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EDITAL  
 

CONVITE Nº 002/2017 
 

Exclusivo para ME e EPP 
 

A Prefeitura Municipal de Ibiraçu, Estado do Espírito Santo, por meio da Comissão 
Permanente de Licitação, designada pela Portaria n.º 17.619/2017 de 19/01/2017, torna 
público para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 06 de setembro de 
2017, às 08 horas, na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitação, no prédio 
desta Prefeitura, localizado à Avenida Conde D’ Eu, 486, Centro – Ibiraçu/ES, licitação na 
modalidade CONVITE na exclusividade para ME E EPP, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, a 
pedido da Secretaria Municipal de Obras, Serviços e Infraestrutura - SEMOSI, conforme 
processo protocolado sob n.º 2214/2017 de 09/05/2017, de acordo com a Lei n.° 8.666/93, 
Lei Complementar n.° 123/2006, Lei Complementar 147/2014 e Lei Municipal n.° 2826/2007 
obedecendo rigorosamente às instruções e anexos que integram o presente Convite. 

 
Data de recebimento dos Envelopes: 06/09/2017. 

Horário de Recebimento e Protocolo dos Envelopes: até às 07:45 horas. 

Abertura: 06/09/2017 às 08 horas. 

Local: Sede da Prefeitura Municipal de Ibiraçu, situada à Avenida Conde D’Eu,  

nº 486, Centro - Ibiraçu - ES, na sala da Comissão Permanente de Licitações. 

Não havendo expediente no dia marcado para a abertura dos envelopes, ficará a reunião 
adiada para o primeiro dia útil subseqüente, na mesma hora e local, salvo manifestação em 
contrário. 
 
1- DO OBJETO, DO PRAZO E DO VALOR:  
 
1.1 - O presente Convite tem por objeto a contratação de empresa de engenharia prestadora 

de serviços na área de construção civil, que deverá disponibilizar o fornecimento de 
materiais e mão de obra qualificada para viabilizar a execução da obra de Reforma da 
“EMEIEF Maria Lucas Gomes”, na localidade de Aricanga, no Município de 
Ibiraçu/ES, conforme projeto e planilha anexos, a pedido da Secretaria Municipal de 
Obras, Serviços e Infraestrutura - SEMOSI, conforme processo protocolado sob n.º 
2214/2017 de 09/05/2017, obedecendo rigorosamente às instruções e anexos. 

 
1.1.1 – O prazo para execução da obra licitada será de 03 (três) meses após assinatura da 
Ordem de Serviços. 
 
1.1.1.1 - Os prazos de início de execução, de conclusão e de entrega da obra, admitem 
prorrogações, mantidas as demais cláusulas do Contrato, assegurada a manutenção de seu 
equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos motivos enumerados no Art. 57, 
parágrafo 1º da Lei 8.666/93. 
 
1.1.2 - O valor estimado pela Administração para a execução da obra acima mencionada é de 
R$ 38.892,45 (trinta e oito mil, oitocentos e noventa e dois reais e quarenta e cinco 
centavos). 
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1.2 - ANEXOS: 
 

Integram o presente Convite, independentemente de transcrição, os seguintes anexos: 
 
I – Modelo de Proposta de Preço; 
II – Minuta de Contrato; 
III – Modelo de Carta Credencial; 
IV – Planilha Orçamentária; 
V – Cronograma Físico Financeiro; 
VI- Memorial Descritivo; 
VII – Termo de Referência;  
VIII – Memorial Calculo 
IX – Declaração Indicação Técnico responsável pela obra 
X - Projetos; 
 
2 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO: 

 
2.1 - Somente poderão participar do certame, nos termos do artigo 48, inciso I, da Lei 
Complementar nº 147/2014, e suas posteriores alterações, as microempresas e empresas de 
pequeno porte, assim caracterizadas nos termos do artigo 3º do mesmo diploma legal. 
 
2.1.2- Não será admitida a participação de empresas: 
 
a) declaradas inidôneas por ato da Administração Pública; 
 
b) que estejam cumprindo pena de suspensão do direito de licitar e de contratar com o 
Município de Ibiraçu/ES; 
 
c) em consórcio ou grupo de empresas, bem como a delegação ou sub-contratação dos 
objetos ora licitados; 
 
d) cuja atividade empresarial não abranja o objeto desta licitação; 
 
e) possuam sócio, administrador, gerente ou funcionário que seja servidor ou dirigente da 
Prefeitura Municipal de Ibiraçu/ES. 
 
f) estrangeiras que não funcionem no País; 
 
g) quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 
8.666/93. 
h) que não sejam enquadradas como microempresas ou empresas de pequeno porte. 
 
2.1.3 - A participação no certame implica na aceitação de todas as condições estabelecidas 
neste instrumento. 
 
2.2 - É facultada à Comissão de Licitação, em qualquer fase da licitação, promover diligência 
destinada a esclarecer ou a completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de 
documentação ou informação que deviam constar originalmente da proposta. 
 
2.3 - O licitante vencedor será responsável pela execução dos serviços pelos preços unitários 
e global, propostos e aceitos pela Prefeitura Municipal de Ibiraçu/ES. 
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3 - DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 
3.1 - Nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar n.º 123, de 14/12/2006, Lei 
Complementar 147/14 e Lei Municipal n.º 3.063 de 13/12/2007, as microempresas e 
empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de 
comprovação de regularidade fiscal, conforme Item 4.2.1 deste Edital, mesmo que esta 
apresente alguma restrição. 
 
3.1.1 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o 
prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da 
Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento 
do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito de certidão 
negativa. 
 
3.2 - A não-regularização da documentação no prazo previsto no subitem 3.1.1, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei 
no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar para nova 
sessão pública os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para contratação, ou 
revogar a licitação. 
 
3.3 - Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as 
microempresas e empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas situações 
em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam 
iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada e desde que a 
melhor oferta inicial não seja de uma microempresa ou empresa de pequeno porte. 
 
3.4 - Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 
 
3.4.1 - a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá 
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em 
que será adjudicado em seu favor o objeto licitado; 
 
3.4.2 - não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na 
forma do subitem 3.4.1, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem 
na hipótese do subitem 3.3, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 
 
3.4.3 - no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontre no intervalo estabelecido no subitem 4.9.3, será realizado 
sorteio entre elas para que se identifique àquela que primeiro poderá apresentar melhor 
oferta. 
 
3.4.4 - Na hipótese da não-contratação nos termos previstos acima, o objeto licitado será 
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame, em sessão pública, 
após verificação da documentação de habilitação. 
 
3.5 - A microempresa ou empresa de pequeno porte que usufruir os benefícios de que 
trata a LC 123/2006 e Lei 147/2014, deverá apresentar, no ato do credenciamento, para 
comprovação de tal condição a Certidão Simplificada da Junta Comercial, emitida no 
máximo 90 (noventa) dias anteriores a data de abertura dos envelopes. 
 
3.6 - Os privilégios concedidos pela LC 123/2006 serão aplicados às cooperativas, nos termos 
do artigo 34 da Lei n.º 11.488/07. 
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4- DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: 
 
4.1 - Todos os documentos solicitados, bem como as propostas devem ser apresentados 
perfeitamente legíveis, sem rasuras e entrelinhas, devidamente datados e assinados, em 
original ou por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, ou membro 
da CPL, onde, neste caso, a licitante deverá fazê-lo antes da sessão de abertura dos envelopes. 
     
 4.2 - DOCUMENTAÇÃO: 
 
4.2.1 - Os documentos que constarão do envelope n.º 1 - Habilitação, serão os abaixo listados, 
devendo constar na parte externa do mesmo, os seguintes dizeres: 
 
ENVELOPE N.º 01 - HABILITAÇÃO 
À: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU/ES 
Att.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
REF. CONVITE N.º 002/2017 
EMPRESA: ______________________________ 
e-mail: __________________________ 
 
4.2.1.1. Registro comercial, no caso de empresa individual; ou 
 
4.2.1.2. Ato constitutivo e alterações subsequentes, ou contrato consolidado, devidamente 
registrado, em se tratando de sociedade comercial, e, no caso de sociedade por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; ou 
 
4.2.1.3. Inscrição no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do ato constitutivo, no caso de 
sociedades civis, acompanhada dos nomes e endereços dos diretores em exercício; ou 
 
4.2.1.4. Decreto de autorização em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
 

4.2.1.5. Para usufruir dos benefícios da Lei Complementar n.° 123, as micro-empresas e 
empresas de pequeno porte deverão apresentar, no ato do credenciamento,  Declaração 
Simplificada emitida pela Junta Comercial do Estado do Espírito Santo, evidenciando tal 
condição, emitida no máximo 90 (noventa) dias anteriores a data de abertura dos 
envelopes .  
 

4.2.1.6. Os documentos relacionados nos subitens "4.2.1.1" a "4.2.1.5" não precisarão constar do 

"Envelope Documentos de Habilitação", se tiverem sido apresentados no ato do Credenciamento 

deste Convite, desde que sejam originais ou estejam autenticados em Cartório. 

 
4.2.2. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
 
4.2.2.1. Certidão negativa de pedido de falência, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica em data não superior a 60 (sessenta) dias da data da abertura do certame, se outro 
prazo não constar do documento. 
 
4.2.2.2- Ficam aptas a participarem as empresas em recuperação judicial, desde que 
devidamente comprovada. 
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4.2.3. REGULARIDADE FISCAL 
 
4.2.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (cartão CNPJ). 
 
4.2.3.2. Prova de inscrição no Sistema Integrado de Informação Sobre Operações 
Interestaduais com Mercadorias e Serviços (SINTEGRA) ou Municipal (Alvará de 
Funcionamento), onde for sediada a empresa, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto do certame. 
 
4.2.3.3. Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, 
fornecido pela Caixa Econômica Federal.  
 
4.2.3.4. Certidão atualizada de inexistência de débito para com o Instituto Nacional de Seguro 
Social – CND.  
 
Observação: A regularidade perante o INSS será comprovada por meio de Certidão Negativa 
de Débito emitida pelo próprio INSS ou pela RECEITA FEDERAL DO BRASIL.   

 
4.2.3.5. Certidões de regularidade de situação quanto aos encargos tributários federais 
(certidões emitidas pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e pela Secretaria da Receita 
Federal).  
 
Observação: A regularidade perante a Secretaria da Receita Federal e da Procuradoria Geral 
da Fazenda Nacional poderá também ser comprovada por certidão conjunta, conforme 
Portaria Conjunta PGFN - RFB nº 02, de 31 de Agosto de 2005. 
 
