o inicio dos 

trabalhos, com a finalidade de manter a base a ser devolvida atualizada; 

Possibilitar movimentação (troca de local sem a troca de responsável) de bens após 48 horas de 

inventariado no campo, com conciliação de Termo de Responsabilidade e assinatura dos responsáveis 

diretos e ou responsável pelo patrimônio, de acordo com definição em ata pela comissão; 

Possibilitar transferência (troca de local com a troca de responsável) de bens após 48 horas de emissão de 

Termo de Responsabilidade, com assinatura do responsável pelo local de origem e responsável local de 

destino e inclusive a informação dos recebedores dos bens; 

Disponibilizar relatórios para acompanhamento do inventário e avaliação dos bens com opção de filtros 

de data, órgão, secretaria, departamento, local final, responsável, conta NBCASP, até 72h após inventario 

realizado em campo com impressão de Termo de Responsabilidade; 

Disponibilizar relatórios para acompanhamento da avaliação dos bens com opção de filtros de data, órgão, 

secretaria, departamento, local final, responsável, conta NBCASP, opção de visualização de local de cotação 

de preço dos bens em até 10 dias, após inventario realizado em campo com impressão de Termo de 

Responsabilidade; 

Emitir recibo da ordem de serviço, com indicação do serviço a ser executado, no prazo máximo de 48 

(quarenta e oito) horas contados a partir do recebimento do documento via fax ou email; 

O mesmo prazo deverá ser observado para o recebimento do documento que solicitar adequações ao 

serviço prestado; 

Emitir a nota fiscal/fatura referente ao serviço prestado, com a informação detalhada, a fim de propiciar o 

respectivo pagamento; 

A nota fiscal/fatura apresentada por ocasião do pagamento deverá ser OBRIGATORIAMENTE, emitida 

pelo mesmo estabelecimento habilitado no procedimento licitatório; 

Substituir, em até 05 (cinco) dias úteis, o documento fiscal que relacione itens (serviços) não aceitos, por 

estarem em desconformidade com o Edital; 

Prestar garantia, nos termos do art. 56, Lei 8.666/93; 
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Para tanto deverá ser considerada a quantidade de bens móveis estimada entre 6.000 (seis mil) itens, e a 

quantidade de bens imóveis estimada entre 50 (cinquenta) itens 

DOS SERVIÇOS E DAS CONDIÇÕES 

A empresa contratada deverá realizar o inventário dos bens sob responsabilidade de todos os setores da 

administração municipal, e de apoio da secretaria requerente; 

O inventário de bens móveis e imóveis da Prefeitura Municipal de Ibiraçu - ES deverá ser realizado, pela 

empresa contratada, por meio de diligências in loco em todos os órgãos e setores da Prefeitura de Ibiraçu 

- ES, nos dias úteis (de segunda-feira à sexta-feira) durante o horário de funcionamento dos setores e 

órgãos da administração municipal; 

Os dias e horários para levantamento dos dados deverão ser previamente agendados com a gestão do 

órgão requerente, que irá interagir junto aos setores, na qual serão realizadas as atividades; 

Os dias e horários para levantamento dos dados poderão ser alterados, mediante solicitação formal da 

empresa contratada à gestão do órgão requerente, que deverá interagir juntamente com a administração 

dos setores.  

Os trabalhos de levantamentos, inclusive atualizações, comparações, avaliações, reavaliações, deverão 

considerar como ponto de partida a base de dados do sistema de patrimônio utilizado pelo Poder 

Executivo Municipal; 

Para o trabalho de inventário dos bens móveis e imóveis deverá a empresa contratada: 

Realizar levantamento físico dos bens – ativos imobilizados -, mediante a verificação da conformidade dos 

bens existentes com os registros emitidos pelo sistema de controle patrimonial, identificando-o e 

discriminando-o, quando necessário; 

Confrontar o item encontrado fisicamente com a descrição constante no sistema de controle patrimonial; 

Na hipótese do bem encontrado fisicamente ser divergente com a descrição constante no relatório emitido 

pelo sistema de controle patrimonial, a empresa contratada deverá proceder de forma a atualizar o objeto, 

com as informações precisas passíveis de modo a identificar o mesmo, tais como: descrição detalhada do 

objeto, número de série, fabricante, marca, modelo, prazo de garantia, entre outros; 
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Indicar as condições dos bens, expor a etiqueta de identificação com código de barras, bem como atualizar 

o sistema de controle patrimonial, emitido o respectivo Termo de Responsabilidade e colhendo a 

assinatura do responsável, que deverá estar de acordo com a Lei de Reestruturação da Prefeitura 

Municipal de Ibiraçu - ES; 

Verificar a conformidade dos bens permanentes encontrados nas respectivas áreas confrontando com os 

dados registrados no sistema de controle patrimonial. Na hipótese de encontrar bens que pertencem ao 

Poder Executivo não cadastrados, a empresa contratada deverá proceder de modo a incluí-lo no controle 

de bens; 

Confrontar os bens localizados sem etiqueta de identificação patrimonial com os relacionados na carga 

dos setores e órgãos inventariados, verificando a possibilidade de compatibilização dos mesmos com os 

“não encontrados”; 

Promover a conciliação física e a conciliação físico-contábil com os relatórios dos bens inventariados 

emitidos pelo sistema de controle patrimonial, de forma detalhada por classificação contábil; 

Identificar e fazer constar nos relatórios a identificação dos bens considerados inservíveis, ociosos, 

antieconômicos e irrecuperáveis, visando o desfazimento e baixa patrimonial; 

Classificar e reclassificar, quando necessário, os bens patrimoniais, conforme novo plano de contas da 

administração pública, utilizado as normas e taxas de depreciação, para que todos os bens patrimoniais 

possam ser depreciados a partir da execução dos serviços, conforme a legislação vigente; 

Os serviços serão executados em todos os setores e órgãos da Prefeitura Municipal de Ibiraçu – ES e pelos 

Fundos Municipais; 

Na conclusão dos serviços deverá ser emitido relatório final do demonstrativo da situação patrimonial da 

Prefeitura Municipal de Ibiraçu – ES e os Fundos Municipais, com indicação das sobras contábeis e sobras 

físicas. Sendo que as incompatibilidades identificadas deverão ser inseridas no sistema de controle 

patrimonial; 

O relatório final deverá conter os seguintes dados: 

a) valor de aquisição dos bens; 

b) localização dos bens por órgão; 



 
 
 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU 

 

Avenida Conde D”Eu, 486, Centro, Ibiraçu - Espírito Santo 
CEP 29670-000 Tel (27) 3257-0503 – www.ibiracu.es.gov.br 

 

35 

c) estado de conservação dos bens; 

d) relação dos bens localizados sem identificação patrimonial, com indicação sobre seu estado de 

conservação, por órgão; 

e) relação dos bens não localizados; 

f) todos os bens renumerados com etiquetas de identificação, com a retirada da plaqueta antiga; 

h) outras informações pertinentes; 

O relatório final deverá vir acompanhado dos Termos de Responsabilidade, devidamente assinados pelos 

detentores das cargas e pelos profissionais responsáveis pelo levantamento físico dos bens em cada órgão; 

Os Termos de Responsabilidade serão elaborados, impressos e encaminhados pela empresa contratada, 

com base na posição dos bens, atualizando o Sistema de Patrimônio, devendo ser refeitos caso ocorram 

alterações de titularidade ou movimentação de bens no curso do contrato. 

Os serviços serão considerados finalizados após a gestão requerente exarar o aceite definitivo no relatório 

final, com a demonstração da situação patrimonial da Prefeitura Municipal de Ibiraçu – ES; 

A gestão requerente efetuará, ao longo da execução e ao seu término, os testes de consistência necessários 

à validação dos serviços. 

Avaliar os imóveis com emissão de laudos de avaliação, observado os critérios e as normas de execução 

vigente, que contam em tela deste instrumento. 

ALGUNS CONCEITOS BÁSICOS A SEREM CONSIDERADOS: 

Para facilitar os trabalhos de diagnóstico de avaliação dos bens móveis, imóveis, máquinas e 

equipamentos e subsidiar os trabalhos, a empresa contratada deverá considerar alguns conceitos básicos, 

além daqueles constantes na Lei 4.320/64, art. 2º II e art. 3º Portaria STN 448/2002. 

Patrimônio: conjunto de bens, materiais ou não, suscetíveis de apreciação econômica; 

Bem em estado normal: aquele que se encontra em condições normais de uso, quando seu rendimento é 

pleno ou próximo do especificado e/ou esperado para o bem; 
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Bem em estado recuperável: quando o bem estiver danificado e sua reforma ou recuperação for possível 

e atinja, no máximo, 50% (cinquenta por cento) de seu valor de mercado; 

Bem inservível: é aquele bem que não tem mais utilização para o Poder Executivo Municipal ou sem 

condições de uso, cuja recuperação torna-se antieconômica; 

Bem ocioso: quando embora em perfeitas condições de uso, o bem não estiver sendo aproveitado; 

Bem obsoleto: aquele bem considerado ultrapassado, em desuso ou cuja tecnologia esteja suplantada por 

novos modelos; 

Bem antieconômico: é aquele cuja produtividade é baixa ou sua recuperação é excessivamente onerosa, 

acima de 50% (cinquenta por cento) do seu valor de mercado; 

Bens móveis: são aqueles bens que podem ser transportados por movimento próprio ou removidos por 

força alheia, conjunto de equipamentos, mobiliários, instalações e materiais permanentes incorporados ao 

patrimônio público municipal; 

Material permanente: de acordo com a definição dada pela lei nº 4.320/64, é aquele cuja vida útil é 

superior a 2 (dois) anos; 

Inventariante: é o responsável pelo levantamento do acervo patrimonial de determinada organização; 

Inventário: processo de levantamento individualizado e completo de todos os bens do Órgão, que 

confirma e atualiza a existência física dos bens patrimoniais; 

Inventário Setorial: levantamento individualizado e completo dos bens e valores do acerco patrimonial 

de um determinado setor do Órgão; 

Termo de Responsabilidade: documento oficial pelo qual o USUÁRIO do bem patrimonial se 

responsabiliza pelo uso e integralidade física do mesmo; 

Relatório de base de dados: relatório emitido pelo sistema de controle patrimonial, contendo todos os 

bens; 

Relatório de inventário: documento contendo todas as ocorrências levantadas nos inventários setoriais; 
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Bens Imóveis: coisas imóveis, prédio, terrenos como uma parte delimitada do solo e as construções nele 

existentes que não tenham autonomia econômica, e prédio urbano como qualquer edifício incorporado no 

solo com os terrenos que lhe sirvam de logradouro, assim se considerando também as frações autônomas, 

da propriedade horizontal. 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA MÍNIMA A SER EXIGIDA  

a) Certidão ou Alvará comprobatório de registro e regularidade no Conselho Regional de 

Administração em nome da empresa e do responsável técnico, nos termos da resolução CFA nº 

420/2012; 

b) Certidão de registro no   Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, em nome da 

empresa e do responsável técnico; 

 c)Apresentar para os fins de comprovação técnico-profissional, comprovação de que possui em 

seu quadro técnico (prestação de serviços de inventário patrimonial dos bens que compõe o 

ativo imobilizado), na data prevista para a entrega dos envelopes, profissional(is) de nível 

superior, detentor de atestado(s) de responsabilidade técnica por avaliação patrimonial (bens 

móveis e imóveis), cujas parcelas de maior relevância estão discriminadas a seguir, devendo o(s) 

atestado(s) ser(em) expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente 

registrado(s) no CREA – Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura. A comprovação que o 

profissional indicado pela licitante é do quadro técnico da empresa, poderá ser feito por 

contrato de prestação de serviço do profissional em plena vigência com a  licitante, carteira de 

trabalho, em caso de sócio contrato. 

DAS QUANTIDADES ESTIMADAS: 

Conforme demonstra o levantamento parcial efetuado pelo departamento patrimonial da Prefeitura 

Municipal de Ibiraçu - ES, os serviços, objeto do contrato, serão executados para a quantidade de bens 

móveis estimada entre 6.000 (seis mil) itens, e a quantidade de bens imóveis estimada entre 50 

(cinquenta) itens. 

DOS PRAZOS: 

Os serviços deverão ser finalizados em até 60 (sessenta) dias corridos a partir da assinatura do contrato, 

ou outro documento que o substituir, sendo que: 
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d) Neste prazo está incluído o prazo para apresentação do relatório final; 

b) O prazo indicado refere-se ao máximo permitido, sendo admitida a execução das atividades em prazo 

inferior; 

c) O prazo poderá ser prorrogado, na forma do art. 57 da Lei 8.666/93; 

As atividades desenvolvidas pela empresa contratada serão recebidas pela contratante da seguinte forma 

(art. 73, Lei 8.666/93): 

a) Provisoriamente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da 

comunicação da empresa contratada; 

b) Definitivamente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de 

observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado os termos 

do art. 69 da Lei 8.666/93; 

c) O recebimento definitivo do serviço, não a isenta de responsabilidades futuras quanto à existência de 

vícios ocultos e/ou quanto à qualidade do serviço entregue, descobertos posteriormente; 

d) Na hipótese da gestão requerente identificar inconsistências, incoerências, erros, bem como outras 

incompatibilidades, a empresa contratada terá o prazo para os acertos, que serão fixados pela gestão 

requerente. Sendo que a inobservância aos prazos concedidos implicará na aplicação de penalidades, nos 

termos previsto neste Termo de Referência. 