4.2.3.6. Certidão de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da 
proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e relativa aos tributos relacionados com o 
objeto licitado. 
 
4.2.3.7. Comprovação de Regularidade perante a Fazenda Municipal: Certidão dos Tributos 
relativos ao domicílio ou sede da proponente. A proponente com filial no Município de Ibiraçu 
fica obrigada a fornecer a certidão relativa a esta Filial, para atendimento do item. 
 
4.2.3.8. 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. 
 
4.2.4. DECLARAÇÕES 
                   
a) - Declaração que se encontra desimpedida de participar da licitação, obrigando-se, ainda, a 
declarar, sob as penalidades cabíveis, a superveniência de fato impeditivo da habilitação, 
conforme artigo 32, parágrafo 2º, Lei nº 8.666/1993, como exemplificado no modelo abaixo: 

 
 

DECLARAÇÃO 
 

Referência: Convite  nº 002/2017 
 

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 
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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)                   (nº da identidade do 

Declarante) 
 
 
b) - 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), 
conforme modelo a seguir: 
 

 
DECLARAÇÃO 

 
Referência: Convite nº 002/2017 

 

A empresa: ......................................................................., inscrita no CNPJ sob o Nº 

......................................................................., por intermédio de seu representante legal o (a) Senhor (a) 

................................................................................., portador da Carteira de Identidade Nº 

........................................ e do CPF Nº .............................................................., DECLARA, para fins do 

disposto no inciso V do Artigo 27 da Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido péla Lei 

N.° 9.854, de 27 de outubro de 1999, DOU de 28/10/1999, 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. (.....). 
 
Ibiraçu, ........ de ............................ de 2017. 
 
 
........................................................................ 

(Representante legal) 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima). 
 
Obs.: Estas Declarações deverão ser impressas em papel timbrado da licitante e entregue no 
envelope “B” documentação, pois fazem parte dos referidos documentos de habilitação. 
 
4.2.5- Qualificação técnica 

a) Comprovante de registro ou inscrição do proponente no CREA ou CAU, devidamente  

atualizado (CRQ Pessoa Jurídica); 
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b) Declaração emitida pela proponente indicando o responsável técnico da obra objeto desta 

licitação (Modelo Anexo IX); 

 

c) Comprovante de registro ou inscrição do responsável técnico da obra no CREA ou CAU, 

devidamente atualizado (CRQ Pessoa Física); 

 

d) Declaração emitida e assinada pelo proponente e pelo seu responsável técnico de que 

recebeu os documentos e de que tomou conhecimento minucioso de todas as informações e 

das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, declarando, 

ainda, que não tem qualquer dúvida sobre o objeto a ser licitado e que se julga capaz de 

executar a obra caso seja adjudicatária do objeto desta licitação; 

 

e) Comprovação de aptidão do responsável técnico da obra para desempenho de atividade 

pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação 

mediante apresentação de  atestado de capacidade técnica emitido por pessoa jurídica de 

direito público ou privado , devidamente registrados no CREA ou CAU; 

 

f) Acervo Técnico do responsável técnico da obra perante o CREA ou CAU;  

 

g) Capacitação técnica e profissional: comprovação do licitante de possuir em seu quadro 

permanente, na data prevista para a entrega da proposta de preço, profissional de nível 

superior reconhecido pelo CREA ou CAU, detentor de acervo técnico de execução obras ou 

serviço de características semelhantes.  A comprovação de pertencer ao quadro permanente 

deverá ser feita por meio de cópia autenticada da carteira de trabalho (página de 

identificação do empregado e página da contratação) ou ficha de Registro de Empregado 

(registrado no Ministério do Trabalho) ou contrato de prestação de serviços profissionais 

firmado por tempo indeterminado, ou  ainda Contrato Social. 

 
4.2.5.1 - OBSERVAÇÃO: 
 
a) Para efeito de apresentação dos documentos e certidões acima mencionados, não serão 

aceitos quaisquer protocolos; 

b) Os documentos acima exigidos deverão ser apresentados em cópias autenticadas em 

cartório, em original ou em cópias autenticadas por membro da CPL, quando neste caso 

deverão ser providenciadas antes do horário da abertura dos envelopes; 

c) A Prefeitura Municipal de Ibiraçu/ES se reserva no direito de proceder buscas e extrair 
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certidões para averiguar a veracidade das informações constantes dos documentos 

apresentados caso julgue necessário, estando sujeito à inabilitação o licitante que apresentar 

documentos em desacordo  com as informações obtidas pela Comissão, além de  incorrer  nas 

sanções previstas neste Convite. 

 
4.2.5.2 - Serão consideradas inabilitadas as licitantes que deixarem de apresentar a 
documentação solicitada ou apresentarem-na com vícios. 
 
4.2.5.3 – Para usufruir dos benefícios da Lei Complementar n.° 123, as micro-empresas e 
empresas de pequeno porte deverão apresentar, no ato do credenciamento, Declaração 
Simplificada emitida pela Junta Comercial do Estado do Espírito Santo, evidenciando tal 
condição, emitida no máximo 90 (noventa) dias anteriores a data de abertura dos envelopes. 
 
4.3 - DA PROPOSTA: 
 
4.3.1 - As propostas serão entregues em envelopes lacrados, contendo na parte externa as 
seguintes indicações:  
 
ENVELOPE N.º 02 - PROPOSTA COMERCIAL 
À: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU/ES 
Att.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
REF. : CONVITE N.º 002/2017 
EMPRESA: ______________________________ 
E-MAIL: _____________________________________________ 
 
4.3.2 - As propostas deverão ser digitalizadas ou impressas por processo eletrônico, 
rubricada e carimbada em todas as suas folhas, e assinadas na última pelo titular ou 
representante legal, sem rasuras, emendas, ressalvas ou entrelinhas, especificando o objeto 
de forma clara e inequívoca, e, ainda, contendo: 
 
4.3.2.1 - Razão Social e CNPJ da licitante. 
 
4.3.2.2 - Indicação do prazo para a execução dos serviços no período de 03 (três) meses, 
contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado a critério 
das partes. 
 
4.3.2.3 - Indicação do prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias 
contados da data de apresentação da mesma, observado o disposto no § 3º do art. 64 da Lei 
n.º 8.666/93. 
 
4.3.2.4 - Preço unitário e total dos serviços, cotados em moeda nacional, com duas casas 
decimais, em algarismos, já consideradas, no mesmo, todas as despesas com fornecimento de 
combustível, tributos, mão-de-obra, guarda de materiais e transporte, enfim, todas as 
despesas incidentes direta ou indiretamente na prestação do serviço objeto deste Convite. 
 
4.3.2.5 - Condições de pagamento: por meio de medições periódicas, atestadas pela Secretaria 
Municipal de Obras, Serviços e Infraestrutura, ou empresa contratada para tal serviço. 
  
4.4 - Ocorrendo divergência entre os valores, prevalecerão os descritos por extenso. 
 
4.5 - As propostas deverão apresentar preços correntes de mercado, conforme estabelece o 
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art. 43, inciso IV, da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações. 
 
4.6 - Em nenhuma hipótese poderá ser alterada quanto ao seu mérito à proposta apresentada, 
tanto no que se refere ao preço, condições de pagamento, prazo ou quaisquer outras que 
importem em modificação nos seus termos originais. 
 
4.7 - Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, nem preço 
ou vantagem baseada nas propostas das demais licitantes. 
 
4.8 - Nenhum preço proposto poderá ultrapassar o valor do preço unitário da Planilha 

Orçamentária.  

 

5 - DO PROCEDIMENTO: 
 
5.1 - Os envelopes, contendo os DOCUMENTOS e a PROPOSTA, deverão ser entregues à 
Comissão Permanente de Licitação no dia, horário e local indicados no preâmbulo. 
 
5.2 - Não havendo possibilidade de apreciação imediata da documentação no ato do 
recebimento dos envelopes, a Comissão Permanente de Licitação suspenderá os trabalhos, 
divulgará o resultado da habilitação no quadro de avisos, localizado na recepção da Prefeitura 
Municipal de Ibiraçu/ES e no Diário Oficial do Estado (DIOES) e Municípios (AMUNES) e 
aguardará o respectivo prazo recursal para informar a data de abertura dos envelopes 
“PROPOSTA”. 
 
5.3 - Ocorrendo o previsto no subitem anterior, os envelopes “PROPOSTA”, ainda fechados, 
serão rubricados, em seu fecho, pela Comissão e pelos licitantes. 
 
5.4 - A abertura dos envelopes “DOCUMENTAÇÃO” e “PROPOSTA” serão realizadas sempre 
em ato público, previamente designado, do qual se lavrará ata circunstanciada, assinada pela 
Comissão e pelos licitantes. 
 
5.5 - Após a fase de habilitação não cabe desistência da proposta, salvo motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Licitação. 
 
5.6. É facultada à Comissão Permanente de Licitação ou autoridade superior, em qualquer 
fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a 
instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria 
constar originariamente da proposta. 
 
6 - DO JULGAMENTO E DA ADJUDICAÇÃO: 
 
6.1 - O julgamento das propostas será realizado em conformidade com o tipo de licitação, 
mencionado no inciso I, § 1º, do art. 45, da Lei n.º 8.666/93 (menor preço). 
 
6.2 - Serão desclassificadas:  
 
6.2.1 - As propostas que não atendam às exigências deste Convite. 
 
6.3 - Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem 
desclassificadas, a Administração poderá fixar as licitantes o prazo de 03 (três) dias úteis 
para apresentação de nova documentação ou de outras propostas, escoimadas das causas que 
redundaram na inabilitação ou na desclassificação. 
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6.4 - No caso de empate entre duas ou mais propostas a classificação se fará, 
obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, para o qual todas as licitantes serão 
convocadas. 
 
6.5 - A Comissão Permanente de Licitação fixará o resultado do julgamento das propostas no 
seu Quadro de Avisos, localizado na recepção da Prefeitura Municipal de Ibiraçu/ES ou 
comunicará diretamente aos interessados, se presentes os prepostos das licitantes no ato em 
que for adotada a decisão, a qual será lavrada em ata. 
 
6.5.1 - Decorrido o prazo recursal, o resultado do julgamento será homologado pelo Prefeito 
Municipal.  
 
6.5.2 - A empresa adjudicatária deverá assinar o Contrato (Anexo II) no prazo máximo de 3 
(três) dias, contados da data da convocação para assinatura. 
 