DO PREÇO E DO PAGAMENTO: 

A empresa contratada deverá apresentar a proposta de preços MENOR PREÇO GLOBAL. 

No preço ofertado deverão estar incluídos todos os custos necessários para a execução dos serviços 

contratados por meio deste Termo de Referência, a fim de garantir a execução do contrato. 

Também deverão estar incluído no valor ofertado as despesas com impostos, taxas, fretes, transportes, 

diárias, refeições dos funcionários e quaisquer outras que venham a incidir sobre o objeto desta 

contratação; 
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Para auxiliar na confecção das propostas as empresas interessadas poderão realizar visitas nos setores e 

órgãos da Prefeitura Municipal. Para tanto será indispensável prévio agendamento, por meio do órgão 

requerente, através do email: liciracao@ibiracu.es.gov.br 

Os pagamentos serão realizados em até 04 (quatro) parcelas, ou seja, conforme abaixo descrito, após a 

assinatura do contrato; 

O pagamento pelos serviços deverá ser feito da seguinte forma: 

1ª · 25% (vinte e cinco por cento) após levantamento físico dos bens móveis; 

2ª · 25% (vinte e cinco por cento) após levantamento dos bens imóveis; 

3ª · 25% (vinte e cinco por cento) após conciliação e confronto dos dados; 

4ª · 25% (vinte e cinco por cento) após a apresentação do relatório final. 

O pagamento referente ao último mês deverá ser efetuado somente após as análises do Relatório Final, 

que necessariamente deverá ser entregue junto com a referida Nota Fiscal, porém em documento 

separado. 

DAS PENALIDADES: 

Em conformidade com as disposições previstas neste Termo de Referência e no Edital, a contratada que 

descumprir as obrigações estipuladas ficará sujeita às sanções estabelecidas na Lei 8.666/93, conforme a 

modalidade do certame licitatório, e, ainda às seguintes penalidades: 

a) pelo atraso injustificado na execução dos serviços solicitados e/ou na entrega em desacordo com os 

termos do Edital e anexos, a contratada sujeitar-se-á ao pagamento de multa diária correspondente a 0,5% 

(meio por cento) incidente sobre o valor total do pedido constante na ordem de execução dos serviços, até 

o 20º (vigésimo) dia de atraso, podendo atingir o percentual de 10% (dez por cento), em cada uma das 

ocorrências – entrega ou substituição; 

b) pela inexecução total ou parcial do objeto a contratada sujeitar-se-á ao pagamento de multa 

correspondente a 20% (vinte por cento) sobre o valor do objeto inexecutado. Para tanto serão 

consideradas as quantidades e valores da ordem de execução dos serviços;  
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c) pelo descumprimento de qualquer outra obrigação, a contratada estará sujeita à multa de 0,5% (meio 

por cento) por ocorrência, calculada sobre o valor total do objeto. Para tanto serão consideradas as 

quantidades e valores da ordem de execução dos serviços; 

A solicitação de adiamento do prazo de entrega deverá ser sempre por escrito, devendo ser recebida 

contemporaneamente ao fato que ensejá-la; 

A aplicação das multas previstas neste Termo de Referência não exime a contratada de reparar eventuais 

danos, perdas ou prejuízos que o seu ato punível venha a acarretar à Administração Pública; 

Os valores das multas porventura aplicadas serão/poderão ser descontados dos pagamentos 

eventualmente devidos pela Administração ou cobrados judicialmente; 

A aplicação das penalidades será precedida de concessão de oportunidade de ampla defesa por parte do 

adjudicado/contratado, na forma da Lei 9.784/99 (Lei do Processo Administrativo); 

A contagem do prazo estabelecido no item “a” inicia-se automaticamente no primeiro dia de atraso da 

entrega e/ou na substituição do serviço, não havendo necessidade de apresentação de pedido de 

prorrogação de prazo pelo contratado, exceto nas hipóteses em que a Administração expressamente 

manifestar seu desinteresse no recebimento extemporâneo do material; 

Na hipótese de inexecução total ou parcial, item “b”, para o cálculo da multa será considerado a estimativa 

de itens que deveriam fazer parte dos serviços que não foram executados, ou, foram executados 

parcialmente; 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO  

O prazo para entrega do produto final dos serviços será de até 60 (sessenta) dias, com prazo final de 

execução até no máximo dia 30/03/2015. 
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ATIVIDADES 

DURAÇÃO  

1º mês 2º mês 

Reunião de Briefing     

Recebimento da base de dados do patrimônio em formato xls     

Tratamento da base de dados para o modelo PCASP – Plano de 

Contas Aplicado ao Setor Público 
    

Implantação do sistema de controle de inventário     

Inventário físico do imobilizado com colocação de plaquetas     

Conciliação físico x contábil     

Saneamento das sobras físicas e contábeis     

Geração do arquivo de devolução dos dados para upload no sistema 

de patrimônio 
    

Relatório completo do trabalho     
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ANEXO I 

 

RELAÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS 
 

 GUATEMALA 
 

Distante da Sede 07 KM 

   

Creche 
Gente Miúda 

Quadra 
Cesar Matiuzzi 

Escola Padre Carlos Furbeta Unidade Sanitária 

 
 PENDANGA 

 
Distante da Sede 09 KM 

   

Posto do Correio  
só  Bens Móveis 

 Escola Pendanga Unidade Sanitária 

 
 PEDRO PALÁCIO 

Distante da Sede 10  KM 
   

  Quadra  
Robson Luis Scopel Perini 

Unidade Sanitária 

 
 SANTO ANTONIO 

 
Distante da Sede 15  KM 

   

 Posto Telefônico Quadra Américo Guasti Unidade Sanitária 

 
 ALTO BERGAMO 

 
Distante da Sede 20  KM 

   

 Posto Telefônico Quadra Jose Luiz Milani Unidade Sanitária 

 
 SÃO  BENEDITO 

 
Distante da Sede 30  KM 

   