6.5.3 - Quando a empresa adjudicatária não assinar o Contrato no prazo e nas condições 
estabelecidas, a Administração poderá convocar as licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira 
classificada, ou revogar a licitação, independentemente da cominação prevista no art. 81 da 
Lei n.º 8.666/93. 
 
7 - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS: 
 
7.1 - Os serviços objeto do presente Edital deverão ser executados no local indicado pela 
Secretaria competente.  
 
7.2 - O recebimento do serviço se efetivará nos seguintes termos: 
 
7.3 - A contratada obriga-se a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 
expensas, no total ou em parte, o objeto deste Edital quando se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados. 
 
7.4 - A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, as supressões 
que se fizerem nos serviços, até 50% (cinquenta por cento), do valor inicial atualizado do 
contrato, nos termos do § 1º do art. 65, da Lei 8.666/93. 
 
7.5 - A Contratada deverá permanecer equipada com todo e qualquer equipamento e/ou 
ferramental necessário para o desempenho adequado dos serviços, atendendo aos melhores 
padrões de eficiência. 
 
7.6 - A Contratada deverá permanecer munida de equipamentos de sinalização e segurança 
na forma estabelecida por Normas Regulamentares de Segurança no que implica o trabalho 
na Construção Civil.  
 
8 - DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS: 
 
8.1 - A fiscalização dos serviços a serem executados, objetos da presente licitação, ficará a 
cargo da Secretaria Municipal de Obras, Serviços e Infraestrutura ou empresa contratada para 
tal. 
 
8.2 - A fiscalização referida no subitem anterior não excluirá ou reduzirá a responsabilidade 
da contratada pela completa e perfeita execução dos serviços. 
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8.3 - É direito da fiscalização recusar quaisquer serviços quando entender que os mesmos ou 
que os materiais empregados não sejam os especificados, ou, ainda, quando entender que a 
execução está irregular. 
 
9 - DO PAGAMENTO: 
 
9.1 - O pagamento dos serviços será efetuado por meio de medições periódicas, devidamente 
atestadas pela Secretaria Municipal de Obras, Serviços e Infraestrutura, mediante 
apresentação de nota fiscal e das certidões exigidas para a Habilitação. 
 
9.2 – Serão retidos no ato do pagamento todos os tributos incidentes sobre a prestação dos 
serviços objeto do presente convite. 
 
9.3 - Os recursos financeiros para pagamento dos encargos resultantes do presente Convite é 
a seguinte dotação orçamentária: 
 

Nomenclatura Código Descrição 

Órgão 090 Secretaria Municipal de Educação 

Unidade 001 
Manutenção das Atividades da Secretaria 
Municipal de Educação 

Dotação 090001.1236100303.021 
Construção, Reforma e Ampliação de Escolas, 
Quadras e Investimentos do Ensino Fundamental  

Elemento de 
Despesa 

44905100000 Obras e Instalações 

Fonte de 
Recurso 

1605000000 Recursos Royalties de Petróleo Estadual 

Ficha 000408 Número do PPA 2017. 

 
10 - DO FORNECIMENTO: 
 
10.1 - O recebimento da ordem de serviços consistirá na convocação do interessado, na forma 
instituída pelo artigo 64 da Lei n.º 8.666/93. 
 
11 - DAS PENALIDADES: 
 
11.1 - Ao licitante vencedor, que sem justa causa descumprir as exigências deste Edital e 
legislação pertinente, será aplicado às penalidades seguintes: 

 
a) - Multa de 0,5% (meio por cento) por dia, sobre o valor do item entregue com atraso; 
 
b) - Suspensão do direito de licitar e de contratar com a Prefeitura Municipal de Ibiraçu/ES, 
por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

 
c) - Declaração de inidoneidade para licitar e de contratar com a Prefeitura Municipal de 
Ibiraçu/ES, até que seja promovida a reabilitação da firma, pela autoridade que aplicou a 
penalidade, 
 
d) - O item “a” poderá ser aplicado cumulativamente com o item “b” e “c”. 
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11.2 - As penalidades serão aplicadas pela autoridade competente, assegurada ampla defesa, 
sendo a multa prevista na alínea “a” de aplicação imediata.  
 
12 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

    
12.1 - A Prefeitura Municipal de Ibiraçu/ES reserva-se o direito de revogar e/ou anular total 
ou parcialmente o presente processo licitatório; 
 
12.2 - Quaisquer pedidos de esclarecimento deverão ser feitos diretamente à Comissão 
Permanente de Licitação, através de qualquer de seus membros através do Protocolo Geral da 
Prefeitura Municipal de Ibiraçu, no horário de 07:00hs às 11:hs e das 12:00hs às 16:00hs. 
  
12.3 - Os documentos emitidos via INTERNET, serão aceitos após certificação dos mesmos 
pela Comissão, durante o certame, através da INTERNET; 
 
12.4 - Não havendo pedido de esclarecimentos, pressupõe-se que houve o total entendimento 
deste Edital, bem como os seus termos, não cabendo reclamações e recursos após aquele 
prazo. 
 
                           
Ibiraçu/ES, 29 de agosto 2017. 
 
 

 
Luana Guasti 

Presidente da CPL  
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ANEXO I 
(Utilizar papel timbrado da empresa licitante) 

 
PROPOSTA  DE  PREÇOS 

 

EMPRESA PROPONENTE 

LOCAL E DATA 

REF. : CONVITE N.o 002/2017 

À: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU/ES 

Prezados Senhores, 

Pela presente submetemos à apreciação de V.S.ªs nossa proposta de preços relativa ao 

Convite N.o 002/2017, declarando aceitar eventuais correções feitas pela Comissão 

Permanente de Licitação, em virtude de erros de cálculo e/ou de digitação em nossa planilha 

de quantidades e preços. 

Nosso preço total para execução integral dos serviços é de R$ _________ (_____extenso______), 

conforme detalhado em nossas planilhas de quantidades e preços anexa. 

Declaramos que: 

A validade de nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data 

marcada no edital para abertura do envelope HABILITAÇÃO. 

O prazo para execução da obra será de 03 (três) meses contados da emissão da Ordem de 

Serviço, podendo ser prorrogado a critério das partes. 

Os pagamentos serão por medições periódicas, devidamente atestadas pela Secretaria 

Municipal de Obras, Serviços e Infraestrutura, dessa Prefeitura. 
 
 
Atenciosamente, 
 
 

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

(Nome da Proponente) 
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ANEXO II 
 

MINUTA DO CONTRATO 
 

CONTRATO N.º ____/2017 
 

PROCESSO Nº  2214/2017 de 09/05/2017 
CARTA CONVITE N.º 002/2017 

 
TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO 
DE IBIRAÇU/ES E A EMPRESA: 
_____________________________. 
 

O MUNICÍPIO DE IBIRAÇU, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Avenida 
Conde D’ Eu, n.º 486, Centro, Ibiraçu – ES, inscrito no CNPJ sob o n.º 27.165.208/0001-17, 
neste ato representado pelo Prefeito Exmª. Sr. EDUARDO MAROZZI ZANOTTI, brasileiro, 
solteiro, Agricultor, inscrito no CPF sob o nº 979.396.177-53, CI nº 951.826-ES, residente na 
Fazenda da Penha, Zona Rural, s/nº, Taquaraçu, Ibiraçu/ES, doravante denominado 
CONTRATANTE e de outro lado a empresa __________, Pessoa Jurídica de Direito Privado 
inscrita no CNPJ sob o n.º _______, com sede na Rua______________________, representada pelo (a), 
Sr. (a) __________ inscrito (a) no CPF sob nº ......., neste ato denominada simplesmente 
CONTRATADA, tendo em vista o que consta no Convite n.º 002/2017, objeto do processo 
n.º 2214/2017 de 09/05/2017, resolvem de comum acordo celebrar o presente 
instrumento de contrato para prestação de serviços, mediante as cláusulas e condições 
seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO E DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
1.1 - O presente Convite tem por objeto a contratação de empresa prestadora de serviços na 
área de construção civil, que deverá disponibilizar o fornecimento de materiais e mão de obra 
qualificada para viabilizar a execução da obra de Reforma da “EMEIEF Maria Lucas 
Gomes”, na localidade de Aricanga, no Município de Ibiraçu/ES, conforme projetos e 
planilhas anexos, a pedido da Secretaria Municipal de Obras, Serviços e Infraestrutura - 
SEMOSI, conforme processo protocolado sob n.º 2214/2017 de 09/05/2017, obedecendo 
rigorosamente às instruções e anexos. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR E FORMA DE PAGAMENTO 
 
2.1 - O valor total do presente Contrato é de R$ _______ (________________). 
 
2.2 - O pagamento dos serviços realizados será efetuado por meio de medições, atestadas pela 
Secretaria Municipal de Obras, Serviços e Infraestrutura – SEMOSI. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – PRAZOS 
 
3.1 - O prazo de execução da obra será de 03 (três) meses após assinatura da Ordem de 
Serviços. O prazo de vigência do referido contrato será de 03 (três) meses. 
 
3.1.1 - Os prazos de início de execução, de conclusão e de entrega da obra, admitem 
prorrogações, mantidas as demais cláusulas do Contrato, assegurada a manutenção de seu 
equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos motivos enumerados no Art. 57, 
parágrafo 1º da Lei 8.666/93. 
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CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO 
 
4.1 Os recursos financeiros para pagamento dos encargos resultantes do presente Convite é a 
seguinte dotação orçamentária: 
 

Nomenclatura Código Descrição 

Órgão 090 Secretaria Municipal de Educação 

Unidade 001 
Manutenção das Atividades da Secretaria 
Municipal de Educação 

Dotação 090001.1236100303.021 
Construção, Reforma e Ampliação de Escolas, 
Quadras e Investimentos do Ensino Fundamental  

Elemento de 
Despesa 

44905100000 Obras e Instalações 

Fonte de 
Recurso 

1605000000 Recursos Royalties de Petróleo Estadual 

Ficha 000408 Número do PPA 2017. 