 Posto Telefônico  Unidade Sanitária 

 
 RIO LAMPE 

 
Distante da Sede 40 KM 

   

 Quadra 
Jose Luiz Corona 

Escola Leandro Zinger Unidade Sanitária 
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 CABOCLO BERNARDO 
 
Distante da Sede 08 KM 

   

 Quadra 
Marcos  Antonio Tonon 

Creche Tio Achiles Unidade Sanitária 

 
 MONTE SECO 

Distante da Sede 40 KM 
   

   Unidade Sanitária 

 
 BAIRRO ARICANGA 

Distante da Sede 02 KM 
   

Creche 
Cachinhos  
de Ouro 

Quadra 
 Marcos 
Rosalém 

Escola Maria Lucas Gomes  

 
 BAIRRO BRAGATO 

Distante da Sede 02 KM 
   

CRAS 
Nair Alves da 
Silva 

  Unidade Sanitária 

 
 BAIRRO SÃO CRISTOVÃO 

Distante da Sede 02 KM 
  

Creche 
Branca de Neve 

Quadra 
Jose Luiz 
Fioroti 

Escola Padre Eusita Barbarioli Secretaria de Obras 

 
 Centro 

Distante da Sede 00 KM 
  

Secretaria de 
Educação 

Prédio da 
Prefeitura 

Complexo Roque Peruch  

 
 BAIRRO ERICINA 

Distante da Sede 02 KM 
  

Antigo Pronto Socorro SENAI Escola Daniel Comboni Mercado Municipal 

Quadra 
De Barroso Antonio 
Gomes 

ESF Secretaria de Ação Social e Anexo Conviver 

Pronto Socorro 
Municipal Osvaldo 
Lanschi 
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 BAIRRO COHAB 
Distante da Sede 01 KM 

  

CRECHE  
Chapeuzinho  Vermelho 

   

 
 

 BAIRRO CAMPAGNARO 
Distante da Sede 01 KM 

  

Quadra  
Silvano Rui 

Campo de 
Futebol 

  

 
 BAIRRO BELA VISTA 

 
Distante da Sede 01 KM 

  

Escola Ericina Macedo 
Magiola 

   

 
 BAIRRO SÃO BENEDITO 

 
Distante da Sede 03 KM 

  

Quadra  
Pedro Peruch 

 Unidade de Saúde 
 Obra em andamento 

 

 
 

RELAÇÃO DE BENS MOVEIS 
 
 

 SECRETARIA DE AGRICULTURA 
 

Distante da Sede 00 KM 

  

Junta de Serviço Militar NAC Meio Ambiente Casa do Mel – Ao lado da Posto Parada 
Ibiraçu `a 2 KM da sede 
Rod. BR 101 KM 214 
 
Bens móveis e Imóveis 

TERRENOS ADQUIRIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU COM SEUS     

RESPECTIVOS REGISTROS. 

DETALHAMENTO ES

CRI

. 

PU

BL. 

DE 

VALOR   R$  

 

Uma, área de terreno rural, legitimada, medida e demarcada, situada no Bairro 

Aricanga, neste Município e Comarca, medindo 36.748,00 M2 ( Trinta e Seis Mil 

Setecentos e Quarenta a Oito metros Quadrados), (MUTIRÃO) desmembrada do terreno 

com área total de 220.000,00 M2 ( Duzentos e Vinte Mil Metros Quadrados), limitando-

se pela frente com o Sr. Elias Bragatto,lado direito com Antonio Américo Pissinate e 
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Orlando Domingos Pissinate e pelo lado esquerdo com Orlando Furieri, sem benfeitorias, 

adquirido de Elias Bragatto, registro nº 1-4505 do livro 2X........................ 

 

Uma área de terras, legitimada, medida e demarcada, com área de 28.950,80 M2 (Vinte e 

Oito Mil Novecentos e Cinqüenta Metros e Oitenta Centímetros  Quadrados), constituída 

de: 

A) Uma área de terras, medindo 9.787,60 M2( Nove Mil Setecentos e Oitenta e Sete 

metros e Sessenta Centímetros Quadrados), situada às margens de rodagem que 

liga Aracruz  a Ibiraçu, exatamente no lugar denominado Aricanga, em 

desenvolvimento pelo eixo, a partir da interseção com eixo álveo do Rio Aricanga o, 

ponto  “A” do eixo da estrada, de  90º  a esquerda e mede 5,60 M, até a estação 

topográfica E-1, na margem esquerda onde encontra a faixa de acesso ao mencionado 

terreno: esta área está registrada no registro geral de imóvel da comarca de Aracruz, 

As fls. 139 3-J sob o nº 10.234, de ordem em 14/112/73 

B) Uma faixa e terras, medindo 5.494,50 M2 ( Cinco Mil Quatrocentos e Noventa e  

 

C) Quatro Metros e Cinqüenta Centímetros Quadrados), localizada às margens da 

estrada de rodagem que liga Aracruz a Ibiraçu, exatamente no, lugar 

 

D)  denominado Aricanga, área essa para o acesso á estação de Rádio da adquirente, 

registrada no registro geral de imóvel de Aracruz, sob o nº 10.243 – folha 140 do 

livro 3 – J. 

 

E) Uma área de terras, medindo 13.688,70 M2 ( Treze Mil Seiscentos e Oitenta e Oito 

metros e Setenta Centímetros Quadrados) , constituído das áreas de 1.600,00M2 

destinada a instalação  da estação de Rádio e respectiva torre e 12.068,70M2, de 

faixa de estrada de acesso, área total registrada no registro geral de imóveis desta 

comarca de Ibiraçu no livro 3 – U fls. 106 sob o Nº 11.749 de ordem........ 

Um terreno urbano, legitimado, medido e demarcado, medindo 1.536,00 M2 ( Hm Mil 

Quinhentos e Trinta e Seis Metros Quadrados), (Fabriqueta), limitando-se pela frente 

com a Rua Arlindo Vicente, onde mede 32,00 metros; fundos com a propriedade da 

C.V.R.D.; onde mede 32,00 metros; pelo lado esquerdo com Rubens Ângelo das Vitória , 

onde mede 48,00 metros e pelo lado direito com Evailton Eugênio Pereira onde mede 

48,00 metros. Sito no Bairro Aricanga neste Município, adquirida de João Gomes de 

Andrade e Paulo Alves do Nascimento, conforme Lei 1.206 de 30/09/85........................ 

 

Uma área de terreno rural, legitimada, medida e demarcada, situada no lugar 

denominado Rio Lampê,  (Escola) ou seja Nova Lombada, Distrito Sede do Município 

de Ibiraçu, medindo 1.000,00 M2 ( Hm Mil Metros Quadrados), limitando-se pelos seus 

diversos lados com Jorge Antonio Corona, medindo 25,00X40,00, devidamente 

autorizado pela lei Municipal Nº 1.627 de 28/06/91, adquirido de Jorge Antonio Corona e 

sua esposa Zaldivar de Lourdes Rebonato Corona e Estevão Alcebiades Corona e sua 

esposa a Sr.ª Girlene Regina Ferrari Corona, registro Nº 4950 – Livro 2Y...................... 

 

Uma área de terreno rural, legitimada, medida e demarcada, situada no lugar 

denominado Monte Seco medindo 26.078,00 M2 ( Vinte e Seis Mil, Setenta e 

Oito metros Quadrados), limitando-se ao norte com Sérgio Carlesso, ao sul com Luiz 

Felisberto Carlesso e Heitor Carlesso, a Oeste com a BR 101 e a leste com pedreiras, sem 

benfeitorias, adquirida de Luiz Felisberto Carlesso e Heitor  Carlesso, devidamente 

autorizado, pela lei Municipal Nº 1.528 de 26/06/90, registro Nº 2-4862 – Livro 

2Y................ 

Um lote de terreno urbano, sob o nº 05 da quadra 12 do, loteamento Professora Ericina, 

com área de 487,76M2 ( Quatrocentos e Oitenta e Sete Metros e Setenta e Seis 
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Centímetros Quadrados), limitando-se pela frente  coma Rua dos Tucanos, onde mede 

12,00 metros; fundo com a Rua Aricanga, onde mede 14.44; lado direito com o lote nº 04, 

onde mede 34,20 metros e pelo, lado esquerdo com a Rua dos Arapongas, onde mede 

40,20; Adquirido do Instituto Comboniano de Ibiraçu....................................... 

 

Um lote de terreno Urbano, ( Direito de posse) com área de 240,00 m2 ( Duzentos e 

Quarenta Metros Quadrados),,ou seja 12,00 metros de frente por 20,00 metros de fundos, 

localizada na Rua Projetada no Bairro São Cristóvão em Ibiraçu, limitando-se pela 

frente com a Rua Projetada, fundos com irmãos Fiorotti, lado direito com Sebastião 

Cordeiro e pelo lado esquerdo com José Carlos Neto da Silva, sem 

benfeitorias.................... 

 

Uma área de terreno Urbano, com área de 20.000,00M2 ( Vinte Mil Metros Quadrados), 

localizada no Bairro Professora Ericina em Ibiraçu, ao, lado da Escola de 1º Grau 

Narceu de Paiva Filho, adquirida  do Instituto Comboniano de Ibiraçu, registro Nº 1.533 – 

Fls. 65...... 

 

Uma área de terras, legitimada, medida e demarcada, situada no Bairro São Cristovão 

nesta Cidade de Ibiraçu dentro de perimetro urbano, com área de 11.000,00 ( Onze Mil 

Metros Quadrados), limitando-se por seus diversos lados com os transmitentes e 

adquirentes, irmãos Fiorotti, Arlindo Piol e Everaldo Maffei, sem benfeitorias, adquirido 

de Gilberto Rosalém e sua esposa, conforme Lei Municipal Nº 1.339 de 09/02/88. 

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

Um terreno Urbano, legitimado, medido e demarcado medindo 10.000,00 M2 (DEZ MIL 

METROS QUADRADOS), situada no Rua Projetada, Bairro São Cristovão em Ibiraçu, 

confrontando-se ao Norte e Sul com Nivardenes  Fiorotti a leste e oeste com R Projetadas, 

sem Benfeitorias, adquirida de Nivardenes Fiorotti, conforme Lei  Municipal  N º 1.844  

de 28/03/95....... 

 

Um terreno Urbano, legitimado, Medido e Demarcado, com área de 131,329,00 M2 ( 

CENTO  E TRINTA E UM  MIL, TREZENTOS E VINTE E NOVE METROS 

QUADRADOS), (Morro de Seminário), limitando-se ao norte com Orlando Furieri e 

Jairo Batptista Sarcinelli, ao sul com terreno da  Mitra Diocesana de Vitória, a leste com 

estrada que dá acesso ao Bairro Aricanga e a oeste com o Bairro Professora Ericina, sem 

benfeitorias. Adquirido do Instituto Comboniano de São Judas Tadeu, registro Nº 1-4883 – 

Livro 2Y. 

Uma área de terreno rural, legitimada, medida e demarcada, situado no lugar 

denominado Aricanga, (Penicão) neste Município e Comarca medindo 17.775,00 M2  ( 

Dezessete Mil, Setecentos e Setenta e Cinco Metros Quadrados), limitando-se  ao norte 

com Antonio Conte Rosalém e José Paulo Rosalém, ao sul com Valemtin de  tal, a leste 

com o Rio da prata e ao sul com Dorvalino Natale e C.V.R.D. e a oeste com Paulo 

Sarcinelli, sem benfeitorias, registro Nº 1.5965 – Livro 1B.............................................. 

 

Um terreno rural, medindo 4.158,00 M2 ( Quatro Mil Cento e Cinqüenta e Oito metros 

Quadrados), localizado no lugar  denominado Rio da prata neste Município, sem 

benfeitorias, a área esta situada entre os quilômetros 59-707,71 e 60+121,51 ( antigo) da 

estrada de ferro Vitória A Minas, confrontando-se por seus diversos lados: pela frente 

com a estrada de ferro Vitória a Minas; fundos com a Rua Principal, lado direito com  

.V.R.D. pelo lado esquerdo com  C.V.R.D, registro Nº 1-4932 – Livro 2Y............... 

 

Um terreno rural, medido e demarcado, com área de 29.600,00 M2  ( Vinte e Nove Mil e 

Seiscentos Metros Quadrados), no lugar denominado Cachoeira de Barros (Terreno 

da barragem) na sede do Município  e Comarca, limitando-se ao norte ( Fundos) com 

terreno pertencente ao outorgantes vendedores ( Marco Moro Capo), ao sul (frente com o 
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rio Taquaraçu) ao leste com terrenos pertencentes ao outorgante vendedor e ao norte com 

terreno pertencentes ao Dr. Guaraná, sem benfeitorias, adquirido do Sr. Marco Moro 

Capo, registro Nº 229 Livro 3B – Folha 150....... 