 
CLÁUSULA QUINTA – PENALIDADES  
 
5.1 – À Contratada poderá ser penalizada, a critério da Prefeitura Municipal de Ibiraçu/ES, 
sem prejuízo do direito à rescisão do Contrato e as perdas e danos as seguintes penalidades: 
  
a) Multas moratórias de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor do Contrato, por dia até o 
trigésimo dia de atraso, se os serviços iniciados na data prevista ou concluídos nas diversas 
fases fixadas, sem justificativas aprovadas pela Prefeitura Municipal de Ibiraçu/ES; 
  
b) Suspensão do direito de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Ibiraçu/ES por 
prazo a ser fixado em até 02 (dois) anos; 
 
c) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de 
Ibiraçu/ES em função da natureza e gravidade da falta cometida ou de faltas e penalidades 
anteriores, em caso de reincidência, a ser publicado em Órgão Oficial. 
 
5.2 – A aplicação de multas aqui referidas independerá de qualquer interpelação, notificação 
ou protesto judicial, sendo exigíveis, desde a data do ato, fato ou omissão. 
 
5.3 – Das decisões que aplicaram as penalidades previstas neste Contrato, serão cabíveis, sem 
efeito suspensivo: 
 
a) Pedido de reconsideração dirigido ao Secretário Municipal de Obras, Serviços e 
Infraestrutura, no prazo de 10 (dez) dias da notificação, mediante o depósito de seu valor na 
Tesouraria da Prefeitura Municipal de Ibiraçu/ES; 
 
b) Recurso dirigido ao Prefeito Municipal, no prazo de 10 (dez) dias da vigência do 
indeferimento do pedido de reconsideração; 
 
b.1) O despacho final de cancelamento da penalidade que tenha sido objeto de divulgação 
será publicado no Órgão Oficial. 
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CLÁUSULA SEXTA – FISCALIZAÇÃO 
 
6.1 - A atividade exercida de modo sistemático pelo Contratante e seu(s) preposto(s), 

objetivando a verificação do cumprimento das disposições contratuais, técnicas e  

administrativas, em todos os seus aspectos. O fiscal do contrato será o Sr. Vitor Guilherme 

Barcelos Mota, engenheiro Civil, CREA /ES nº 039751/D, conforme Portaria 18.059/2017 de 

12/05/2017. 

Deverão ser observadas as seguintes condições gerais: 

a) O Contratante manterá desde o início dos serviços até o seu recebimento definitivo, a seu 

critério exclusivo, uma equipe de fiscalização constituída por profissionais habilitados que 

considerar necessários ao acompanhamento e controle dos trabalhos; 

b) A Contratada deverá facilitar, por todos os meios a seu alcance, a ampla ação da  

fiscalização, permitindo o acesso aos serviços em execução, bem como atendendo  

prontamente às solicitações que lhe forem efetuadas; 

c) Todos os atos e instruções emanados ou emitidos pela fiscalização serão considerados 

como se fossem praticados pela Contratante; 

d) A Fiscalização deverá realizar, dentre outras, as seguintes atividades: 

• Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentação pertinente aos  

trabalhos, incluindo o contrato, este Termo de Referência, orçamentos, cronogramas, 

correspondências, etc.; 

• Aprovar a indicação pela Contratada do Coordenador responsável pela condução  

dos trabalhos;  

• Solicitar a substituição de qualquer funcionário da Contratada que embarace a ação da 

Fiscalização;  

• Verificar se estão sendo colocadas à disposição dos trabalhos a equipe técnica prevista na 

proposta e sucessivo contrato de execução dos serviços;  

• Esclarecer ou solucionar incoerências, falhas e omissões eventualmente constatadas no 

Programa de Necessidades, bem como nas demais informações e instruções complementares 

deste Termo de Referência, necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos;  

• Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execução dos serviços, aprovando os 

eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;  

• Analisar e aprovar as etapas dos serviços executados, em obediência ao previsto neste 

Termo de Referência;  

• Verificar e atestar os serviços, bem como conferir, visitar e encaminhar para pagamento as 

faturas emitidas pela Contratada; 
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• Encaminhar à Contratada os comentários efetuados para que sejam providenciados os 

respectivos atendimentos. 

A atuação ou a eventual omissão da fiscalização durante a realização dos trabalhos  

não poderá ser invocada para eximir a Contratada da responsabilidade pela execução dos 

serviços. 

As reuniões realizadas serão documentadas por Atas de Reunião, elaboradas pela  

Fiscalização e que conterão, no mínimo, os seguintes elementos: data, nome e assinatura dos 

participantes, assuntos tratados, decisões e responsáveis pelas providências a serem 

tomadas. 

CLÁUSULA SÉTIMA – RESPONSABILIDADE DAS PARTES 
 
O CONTRATANTE obrigar – se - á: 

1-Fornecer à CONTRATADA os elementos básicos, especificações e instruções 

complementares, suficientes e necessários à respectiva execução;  

2-Fiscalizar a execução dos serviços por um representante da CONTRATANTE, determinando 

o que for necessário para regularizar as faltas ou defeitos observados, submetendo à 

autoridade competente o que ultrapassar a sua competência, em tempo hábil, para adoção 

das medidas convenientes.  

3- Efetuar o pagamento dos serviços nos prazos estabelecidos, mediante a apresentação dos 

documentos hábeis para prática de tal ato;  

4-Caberá à CONTRATANTE emitir as Ordens de Serviço à CONTRATADA para execução das 

obras e serviços de engenharia indicados na licitação. 

5- As Ordens de Serviço serão emitidas com antecedência mínima de 5 (cinco) dias 

consecutivos da data de início. 

6-Aceitar, para fins de pagamento, os serviços bem executados e rejeitar os serviços que não 

estejam de acordo com o projeto, exigindo da CONTRATADA a substituição, reparo ou 

refazimento daquilo que for rejeitado; 

7-Conferir e atestar a exatidão das faturas correspondentes às medições de serviços 

executados, encaminhando-as para pagamento; 

8-Determinar o afastamento do pessoal da CONTRATADA, mobilizado para a execução dos 

serviços, em caso de conduta imprópria, a seu exclusivo critério. 

9- A CONTRATANTE terá, também, as atribuições de: 
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a) Representar junto à CONTRATADA no trato dos assuntos pertinentes à execução das 

obras e serviços de engenharia objeto do Contrato; 

b) Analisar e aprovar a programação de atividades elaborada pela CONTRATADA; 

c) Dirimir as dúvidas da CONTRATADA que porventura surjam durante a execução dos 

serviços, com relação a qualquer aspecto ligado ao objeto do Contrato; 

Acompanhar a CONTRATADA na medição dos serviços executados e aceitos, determinando os 

serviços a serem inseridos nos Boletins de Medição e autorizando a CONTRATADA a 

apresentar as faturas correspondentes para pagamento. 

 

A CONTRATADA obrigar-se-á: 

1-Cumprir fielmente o presente Contrato, de modo que no prazo estabelecido, os serviços 

sejam inteiramente concluídos e acabados; 

2-Manter durante toda a execução do projeto contratado, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação, em compatibilidade com as obrigações assumidas; 

3-Realizar as despesas com mão-de-obra, inclusive as decorrentes de obrigações previstas na 

legislação fiscal, social e trabalhista, apresentando à CONTRATANTE, quando exigida, cópia 

dos documentos de quitação; 

4-Responder por todos os ônus referentes aos serviços ora contratados, desde os salários do 

pessoal, neles empregados, como também os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais, que venham a incidir sobre o presente Contrato;  

5-Assumir integral responsabilidade pela cobertura de acidentes de trabalho aos seus 

empregados e prepostos, e, perdas e danos a terceiros e à CONTRATANTE, porventura 

resultantes de suas atividades; 

6-Indicar representante aceito pela CONTRATANTE para representá-la na execução do 

Contrato; 

7-Efetuar despesas com os serviços na forma em que estão descritos e especificados no 

Termo de Referência. 

8-Dar integral cumprimento ao que foi acordado por meio de sua Proposta e nos termos do 

Edital, que passam a integrar este Instrumento, independentemente de transcrição. 
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9-A CONTRATADA deverá fornecer todas as informações de interesse para execução das 

obras que a CONTRATANTE julgar necessário conhecer ou analisar. 

10-Em todas as ocasiões em que for requisitada, a CONTRATADA, através de seu 

representante, deverá apresentar-se às convocações da CONTRATANTE em seus escritórios 

ou no local das obras, de modo que nenhuma operação possa ser retardada ou suspensa 

devido à sua ausência. 

11-Cabe à CONTRATANTE, no ato da convocação, especificar os assuntos que serão tratados, 

cabendo à CONTRATADA os ônus ocasionados pelo não-atendimento da convocação. 

12-A CONTRATANTE terá, a qualquer tempo, livre acesso às obras e os locais onde o trabalho 

estiver em andamento, assim como o Diário de Obras 

13-Procedimentos operacionais referentes à alterações técnicas no projeto e demais assuntos 

de interesse de ambas as partes deverão ser objeto de acordo entre as partes. 

 
CLÁUSULA OITAVA – SUB-CONTRATAÇÃO 
 
8.1 – A CONTRATADA não poderá ceder ou subcontratar os serviços objeto deste Edital sem a 

prévia anuência, com autorização por escrito, ressalvando que quando concedida a 

subcontratação, obriga-se a CONTRATADA a celebrar o respectivo Contrato com a inteira 

obediência aos termos do Contrato firmado com o CONTRATANTE e sob sua inteira 

responsabilidade. 

CLÁUSULA NONA – RESCISÃO 
 
9.1 – O Contratado estabelecerá a respectiva rescisão, independentemente da interpelação 
judicial, sem que a firma Contratada tenha o direito de indenização de qualquer espécie, 
quando a firma Contratada: 
 
a) Se tornar insolvente; 

  
b) Transferir o Contrato, no todo ou em parte, sem anuência prévia e expressa da Prefeitura 
Municipal de Ibiraçu/ES; 
 
c) Não cumprir ou alterar as especificações baixadas pela Prefeitura Municipal de Ibiraçu/ES, 
sem prévia e expressa anuência desta; 
 
d) Não cumprir quaisquer das obrigações estipuladas neste Contrato; 
 
e) Deixar de atender determinação da fiscalização, concernente a substituição de unidade 
defeituosa, reforço de equipamento, quando a insuficiência de rendimento do mesmo para o 
cumprimento do cronograma da Execução; 
f) Paralisar os trabalhos sem motivo justificado, a critério da fiscalização, por prazo superior 
a 10 (dez) dias; 
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g) Criar dificuldades à atuação da fiscalização, prejudicar a qualidade dos serviços, desviar-se 
do projeto e das especificações, prestar informações inverídicas à fiscalização, relativa à 
execução dos serviços; 
  
h) Deixar de cumprir ordem escrita da fiscalização, relativa à execução dos serviços; 
 
i) Deixar retirar do canteiro dos serviços qualquer elemento de sua equipe, cuja permanência 
tenha sido julgada inconveniente pela fiscalização; 
 
j) Por conveniência da Prefeitura Municipal de Ibiraçu/ES, a seu exclusivo critério. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 
 
10.1 – Serão incorporadas ao Contrato, mediante termos aditivos, quaisquer modificações 
que venham a ser necessária a sua vigência, nos seguintes casos: 
 
a) Quando necessária à modificação do seu valor contratual, em decorrência de acréscimo ou 
diminuição quantitativa de seu objeto; 
 
b) Quando necessária a modificação de seu regime de execução, em fase de verificação técnica 
na inaplicabilidade nos termos contratuais originários. 
 
c) Quando necessária à prorrogação do prazo de execução da obra. 

  
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INDENIZAÇÃO E FORO 
 
11.1 – Não caberá indenização de qualquer espécie à Contratada, por rescisão do presente 
Contrato. 
       
11.2 – Fica estabelecido que a Prefeitura Municipal de Ibiraçu/ES, não pagará indenizações 
devidas pela Contratada face à Legislação Trabalhista. 
           
11.3 – Para questões deste Contrato, fica eleito o Foro da Comarca de Ibiraçu/ES, com 
expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Fica eleito pelas partes, o foro da Comarca de Ibiraçu, para dirimir qualquer dúvida oriunda 
do presente contrato, renunciando-se a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
E por estarem assim, justos e acordados, assinam o presente instrumento em três vias de 
igual teor na presença das testemunhas abaixo assinadas. 
  
Ibiraçu/ES, ____de __________________ de 2017. 
 

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI 
PREFEITO MUNICIPAL 

CONTRATANTE 
 

.................................................................. 
CONTRATADA 

 
TESTEMUNHAS: 
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ANEXO III 
 

CARTA CREDENCIAL 
 

À: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU/ES 
 

____________, ___ de _____________ de 2017. 

 

ASSUNTO: Credencial de representação para o Convite n.º 002/2017 

 

O(s) abaixo assinado(s), na qualidade de responsável(eis) legal(is) pela Empresa ...(nome da 

empresa)... vem pela presente, informar a V. S.a, que o(s) Sr.(s) ...(nome do representante)..., 

carteira(s) de identidade n.º(s) é pessoa designada para acompanhar o Convite em epígrafe, 

podendo para tanto, impugnar, transigir, renunciar a recursos, requerer, assinar, enfim, 

praticar os atos que forem precisos para o fiel cumprimento do presente credenciamento. 
 
 

 
 

...................................................................................... 
Assinatura(s) identificável(eis) do(s) responsável(eis) legal(is) da empresa 
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ANEXO IV 

Obra: BDI: 30,90%

Local: L.S: 128,33%

1 SERVIÇOS DIVERSOS

1.1 IOPES 010224 Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portões m² 5,73 13,39 76,72

1.2 IOPES 071107
Portão de ferro de abrir em barra chata, chapa e tubo, inclusive 
chumbamento

m² 5,80 553,33 3.209,31

1.3 IOPES 190417
Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou 
Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em 
metal

m² 11,61 19,33 224,42

1.4 IOPES 010215 Retirada de esquadrias metálicas m² 1,58 7,61 12,02

1.5 IOPES 071701
Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, 
completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive 
vidro

m² 1,58 482,04 761,62

1.6 IOPES 010209 Demolição de alvenaria m³ 7,69 45,64 350,97

1.7 IOPES 120101
Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no 
traço 1:3, espessura 5 mm

m² 0,36 5,38 1,93

1.8 IOPES 120302
Reboco de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou 
grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 5mm

m² 0,36 18,72 6,73

1.9 IOPES 190106
Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, 
inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos

m² 0,36 20,72 7,45

1.10 IOPES 071702
Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, 
com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro

m² 0,36 479,17 172,50

1.11 IOPES 080102 Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura m² 1,94 106,53 206,66

1.12 IOPES 130222
Revestimento de piso com placas de borracha plurigoma preto pastilhado ou 
equivalente, inclusive arremate

m² 12,19 96,20 1.172,67

1.13 IOPES 130317 Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm m 5,28 71,14 375,61

1.14 IOPES 120232
Cerâmica 10 x 10 cm, ref Verde Riviera Strufaldi, Eliane, Cecrisa ou 
Portobello, empregando argamassa colante, inclusive rejuntamento junta 
plus cinza claro esp. 3 mm

m² 13,56 75,45 1.023,10

1.15 EMOP SC 44.20.0050
 Letra de aco inoxidavel no 22 com 20cm de altura. Fornecimento e 
colocacao.(desonerado)

und 21,00 76,57 1.607,97

1.16 IOPES 210210 Prateleiras em granito cinza andorinha, esp. 2cm, com cantoneira de apoio m² 5,91 274,29 1.621,05

1.17 IOPES 010211 Demolição de concreto armado, com utilização de rompedor pneumático m³ 3,37 654,24 2.204,78

1.18 IOPES 030101
Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de 
profundidade

m³ 6,76 43,52 294,19

1.19 IOPES 200124
Muro de alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cm, c/ pilares a cada 2 m, 
esp. 10cm e h=2.5m, revestido com chapisco, reboco e pintura acrílica a 2 
demãos, incl. pilares, cintas e sapatas, empregando arg. cimento cal e areia

m 30,00 728,34 21.850,20

1.20 IOPES 100203 Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demãos m² 7,41 40,07 296,91

1.21 IOPES 200401 Limpeza geral da obra m² 364,53 9,37 3.415,64

38.892,45

Elaborado por: ___________________________________________________
VITOR GUILHERME BARCELOS MOTA

ENGENHEIRO CIVIL - CREA - ES-039751/D

REFORMA DA EMEIEF MARIA LUCAS GOMES

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU

SECRETARIA  MUNICIPAL DE OBRAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Reforma da EMEIEF Maria Lucas Gomes Data Base:
IOPES - JANEIRO/2017

EMOP - FEVEREIRO/2017Bairro Aricanga, Ibiraçu, ES.

Ibiraçu/ES - 05 de Maio de 2017

Total

Unitário FinanceiroItem Referencial Código Serviço Un. Físico
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ANEXO V 
 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 
 

 

Obra: Reforma da EMEIEF Maria Lucas Gomes BDI: 30,90%

Local: Bairro Aricanga, Ibiraçu, ES. L.S: 128,33%

Elaborado por: ___________________________________________________
VITOR GUILHERME BARCELOS MOTA

ENGENHEIRO CIVIL - CREA - ES-039751/D

Financeiro

Incidência %

76,72 76,72

100,00%

3.209,31 3.209,31

100,00%

224,42 224,42

100,00%

12,02 12,02

100,00%

761,62 761,62

100,00%

350,97 350,97

100,00%

1,93 1,93

100,00%

6,73 6,73

100,00%

7,45 7,45

100,00%

172,50 172,50

100,00%

206,66 206,66

100,00%

1.172,67 1.172,67

100,00%

375,61 375,61

100,00%

1.023,10 1.023,10

100,00%

0,58%

1.1

1.2

0,20%

8,25%

REFORMA DA EMEIEF MARIA LUCAS GOMES

1.4

1.5

1.6

1.7

Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portões

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

Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou 
Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal

Retirada de esquadrias metálicas

Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, 
incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro

1.3

Demolição de alvenaria

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

1.8
Reboco de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada 

no traço 1:0.5:6, espessura 5mm

1.9
Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, 

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

1.10
Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com 

tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro

1.11 Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura

1.13 Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm

1.14
Cerâmica 10 x 10 cm, ref Verde Riviera Strufaldi, Eliane, Cecrisa ou Portobello, 

empregando argamassa colante, inclusive rejuntamento junta plus cinza claro esp. 
3 mm

Item Serviços

0,44%

0,53%

3,02%

0,97%

1.12

1º mês 2º mês 3º mês

2,63%

0,03%

1,96%

0,90%

0,005%

0,02%

0,02%

Revestimento de piso com placas de borracha plurigoma preto pastilhado ou 
equivalente, inclusive arremate

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Data Base:
IOPES - JANEIRO/2017

EMOP - FEVEREIRO/2017

Ibiraçu/ES - 05 de Maio de 2017
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1.607,97 1.607,97

100,00%

1.621,05 1.621,05

100,00%

2.204,78 2.204,78

100,00%

294,19 294,19

100,00%

21.850,20 10.925,10 10.925,10

50,00% 50,00%

296,91 296,91

100,00%

3.415,64 1.000,00 1.000,00 1.415,64

29,28% 29,28% 41,45%

38.892,45

10.035,99 12.695,38 16.161,08

10.035,99 22.731,37 38.892,45

25,80% 32,64% 41,55%

25,80% 58,45% 100,00%

1.20 Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demãos

1.16 Prateleiras em granito cinza andorinha, esp. 2cm, com cantoneira de apoio

1.17 Demolição de concreto armado, com utilização de rompedor pneumático

1.18 Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade

1.19
Muro de alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cm, c/ pilares a cada 2 m, esp. 

10cm e h=2.5m, revestido com chapisco, reboco e pintura acrílica a 2 demãos, incl. 
pilares, cintas e sapatas, empregando arg. cimento cal e areia

1.15
 Letra de aco inoxidavel no 22 com 20cm de altura. Fornecimento e 

colocacao.(desonerado)

Valor parcial

1.21 Limpeza geral da obra
8,78%

4,17%

5,67%

0,76%

56,18%

0,76%

Total

4,13%

Valor acumulado

Percentual parcial

Percentual acumulado
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ANEXO VI 

 
MEMORIAL DESCRITIVO DE REFORMA DA ESCOLA MARIA LUCAS GOMES,  

NO BAIRRO ARICANGA 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Todos os materiais a empregar na obra deverão ser novos, comprovadamente de primeira 

qualidade e satisfazer rigorosamente às condições estipuladas para a execução dos serviços 

contratados. O Construtor só poderá usar qualquer material depois de submetê-lo ao exame e 

aprovação da fiscalização, a quem caberá impugnar o seu emprego, quando em desacordo 

com as especificações. 

Cada lote ou partida do material deverá, além de outras averiguações, ser contrastado com a 

respectiva amostra, previamente aprovada. As amostras de materiais aprovadas pela 

fiscalização, depois de convenientemente autenticadas por esta e pelo Construtor, deverão 

ser cuidadosamente conservadas até o fim dos trabalhos, de forma a facultar, a qualquer 

tempo, a verificação de sua perfeita correspondência aos materiais fornecidos ou já 

empregados. 