 

Uma área de terreno Urbano, medindo 360,00 M2 (TREZENTOS E SESSENTA 

METROS QUADRADOS) ou seja, 12,00 metros de frente por 30,00 metros de fundos, ( 

Torre celular) encravada em uma maior porção de terreno devidamente registrada no 

R.G.I, adquirida de Eduardo Bungestab e  Martha Campagnaro Bungestab..................... 

 

Uma área de terreno rural, legitimado, medido e demarcado, situado no lugar 

denominado Cachoeiro Comprido, (Matadouro Municipal), distrito sede, neste 

Município e Comarca, limitando-se ao norte, sul, leste e oeste com o vendedor com área 

de 1.000,00M2  ( HUM MIL METROS QUADRADOS), adquiridos de Rodolfo 

Redivo........................................ 

 

Uma área de terreno urbano, legitimada, medida e demarcada, situada no lugar 

denominado São Cristovão, nesta Cidade de Ibiraçu, medindo 1.155,00 M2  ( HUM  

MIL, CENTO E CINQUENTA E CINCO METROS QUADRADOS),  (Creche do São 

Cristovão)limitando-se pela frente com a Rua Justiniano Bispo, onde mede 34,00 metros; 

fundos com Feliciano da Vitória e Valdecir Pereira Ramos, onde mede 35,00 metros; lado 

direito com Gilberto Rosalém, onde mede 35,00 metros e pelo, lado esquerdo com 

Getulio dos Santos, onde mede 31,00 metros, sem benfeitorias, registro Nº 1-4514 – Livro 

2X, adquirido de Gilberto Rosalém......... 

 

Um terreno Urbano, legitimado, medido e demarcado, medindo 30,00 metros de frente 

por 50,00 metros de fundos ou seja 1.500,00 M2  (HUM MIL E QUINHEMNTOS 

METROS QUADRADOS), situado no Bairro São Cristovão nesta Cidade de Ibiraçu,  

(AMOXARIFADO)limitando-se pela frente ,por um lado e fundos com Silvestre Fiorotti 

e do outro lado com Gilberto Rosalém, contendo uma casa de residência, remodelada, sob 

alicerce de pedras, paredes de tijolos, cobertura em laje, medindo 170,00 M2 (CENTO E 

SETENTA METROS QUADRADOS); Um almoxarifado construído de friso coberto de 

eternit, assoalhado, medindo 3,50 metros por 8,00 metros; Um galpão para serraria sob 

esteio de madeira, cobertura de eternit, medindo 30,00 metros de frente por 35,00 metros 

de fundos ou seja 1.050,00 metros quadrados. Compra autorizada pela Lei Municipal Nº 

1.108 de 27/01/84 Registro Nº 6-1823 – Livro 2J. 

Um terreno rural medido e demarcado, situado no lugar denominado Rio da Prata 

distrito de Pendanga, neste Município e Comarca, com área de 206.316,00 M2 ( Duzentos 

e Seis Mil, Trezentos e Dezesseis Metros Quadrados) limitando-se pelo norte com José 

Barbosa, a leste com C.V.R.D., a sul com Antero Bragatto e a oeste com João Rodrigues 

Pereira, sem benfeitorias, registro Nº 2-4358 – Livro 2 V........................ 

 

 

Parte da casa assobradada e terreno, localizada na Av. Conde D’Eu, na cidade de Ibiraçu 

(Prédio da Prefeitura), adquirida de Eduardo Gabrielli, por escritura Pública de 

compra e venda, lavrada pelo tabelião interino Benvindo Mendes Guimarães, datada de 

08 de maio de 1916 e registrada neste cartório em 09 de maio de 1916, o seguinte imóvel: 

UMA PARTE DA CASA coberta de zinco, em mau estado, situada nesta Vila de Pau 

Gigante, neste Município, com duas portas e quatorze janelas e seus 

 respectivos terrenos, limitando pelo lado da Rua Guaraná por num muro, tendo fundos 

correspondentes até o morro e pela frente com a estrada Pública, com comum com outros 

de quem de direito, havidos pelos transmitentes em herança no inventário de seu sogro e 

avô Eduardo Gabrielli, estando registrado sob o nº 593 no livro 3, deste cartório. 

 

Parte da casa assobradada e terreno, localizada na Av. Conde D’Eu, na cidade de Ibiraçu 
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(Prédio da Prefeitura), adquirida de Ettore Brotto e esposa, conforme registro Nº 591 – 

Livro3 datada de 14/01/1916... 

 

Parte da casa assobradada e terreno, localizada na Av. Conde D’Eu, na cidade de Ibiraçu 

(Prédio da Prefeitura), adquirida de Carolina Gabrielli e Outros, por escritura Pública 

de compra e venda, lavrada pelo tabelião interino Benvindo Mendes Guimarães, datada 

de 08 de maio de 1916 e registrada neste cartório em 09 de maio de 1916, o seguinte 

imóvel: CERCA de ¼ (um quarto) da casa coberta de zinco, em mau estado, situada 

nesta Vila de Pau Gigante, neste Município, com duas portas e quatorze janelas e seus 

respectivos terrenos, limitando pelo lado da Rua Guaraná por num muro, tendo fundos 

correspondentes até o morro e pela frente com a estrada Pública, com comum e havidos 

pelos transmitentes em herança no inventário de seu sogro e avô Eduardo Gabrielli, 

estando registrado sob o nº 592 no livro 3, deste cartório. 

 

Uma área de terreno rural com 1.500,00 M2, (Hum Mil e Quinhentos Metros Quadrados), 

situado em Pendanga (Represa de abastecimento d’água), adquirido de Manoel  

Nascimento Rangel e esposa, registro Nº 8059 do livro 3. 15/06/64....................... 

 

Um direito de posse de um terreno sob  um terreno tido  como da Companhia Brasileira 

Agropecuária, situado no lugar denominado Rio da Prata, neste Município e Comarca, 

medindo 14,00 metros de frente por 11,00 metros de fundos, limitando–se pela frente com  

a  Rua Projetada e demais lados com posse dos outorgantes, desmembrado de maior 

porção havida em sua totalidade consoante Escritura Pública na conformidade do Decreto 

Nº 980 de 20/10/80, registro Nº 136 livro C1, folhas 32V........... 

Um terreno rural, legitimado, medido de demarcado, com área de 657.086,66 M2 ( 

SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL, OITENTA E SEIS METROS E 

SESSENTA E SEIS CENTIMETROS QUADRADOS), situado no lugar denominado 

Aricanga, (RESERVA LOMBARDI) Distrito da sede deste Município e Comarca, 

limitando-se ao norte com pedreiras e posse de José Maria Depizzol, ao sul com Otávio 

Cera, a leste com Henrique Tonon, herdeiros de Francisco Lombardi e Luiz Lombardi, a 

referida área foi desapropriada na conformidade do Decreto Nº 1.429 de 01/09/87 e lei Nº 

1.318 de 31/08/87, adquirida de Francisco Rodrigues Salles e outros......... 