Obriga-se o Construtor a retirar do recinto das obras os materiais porventura impugnados 

pela Fiscalização, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, a contar do recebimento da ordem de 

serviço atinente ao assunto. 

Será expressamente proibido manter no recinto das obras quaisquer materiais que não 

satisfaçam às especificações. Se as circunstâncias ou condições locais tornarem, porventura, 

aconselhável a substituição de alguns dos materiais especificados, esta só poderá ser efetuada 

mediante expressa autorização do Órgão Fiscalizador, para cada caso particular. 

INTRODUÇÃO 

O presente memorial descritivo tem como objetivo instruir os serviços referentes à obra de 

reforma da Escola Maria Lucas Gomes, no Bairro Aricanga, Município de Ibiraçu-ES. 

Estão incluídos no projeto de reforma a troca do portão de entrada e sua pintura, troca da 

janela da cozinha, demolição de alvenaria e acabamento para inclusão de uma nova báscula 

para a despensa, peitoril de granito e assentamento de cerâmica na mureta da varanda, 

assentamento de material emborrachado nas rampas de acesso a escola, fornecimento e 

instalação de letras de aço inoxidável com o nome da escola, demolição do muro da fachada 

frontal antigo para a construção de muro novo. 



 
 
 

                                                 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU 

 

26 
 

Atualmente, a escola necessita destas melhorias para que possa oferecer melhores condições 

de uso aos freqüentadores. 

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

 

 
Muro danificado com armadura exposta, arquivo pessoal – 21/02/2017. 

 
 

 
Janela tipo basculante com pouca abertura para a entrada de ventilação, arquivo pessoal – 

29/03/2017. 
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Despensa sem prateleiras, acervo pessoal – 29/03/2017. 

 
 

 
Despensa com pouca ventilação, acervo pessoal – 29/03/2017. 
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O modelo do portão atual que permite total visibilidade do interior da escola, acervo pessoal 

– 29/03/2017. 
 
 

 
A mureta da varanda não possui cerâmica e as rampas, por não serem cobertas, receberão 

piso emborrachado, arquivo pessoal – 07/04/2017. 
 

RELATÓRIO DE OBRA 

 

A Escola Maria Lucas Gomes conta, atualmente, com os seguintes espaços: 

1 - Cozinha: 

2 - Despensa; 

3 - Refeitório; 

4 - Sala de aula 01; 

5 - Sala de aula 02; 

6 - Sala de aula 03; 

7 - Sala de aula 04; 
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8 - Sala dos professores; 

9 - Banheiro feminino; 

10 - Banheiro masculino; 

11 - Banheiro PNE; 

12 - Banheiro de funcionários; 

13 - Varanda; 

14 - Sala de informática; 

15 - Diretoria / circulação / secretaria; 

16 - Área externa. 

 

1- COZINHA 

O modelo atual da janela da cozinha não proporciona ventilação adequada ao uso do 

ambiente, tornado o espaço termicamente desconfortável para os usuários.  

Para melhorar as condições de trabalho na cozinha a janela será retirada para a instalação de 

uma janela de correr em alumínio anodizado, de cor natural, linha 25, completa, incluindo 

puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco e vidro transparente liso de 4mm de 

espessura. 

 

2- DESPENSA 

A despensa possui uma báscula e para melhorar a ventilação e salubridade do espaço, que 

abriga alimentos, uma nova báscula deverá ser instalada. 

Para a instalação da nova báscula a parede que divide a despensa com o refeitório precisará 

abrir um vão com dimensões de 0,60m de comprimento e 0,60m de altura a partir de 1,82m 

do piso. Após a demolição da região, a área de alvenaria exposta será chapiscada com 

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

5mm e rebocada com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa 

lavada, no traço de 1:0,5:6, com espessura de 5mm, após o acabamento o reboco deverá ser 

pintado com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, incluindo o 

selador acrílico, a três demãos. 

Após a abertura do vão deverá ser instalada a báscula de alumínio anodizado, de cor natural, 

linha 25, completa, com tranca, caixilho, alizar e contramarco, nas dimensões de 60x60cm e 

vidro. 
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Na despensa, ainda, será instaladas prateleiras de granito cinza andorinha, com espessura de 

2cm, com cantoneiras de apoio e reforço. 

 

3- REFEITÓRIO 

Para a instalação da nova báscula a parede que divide a despensa com o refeitório precisará 

abrir um vão com dimensões de 0,60m de comprimento e 0,60m de altura a partir de 1,82m 

do piso. Após a demolição da região, a área de alvenaria exposta será chapiscada com 

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

5mm e rebocada com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa 

lavada, no traço de 1:0,5:6, com espessura de 5mm, após o acabamento o reboco deverá ser 

pintado com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, incluindo o 

selador acrílico, a três demãos. 

4- SALA DE AULA 01 

Nada a modificar. 

 

5- SALA DE AULA 02 

Nada a modificar. 

 

6- SALA DE AULA 03 

Nada a modificar. 

 

7- SALA DE AULA 04 

Nada a modificar. 

 

8- SALA DOS PROFESSORES 

Nada a modificar. 

 

9- BANHEIRO FEMININO 

Na laje dos banheiros feminino e masculino, como a laje não é coberta, será fornecido e 

executado pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a três demãos. 
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10- BANHEIRO MASCULINO 

Na laje dos banheiros feminino e masculino, como a laje não é coberta, será fornecido e 

executado pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a três demãos. 

 

11- BANHEIRO PNE 

Nada a modificar. 

 

12- BANHEIRO DE FUNCIONÁRIOS 

Nada a modificar. 

 

13- VARANDA 

A varanda receberá revestimento cerâmico na mureta, com cerâmica 10x10cm, referência de 

cor Verde Riviera, referência de marcas Strufaldi, Eliane, Cecrisa ou Portobello, assentado 

empregando argamassa colante e rejunte junta plus cinza claro espessura 3mm e peitoril de 

granito cinza polido, com 15cm de largura e 3cm de espessura. 

As rampas, como não são cobertas e para garantir a segurança, receberão revestimento 

emborrachado, com placas de borracha plurigoma preto pastilhado ou equivalente, inclusive 

arremate. 

 

14- SALA DE INFORMÁTICA 

Nada a modificar. 

15- DIRETORIA/ CIRCULAÇÃO / SECRETARIA 

Nada a modificar. 

 

16- ÁREA EXTERNA 

Para fachada frontal (fachada da Rua Princiapal) serão fornecidas e instaladas as 21 letras de 

aço inoxidável nº22, com 20cm de altura, com o nome da escola: EMEIEF MARIA LUCAS 

GOMES. 

O muro frontal deverá ser demolido, tanto a alvenaria quanto a estrutura, para a execução de 

muro novo, pois, o mesmo apresenta armadura exposta e corroída, além de estar instável. O 
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muro a ser executado será de alvenaria com blocos cerâmicos 10x20x20cm, com pilares a 

cada 2m, espessura de 10cm, e altura de 2,50m, revestido com chapisco, reboco e pintura 

acrílica a duas demãos, incluindo pilares, cintas e sapatas, empregando argamassa de 

cimento, cal e areia. 

Outro item a ser removido é o portão de entrada, pois o atual permite a exposição total das 

dependências externas da escola, não garantindo a privacidade necessária às crianças que ali 

estiverem brincando. O portão será trocado por portão de ferro de abrir em barra chata, 

chapa e tubo, inclusive seu chumbamento e pintura com tinta esmalte sintético, cor de 

referência Branco Gelo, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demãos, 

inclusive fundo anticorrosivo a uma demão. 

 

 

 

_______________________________________ 

Andressa Rodrigues 
Arquiteta Urbanista – CAU/ES A53381-5 

Secretária Municipal de Obras, Serviços e Infraestrutura 
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ANEXO VII 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 

EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA ESCOLA MARIA LUCAS GOMES DO BAIRRO 

ARICANGA 

1 DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

Trata-se de serviços de Engenharia Civil, necessários para execução de serviços de reforma 

da Escola Maria Lucas Gomes do Bairro Aricanga. 

2 JUSTIFICATIVA  

A Escola Maria Lucas Gomes, entre o segundo semestre do ano de 2016 e o primeiro semestre 

de 2017, teve sua estrutura física revitalizada para receber os usuários da escola, com 

espaços mais salubres e lúdicos para as crianças. 

No decorrer da obra foram encontradas mais necessidades do que o previsto em projeto e 

orçamento e foi elaborado o aditivo de valor para suprir as necessidades de melhorias da 

edificação. 

Entretanto o aditivo elaborado acresceu R$ 49.539,68, elevando em 49,84% do valor inicial, 

que era de R$ 99.399,87, totalizando R$ 148.939,55 a obra. Como a Lei Nº 8.666, de 21 de 

Junho de 1993 determina no Art. 65, § 1°, o acréscimo máximo de 50%: 

“O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições 

contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, 

serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de 

edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinqüenta por 

cento) para os seus acréscimos.”
 

Os itens desta nova licitação, que seguem abaixo, não puderam ser contemplados no Contrato 

188/2016, pois ultrapassaria os 50% de acréscimo permitido. 
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- Retirada de portão de ferro da entrada e fornecimento e instalação de novo portão de ferro 

de abrir em barra chata, chapa e tubo, com fundo anticorrosivo e pintura, esta troca visa 

garantir privacidade das atividades internas da escola. 

- Retirada da janela tipo basculante da cozinha e fornecimento e instalação de nova janela de 

correr em alumínio anodizado e vidro, para melhorar a ventilação do ambiente que é 

prejudicado pelo modelo atual de janela. 

- Abertura de vão e acabamento para o fornecimento e instalação de nova báscula em 

alumínio e vidro para a despensa, para melhorar a ventilação do local que abriga alimentos. 

- Fornecimento e assentamento de revestimento de borracha para piso nas rampas, para 

melhorar a aderência e diminuir a possibilidade de alguém derrapar, pois as rampas não são 

cobertas e ficam molhadas e escorregadias quando chove. 

- Fornecimento e assentamento de peitoril de granito cinza polido e cerâmica 10x10cm, 

referência de cor Verde Riviera, referência de marcas Strufaldi, Eliane, Cecrisa ou Portobello, 

assentado com argamassa colante e rejuntado com com junta plus espessura de 3mm, para a 

proteção da mureta e das laterais das rampas de infiltrações. 

- Fornecimento e instalação de 21 letras de aço inoxidável nº 22, com 20cm de altura para a 

identificação da escola, com os dizeres: EMEIEF MARIA LUCAS GOMES. 

- Fornecimento e instalação de prateleiras de granito cinza andorinha, com espessura de 2cm 

e cantoneiras de suporte, visando a facilidade de limpeza para o armazenamento dos 

alimentos. 

- Demolição da alvenaria e do concreto armado do muro frontal, utilizando rompedor 

pneumático no concreto, escavação para demolição das sapatas e execução da nova estrutura. 

- Fornecimento de materiais e execução de muro de alvenaria de blocos cerâmicos 

10x20x20cm e estrutura em concreto armado, tendo pilares a cada 2m, espessura de 10cm e 

altura de 2,50m, além das cintas e sapatas, revestido com chapisco, reboco empregando 

argamassa de cimento, cal e areia, e pintura com tinta acrílica a duas demãos. 
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- Fornecimento e aplicação de pintura impermeabilizante com igolflex, ou equivalente, a três 

demãos sobre a laje dos banheiros masculino e feminino, para evitar infiltrações no teto, 

devido a caixa d’água estar localizada nesta laje e não possuir cobertura. 

Com isto esta 2ª reforma visa garantir a segurança e conforto dos usuários e prolongar a vida 

útil dos itens que sofrerão intervenção e que não estavam contemplados na 1ª reforma. 

3 DESCRIÇÃO DA OBRA 

• Mobilização e desmobilização de mão-de-obra e equipamentos especializados para 

execução das obras e serviços de engenharia; 

• Instalações de apoio às obras; 

• Execução, com o emprego de mão-de-obra apropriada, fornecimento de material 

adequado e utilizando os equipamentos mais indicados, todas as obras e serviços de 

engenharia listados na Planilha de Serviços; 

• Movimentação e transportes internos dentro da obra; 

• Suprimento de água e energia elétrica, em qualquer que seja a utilização ou local; 

• Iluminação das áreas de trabalho; 

• Transporte e montagem de equipamentos incorporados à obra; 

• Impostos e encargos sociais trabalhistas em geral; 

• Despesas referentes às importações de materiais e equipamentos; 

• Limpeza da Obra. 

4 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Para garantir o cumprimento do presente Contrato, a CONTRATANTE se obriga a:  

b) Fornecer à CONTRATADA os elementos básicos, especificações e instruções 

complementares, suficientes e necessários à respectiva execução;  
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c) Fiscalizar a execução dos serviços por um representante da CONTRATANTE, 

determinando o que for necessário para regularizar as faltas ou defeitos observados, 

submetendo à autoridade competente o que ultrapassar a sua competência, em tempo hábil, 

para adoção das medidas convenientes.  

d) Efetuar o pagamento dos serviços nos prazos estabelecidos, mediante a apresentação 

dos documentos hábeis para prática de tal ato;  

e) Caberá à CONTRATANTE emitir as Ordens de Serviço à CONTRATADA para execução 

das obras e serviços de engenharia indicados na licitação. 

f)  As Ordens de Serviço serão emitidas com antecedência mínima de 5 (cinco) dias 

consecutivos da data de início. 

g) Aceitar, para fins de pagamento, os serviços bem executados e rejeitar os serviços que 

não estejam de acordo com o projeto, exigindo da CONTRATADA a substituição, reparo ou 

refazimento daquilo que for rejeitado; 

h) Conferir e atestar a exatidão das faturas correspondentes às medições de serviços 

executados, encaminhando-as para pagamento; 

i) Determinar o afastamento do pessoal da CONTRATADA, mobilizado para a execução 

dos serviços, em caso de conduta imprópria, a seu exclusivo critério. 

j) A CONTRATANTE terá, também, as atribuições de: 

a) Representar junto à CONTRATADA no trato dos assuntos pertinentes à execução das 

obras e serviços de engenharia objeto do Contrato; 

b) Analisar e aprovar a programação de atividades elaborada pela CONTRATADA; 

c) Dirimir as dúvidas da CONTRATADA que porventura surjam durante a execução dos 

serviços, com relação a qualquer aspecto ligado ao objeto do Contrato; 
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d) Acompanhar a CONTRATADA na medição dos serviços executados e aceitos, 

determinando os serviços a serem inseridos nos Boletins de Medição e autorizando a 

CONTRATADA a apresentar as faturas correspondentes para pagamento; 

 

5 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

Constituem obrigações da CONTRATADA, além de outras previstas neste Termo de 

Referencia e na legislação pertinente, as seguintes:  

1. Cumprir fielmente o presente Contrato, de modo que no prazo estabelecido, os 

serviços sejam inteiramente concluídos e acabados; 

2. Manter durante toda a execução do projeto contratado, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas; 

3. Realizar as despesas com mão-de-obra, inclusive as decorrentes de obrigações 

previstas na legislação fiscal, social e trabalhista, apresentando à CONTRATANTE, quando 

exigida, cópia dos documentos de quitação; 

4. Responder por todos os ônus referentes aos serviços ora contratados, desde os 

salários do pessoal, neles empregados, como também os encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais, que venham a incidir sobre o presente Contrato;  

5. Assumir integral responsabilidade pela cobertura de acidentes de trabalho aos seus 

empregados e prepostos, e, perdas e danos a terceiros e à CONTRATANTE, porventura 

resultantes de suas atividades; 

6. Indicar representante aceito pela CONTRATANTE para representá-la na execução do 

Contrato; 

7. Efetuar despesas com os serviços na forma em que estão descritos e especificados no 

Termo de Referência. 
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8. Dar integral cumprimento ao que foi acordado por meio de sua Proposta e nos termos 

do Edital, que passam a integrar este Instrumento, independentemente de transcrição. 

9. A CONTRATADA deverá fornecer todas as informações de interesse para execução das 

obras que a CONTRATANTE julgar necessário conhecer ou analisar. 

10. Em todas as ocasiões em que for requisitada, a CONTRATADA, através de seu 

representante, deverá apresentar-se às convocações da CONTRATANTE em seus escritórios 

ou no local das obras, de modo que nenhuma operação possa ser retardada ou suspensa 

devido à sua ausência. 

11. Cabe à CONTRATANTE, no ato da convocação, especificar os assuntos que serão 

tratados, cabendo à CONTRATADA os ônus ocasionados pelo não-atendimento da 

convocação. 

12. A CONTRATANTE terá, a qualquer tempo, livre acesso às obras e os locais onde o 

trabalho estiver em andamento, assim como o Diário de Obras 

13. Procedimentos operacionais referentes à alterações técnicas no projeto e demais 

assuntos de interesse de ambas as partes deverão ser objeto de acordo entre as partes. 

6 DIVERGÊNCIAS ENTRE DOCUMENTOS DO PROJETO DE ENGENHARIA 

Para efeito de interpretação de divergências entre os documentos do projeto de engenharia, 

fica estabelecido que: 

1. Em caso de divergência entre as especificações de serviços e os desenhos do projeto, 

prevalecerão sempre as primeiras; 

2. Em caso de divergência entre as cotas dos desenhos e suas dimensões medidas em 

escala, prevalecerão sempre as primeiras; 

3. Em caso de divergência entre os desenhos de escala diferentes, prevalecerão sempre 

os de maior escala (por exemplo: prevalecerá o desenho em escala 1:50 sobre o desenho em 

escala de 1:100); 
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4. Em caso de divergência entre os desenhos de datas diferentes, prevalecerão sempre 

as mais recentes; 

5. Toda e qualquer alteração no projeto, ainda que decorrente de divergência, deverá ser 

levada SEMOSI, para autorização expressa do gestor. 

 

7  LICENÇAS 

1. A CONTRATADA deverá obedecer às leis, regulamentos e posturas a que abrange 

também as exigências do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia e de outros órgãos 

governamentais, nas esferas federal, estadual e municipal, inclusive o Corpo de Bombeiros. 

2. Para supressão de vegetação exótica, fruteiras, bem como, de vegetação não 

protegida, solicitar previamente à Prefeitura “Informativo de Corte”. 

3. A destinação do material de bota-fora deverá ser em local apropriado, de forma a não 

bloquear a drenagem natural do terreno e sem causar prejuízos ou danos nas áreas vizinhas; 

4. O material efetivamente inservível deverá ser disposto em bota-fora devidamente 

licenciado junto à Prefeitura e os demais resíduos não aproveitados, encaminhados para os 

aterros em operação pela Prefeitura. 

5. Fica a CONTRATADA responsável pela integridade física das edificações na área de 

entorno imediato do empreendimento, devendo ser elaborado levantamento prévio de todas 

as edificações lindeiras à obra. 

6. Caso necessário, a CONTRATADA deverá apresentar Memorial Descritivo e Plano de 

Fogo para as explosões, devidamente anuenciados pelos órgãos competentes. 

8 PRESERVAÇÃO DE PROPRIEDADES ALHEIAS 

8.1 - A CONTRATADA deverá tomar cuidado na execução das obras, para evitar prejuízos, 

danos ou perdas em benfeitorias existentes, serviços, propriedades adjacentes ou outras 

propriedades de qualquer natureza. 
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8.2 - A CONTRATADA deverá reparar, substituir ou restaurar qualquer propriedade que for 

prejudicada ou julgada danificada ou perdida, de maneira a readquirir condição tão boa 

quanto a anterior. A CONTRATADA executará reparos de quaisquer elementos danificados 

conforme determinações da CONTRATANTE. 

8.3 - A CONTRATADA deve tomar o devido cuidado em localizar quaisquer construções, obras 

ou benfeitorias que possam afetar por suas operações. 

9 INSTALAÇÕES E ORGANIZAÇÃO DO CANTEIRO DE APOIO 

9.1 - A CONTRATADA será responsável pela organização e boa ordem dos trabalhos, estará 

obrigada a observar todas as prescrições da CONTRATANTE neste sentido. Em caso de greve 

caberá à CONTRATADA solicitar intervenção das autoridades, se for o caso, para manutenção 

da ordem no canteiro e proteção dos trabalhadores dispostos a continuar o trabalho. 

9.2 - A CONTRATADA é inteiramente responsável pelos serviços médicos, assistenciais, 

seguros, indenizações e demais obrigações decorrentes da legislação vigente, devidos aos 

empregados acidentados no canteiro. 

9.3 - A CONTRATADA está obrigada à plena e incondicional observância de todas as normas 

legais vigentes no país. 