 

Um terreno rural, medido e demarcado com área de 2.000,00 M2 ( DOIS MIL METROS 

QUADRADOS), Situado no lugar Denominado Pedro Palácios, neste Município 

Comarca, limitando-se por seus diversos lados com estrada de Picuã, Barragem, Rio da 

prata e com quem de direito, devidamente registrado em sua 

 

 totalidade no RGI, conforme discriminado na Lei Autorizativa Nº 1892 de 11/06/96, 

adquirida de Estelamar Zatta...... 

 

 Uma área de terreno urbano, situado nesta cidade de Ibiraçu e Comarca, medindo 10 x 10 

ou seja 100,00 M2 (CEM METROS QUADRADOS), (Bomba de Esgoto)limitando-se 

pelos seus diversos lados com CLODOALDO Hugo Moro, sem benfeitorias, adquirida de 

Clodoaldo Hugo Moro, desapropriada conforme Decreto Municipal Nº 2.343 de 

31/01/96... 

 

Um terreno Urbano com área de 1.037,00 M2  ( HUM E TRINTA E SETE  METROS  

QAUDRADOS), (Guatemala), limitando-se pelo seus diversos lados com Angelo de 

Barbi, Alcides Acerbi, Creche da Municipalidade e lactare, adquirido de Alcides Acerbi, 

conforme Lei Autorizativa Nº 1.871 de05/03/936.                                                                                                    

 

Uma área de terreno rural localizada no Bairro Elias Bragatto (Vestiário do campo de 

futebol) em Ibiraçu, medindo 1.200,00 M2  ((HUM MIL E DUZENTOS METROS 
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QUADRADOS), sendo 20,00 metros de largura por 60,00 metros de comprimentos, 

limitando-se e ao norte com Jesulino Nascimento Santana, a leste a oeste coma Rua 

Projetada, sem benfeitorias, adquirido de Elias Bragatto,e sua esposa..........................                                

 

Uma área terreno urbano, registrado no livro 3-S, sob o Nº 9.834, localizado no Bairro, 

Elias Bragado, nesta Cidade de Ibiraçu, medindo aproximadamente 10.800,00 M2 ( Dez 

Mil E Oitocentos Metros Quadrados), subdivido em 54 (Cinqüenta e Quatro) lotes 

demarcados e constantes das quadras “B” e “C’, do Loteamento Elias Bragatto, 

limitando-se ao norte com a Rua Projetada, sul com Walter Furieri, leste com Bairro 

Mutirão, quadra “D” e oeste com Jaime Pignaton, adquirido de Elias Bragatto e sua 

esposa a Sr.ª Dalvina Pratti Bragatto através do Decreto 2.619/97...... .R$ 20.000 

 

Um terreno urbano, com área de 170,00 M2 (Cento e Setenta Metros  Quadrados), ( 

Abertura de Rua) localizado no perimetro, urbano de Ibiraçu, no Bairro São Benedito 

com as seguintes confrontações: Pela frente com a Rua Projetada e a Sr.ª Dilma Bedoni, 

onde mede 14,16 metros; nos fundos com o Sr. Élio Angelo Antunes, onde mede 14,16 

metros;  à direita com o Sr. Albino Júlio da Silva, onde mede 12,00 metros e  à esquerda 

com o Sr. Jeremias Lombardi, onde mede 12,00 metros, adquirida do Sr. José Edvaldo 

Peruchi, através do Decreto Nº 2.837, datado de 28 de maio de 1998...... R$ 400,00 

 

Um terreno urbano, com área de 5.000,00 M2 (CINCO MIL METROS QUADRADOS), 

localizado no perímetros urbano de Ibiraçu  da sede deste Município, no Bairro 

Professora Ericina, ( Pronto Socorro e maternidade) Limitando-se  ao norte com o 

córrego Aricanga, onde mede 118,80 Mts. ao sul com o Sr. José Paulo Rosalém, onde 

mede93,87 metros; a leste com o Sr. José Paulo Rosalém, onde mede 24,20 metros e a 

oeste com  o Rio Taquarassu, onde mede 83,00 metros. Adquirido do 

 Sr. José Paulo Rosalém e sua esposa a Sr.ª Maria Adelaide Moro Rosalém, através do 

Decreto 2.840 de 02 de junho de 1998..........................      R$ 15.000,00 

UMA ÁREA DE TERRAS NA ZONA RURAL, medindo 2.500,00 M2 ( DOIS MIL E 

QUIN HENTOS METROS QUADRADOS), desmembrada de uma área maior, que 

media 523.000,00 M2, situado no lugar denominado Santo Antonio, neste município, 

cujo desmembramento foi devidamente autorizado pelo INCRA, confrontando-se ao norte 

com o Rio Piraqueaçu ao sul com o proprietário; a leste com o Rio Piraqueaçu e a oeste 

com o proprietário, estando registrado sob o nº 1-6606, no livro 2-AH, deste cartório 

Doa

ção 

 

UM TERRENO RURAL, legitimado, medido e demarcado, medindo a área de 1.200,00 

M2 (Hum Mil e Duzentos Metros Quadrados), desmembrado de uma área de 134.099,00 

M2, situado no lugar Alto Bérgamo, Município de Ibiraçu/ES, limitando-se ao norte com 

estrada Principal, ao Sul com Fioravante Milan; a Leste com a Igreja Católica e a Oeste 

com Fioravante Milani. Cadastrado no INCRA sob o nº 504.106.005.142-5, módulo fiscal 

24,00; nº de módulo fiscal 6,00; fração mínima de parcelamento 2,0; área total 13,4, 

estando registrado sob  o nº 1-6597 no ,Livro 2-AG deste Cartório. 

  

UMA ÁREA DE TERRENO RURAL, legitimado, medido e demarcado, medindo a área 

de 17.743,37 M2 (DEZESETE MILSETECENTOS E QUARENTA E TRÊS 

METROS E TRINTA E SEIS CENTÍMETROS QUADRADOS), desmembrado de 

uma área de 470.245,00 M2 (QUATROCENTOS E SETENTA MIL E DUZENTOS E 

QUARENTA E CINCO METROS QUADRADOS), situado no lugar Taquaraçu, distrito 

da sede deste Município e Comarca, limitando-se ao norte com Irmãos Campagnaro; ao 

Sul com Elias Bragatto, Florestal Acesita S/A e Hilário Furieri; a leste com C.V.R.D., 

inscrito no INCRA sob o nº 504.041.0038323; Módulo Fiscal 24,0 nº Modo. Fiscal 2,72; 

FMP 0,0; área total 65,2; n٥ do CCIR 02224247020; NIRF 3503677-0. estando 

devidamente registrado sob o nº 7-1808, do livro Registro Geral de Imóvel desta Comarca 

de Ibiraçu/Es 

Aqu

isiç

ão 
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R$ 70.000,00 

Uma área de terreno, medindo 6.500,00 M2 (SEIS MIL E QUINHENTOS METROS 

QUADRADOS),situado no perímetros urbano, no Bairro São Benedito, neste Município 

de Ibiraçu/ES: confrontando-se ao norte com Pedro Pereira, ao sul com Ariel Teixeira do 

Amaral, a leste com Lourenço Mandelli e a oeste com Jose Hedivaldo Peruch a 

desmembrar de terreno rural, medindo à área de 23.571,25 M2, situado no lugar Cachoeiro 

Comprido, neste Município de Ibiraçu/ES, confrontando no tempo da aquisição: ao norte 

com Jose Hedivaldo peruch, ao sul com Pedro pereira, a leste com Rio Taquarassu e a 

oeste com Wlademiro Geraldo Teixeira, registrado no serviço de registro desta comarca 

sob . nº 2-3803, do livro 2-T – Valor: R$ 77.788,25 ( Setenta e Sete Mil, Setecentos e 

Oitenta e Oito Reais e Vinte e Cinco Centavos) registrado atualmente sob o nº 1-6897 do 

livro 2 AI. Datado de 26/08/2010 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

77.788,25 

Uma área de terreno, medindo 11.549,00 M2 (ONZE MIL QUIHENTOS E 

QUARENTA E NOVE),situado no perímetro urbano, no Bairro São Benedito, neste 

Município de Ibiraçu/ES: confrontando-se em frente com Pedro Pereira e loteamento; 

fundos com Ariel Teixeira do Amaral, ao lado direito com João Pereira e lado esquerdo 

com Pedro Pereira a desmembrar de terreno urbano, medindo à área de 18.488,98M2, 

situado no lugar Cachoeiro Comprido, neste Município de Ibiraçu/ES, confrontando no 

tempo da aquisição: ao norte com Rio Taquarassu, ao sul com o lote 07, de Bof Giovani, a 

leste com lote nº 14 de Adão Peruch e a oeste com o lote nº 02 de João Moro, registrado no 

serviço de registro desta comarca sob . nº 6-876 do livro 2-AI – Valor: R$ 138.211,75 

(Cento e Trinta e Oito Mil Duzentos e Onze Reais e Setenta e Cinco Centavos) registrado 

atualmente sob o nº 1-6898 do livro 2 AI. Datado de 26/08/2010 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

138.211,75 

UMA ÁREA DE TERRENO rural medindo 470,78 M2 ( quatrocentos e setenta metros e 

setenta e oito centímetros quadrados ) situado no lugar denominado Cachoeiro Comprido 

distrito de Pendanga neste Municipio de Ibiraçu/ES, para edificação da ETA ( Estação de 

tratamento de Agua) de Guatemala, limitando-se pela frente com uma estrada de chão 

batido e demais lados com Angelo De Barbi, a ser desmembrado de um terreno rural 

medindo 310.336,84 ( trezentos e dez mil, trezentos e trinta e seis metros e oitenta e quatro 

centímetros quadrados ) denominado “Fazenda Guatemala “ de propriedade de Angelo De 

Barbi DOADOR da referida área. 

 

UMA  ÁREA DE TERRENO  rural medindo 540,00 M2 ( quinhentos e quarenta metros 

quadrados) situado no lugar denominado Cachoeiro Comprido distrito de Pendanga, neste 

Município de Ibiraçu/ES, para edificação da ETE (Estação de  tratamento de esgoto)  de 

Guatemala, limitando pela frente com via de acesso e demais lados com Paulo Magno De 

Barbi, a ser desmembrado de um terreno rural medindo 67.078,50 (sessenta e sete mil, 

setenta e nove metros e cinqüenta centímetros quadrados ) denominado  “Sitio dos 

Aquários” de propriedade de Paulo Magno De Barbi, DOADOR da referida área. 

 

UMA ÁREA DE TERRENO  urbano medindo 10.080,00 M2 , sendo 84,00 metros por 

120,00 metros ( dez mil e oitenta metros quadrados) situado à Rua Maria Benedita 

Nascimento Bairro Bragatto neste Município de Ibiraçu?ES, a desmembrar de uma área de 

265.122,00 M2 ( duzentos e sessenta e cinco mil, cento e vinte e dois metros quadrados), 

limitando-se em frete com a Rua Maria Benedita Nascimento medindo 84,00 metros, 

fundos com Orlando Furieri e outros medindo 84,00 metros, lado direito com Orlando 

Furieri e outros medindo 120,00 metros, e lado esquerdo com Orlando Furieri e outros 

medindo 120,00 metros, registrado no serviço de registro imobiliário desta comarca sob o 

n R=1-6879, R=2-6879, do livro 2-A1.  

 

UMA ÁREA DE TERRENO urbano medindo  30,00 metros de frente e fundos por 20,00 

metros dos lados perfazendo o total de 600,00 M2 ( seiscentos metros quadrados) situado à 

Rua Cassimiro Pereira Bairro São Benedito neste Município de Ibiraçu?ES, a ser 

desmembrado de um terreno maior registrado no Registro Geral de Imóveis sob o n 9.333 
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200.088,00 
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do livro 3-R de propriedade de José Hedivaldo Peruch, denominado vendedor da referida 

área 

18.000,00 

UMA ÁREA DE TERRENO rural medindo 1.270,00 M2 ( hum mil e duzentos e setenta 

metros quadrados), situado no lugar denominado Cachoeiro Comprido distrito de 

Pendanga neste Município de Ibiraçu/ES, registrado no serviço de registro imobiliário 

desta comarca sob o n 6544 aux. do livro 2-AG, desmembrado de um terreno maior de 

propriedade do Mosteiro Zen Morro da Vargem, CNPJ 32.405.573/0001-91, situado no 

lugar denominado Pedro Palácios, neste Município, representado pelo nacional Abade 

Christiano Rosa Bitti, denominado transmitente DOADOR.  
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