9.13 - Constituem-se encargos da CONTRATADA as despesas de suprimento de água e 

eletricidade. 

 

10  ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 

10.1 - O armazenamento dos materiais fornecidos pela CONTRATADA, assim como seu 

controle e guarda, será de sua responsabilidade exclusiva. 

 10.2 - Todos os equipamentos a serem instalados, assim como os materiais adquiridos 

serão armazenados pela CONTRATADA em local a ser
 
definido com CONTRATANTE, cabendo 
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a mesma prestar os seguintes serviços: descarga, recebimento, vistoria, registro, 

armazenamento e transporte horizontal e vertical até o local de montagem, estando estes 

custos incluídos no respectivo preço unitário. 

 

11 DIÁRIO DE OBRAS 

11.1 - Diário de Obras é o livro, fornecido pela CONTRATADA, que deve ser mantido, 

permanentemente, em seu escritório de campo e onde serão anotadas: 

• As informações do andamento das obras e serviços; 

• As ordens, observações e informações da CONTRATANTE; e 

• Observações e comunicações da CONTRATADA. 

11.2 - As folhas do Diário serão numeradas seguidamente e deverão conter os nomes da 

CONTRATADA e da CONTRATANTE, o número do Contrato, o número do Diário e a data das 

anotações, e deverão ser rubricadas pela CONTRATADA e pela CONTRATANTE. 

11.3 - O Diário de Obras terá suas folhas em 3 (três) vias. As 2 (duas) primeiras vias serão 

picotadas para serem facilmente removidas, ficando a 1ª via em poder da CONTRATADA, a 2ª 

via com a CONTRATANTE. A 3ª via, que não será picotada, permanecerá no Diário. Serão 

empregadas folhas de papel-carbono, fornecidas pela CONTRATADA, para preenchimento das 

2ª e 3ª vias das folhas. 

11.4 - A substituição do Diário totalmente preenchido deve ser rotineira, procedida pela 

CONTRATADA, às suas expensas e sob sua responsabilidade, cabendo à mesma sua guarda e 

conservação até sua entrega à CONTRATANTE. 

 

12 NORMAS E RECOMENDAÇÕES 

Serão adotadas as normas, especificações e recomendações constantes do presente e mais as 

dos seguintes órgãos: 

• Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); 
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• Prefeitura Municipal de Ibiraçu - Especificações de Serviços. 

13 DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO 

13.1 - BOLETIM DE MEDIÇÃO 

O pagamento será feito de acordo com os prazos e condições estabelecidos no Contrato que é 

parte integrante deste Termo de Referencia, através de crédito bancário, após cada medição 

realizada, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do atesto do responsável pelo 

recebimento do material nos documentos hábeis de cobrança. 

Apenas os serviços aprovados pela CONTRATANTE poderão ser incluídos na medição. Se a 

CONTRATANTE recusar algum serviço, a CONTRATADA deverá refazêlo às suas expessas.
  

13.2 - PADRÃO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO 

O Boletim de Medição deverá conter, além das colunas da Planilha de Serviços e Preços, as 

seguintes colunas extras: 

• Percentual Acumulado Até a Medição Anterior;  

• Preço Total Acumulado Até a Medição Anterior. 

O Boletim de Medição deverá conter todos os serviços presentes na Planilha de Serviços e 

Preços, mesmo aqueles que não tenham quantidade medida no período. 

O Boletim de Medição deverá ser apresentado em formato A4 (210x297mm) e ter, em cada 

folha: 

• Código do contrato; 

• Aprovação da CONTRATANTE; 

• Número da folha; 

• Período de referência da Medição. 
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14 PROCEDIMENTOS DE EXECUÇÃO E SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO 

14.1 - ADMISSÃO DE PESSOAL 

14.1.1 - Incumbe a CONTRATADA cumprir e impor a seus empregados a observância das 

seguintes obrigações: 

a) Contribuir para que, no local de trabalho e em toda a obra, sejam mantidos 

respeito, higiene, ordem e segurança; 

b) Fazer com que seus empregados se apresentem no local de trabalho em trajes 

adequados e em boas condições de higiene, sendo obrigatório o uso dos equipamentos de 

proteção individual, específicos para cada tipo de serviço, conforme disposto na CLT; 

c) Não permitir embriaguez, ingestão de bebidas alcoólicas ou utilização de qualquer 

substância tóxica no canteiro de obras; 

d) Proibir o porte de armas brancas ou de fogo; 

e) Não entrar nas dependências da obra, fora do horário de trabalho, sem a 

autorização regular; 

f) A CONTRATANTE poderá exigir a retirada de qualquer membro que esteja em 

serviço na obra, bem como da empreiteira responsável, que sejam considerados 

inconvenientes. 

14.2 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI’s). 

14.2.1 - A CONTRATADA deverá fornecer gratuitamente os EPI’s a seus integrantes e 

cobrar o uso correto dos mesmos durante a execução das atividades EPI’s básicos: 

a) Capacete; 

b) Botina de Segurança; 

c) EPI’s especiais (de acordo com os riscos da atividade): 
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• Cinto de segurança tipo pára-quedista para os trabalhos em altura com riscos 

de queda; 

• Conjunto de EPI´S para solda elétrica e oxiacetilena: na execução destes 

serviços; 

• Luvas de raspa nos serviços com materiais abrasivos e/ou cortantes; 

• Luvas de PVC no manuseio de substâncias corrosivas; 

• Luvas de borracha para pedreiros, nos serviços de acabamento; 

• Luvas de borracha isolantes específicas para eletricista na execução de 

serviços em circuitos elétricos energizados; 

d) Óculos de segurança protetor ou facial nos serviços onde haja risco de projeção de 

fragmentos; 

e) Protetor auricular nos serviços onde o nível de ruído ultrapasse 85 decibéis. 

14.3 – UNIFORMES. 

A CONTRATADA deverá fornecer uniforme completo (calça comprida e camisa) a seus 

integrantes. 

14. 4 - SINALIZAÇÃO DAS ÁREAS 

A CONTRATADA utilizará fitas zebradas, cordas, cones e placas de sinalização ou alerta 

sempre que a atividade o exigir. 

14.5 - ISOLAMENTO DAS ÁREAS 

14.5.1 - É proibido acender fogareiros e estufas, com exceção dos elétricos, ou manter 

botijões de gás, durante a execução das obras de instalação. 
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14.5.2 - Em nenhum momento a obra poderá ser utilizada como dormitório para repouso 

dos funcionários. 

14.5.3 - Fica terminantemente proibida a entrada de crianças na obra, inclusive nos 

escritórios e estacionamentos, mesmo que acompanhada pelos pais. 

14.6 - ACIDENTES DE TRABALHO 

Todo acidente de trabalho será de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, devendo ser 

comunicado imediatamente ao CONTRATANTE. 

15 RELATIVA A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

Para fins de comprovação técnico-profissional, a licitante deverá comprovar que possui em 

seu quadro técnico (empregados, sócios ou diretores), na data prevista para a entrega dos 

envelopes, profissional(is) de nível superior, detentor de atestado(s) de responsabilidade 

técnica por execução de obras ou serviços de características semelhantes aos licitados, 

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 ou CAU – Conselho de Arquitetura, devendo constar os seguintes itens 

relevantes: 

• Fornecimento e execução de muro de alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cm, 

com pilares a cada 2m, espessura de 10cm e  altura de 2,5m, revestido com chapisco, 

reboco e pintura acrílica a 2 demãos, incluindo pilares, cintas e sapatas, empregando 

argamassa cimento cal e areia. 

16 PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO E VIGÊNCIA CONTRATUAL 

O prazo de execução do objeto será de 03 (três) meses a partir assinatura do contrato e da 

emissão da respectiva Ordem de Serviço, bem como o prazo de vigência contratual será de 03 

(três) meses, a contar da mesma data. 

 

17 ESTIMATIVA DE PREÇO E FORMAS DE PAGAMENTO 



 
 
 

                                                 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU 

 

46 
 

O custo global estimado para a prestação dos serviços é de R$ 38.892,45 (trinta e oito mil, 

oitocentos e noventa e dois reais e quarenta e cinco centavos), conforme planilha 

orçamentária constante. 

Neste valor estão incluídos todos os custos, impostos, taxas, tributos, encargos sociais e 

trabalhistas e outros que, direta ou indiretamente, decorram da execução da obra, sem 

inclusão de expectativa inflacionária ou encargos financeiros.  

 

 

__________________________________ 
Vitor Guilherme Barcelos Mota 

Engenheiro Civil – CREA – ES-039751/D 
 

 
 

__________________________________ 
Andressa Rodrigues 

Arquiteta e Urbanista – CAU/ES A53381-5 
Secretária Municipal de Obras, Serviços e Infraestrutura 
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ANEXO VIII 

Obra:
BDI: 30,90%

Local: L.S: 128,33%

1 SERVIÇOS DIVERSOS

Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portões m² 5,73

5,73

5,73

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

m² 5,80

5,80

5,80

Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou 
Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em 
metal

m² 11,61

11,61

11,61

Retirada de esquadrias metálicas m² 1,58

1,58

1,58

Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, 
completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive 
vidro

m² 1,58

1,58

1,58

Demolição de alvenaria m³ 7,69

7,69

7,64

0,05

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

m² 0,36

0,36

0,36

Reboco de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou 
grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 5mm

m² 0,36

0,36

0,36

Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, 
inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos

m² 0,36

0,36

0,36

Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, 
com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro

m² 0,36

0,36

0,36

Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura m² 1,94

1,94

1,58

0,36

IOPES 080102

1.10 IOPES 071702

Somatório

Janela da cozinha 2,00*0,79

Báscula nova da despensa 0,60*0,60

Acabamento de vão na parede da despensa para inclusão de nova báscula

1.7 IOPES 120101

IOPES 190106

Somatório

0,60*0,60Báscula nova da despensa

1.8 IOPES 120302

Somatório

Acabamento de vão na parede da despensa para inclusão de nova báscula (0,60+0,60+0,60+0,60)*0,15

1.9

1.11

010209

Somatório

Acabamento de vão na parede da despensa para inclusão de nova báscula (0,60+0,60+0,60+0,60)*0,15

28,00*1,95*0,14

0,60*0,60*0,15

Somatório

Muro da escola

Abertura de vão na parede da despensa para inclusão de nova báscula

1.6 IOPES

(0,60+0,60+0,60+0,60)*0,15

Somatório

Somatório

Janela da cozinha 2,00*0,79

1.5 IOPES 071701

2,00*0,79

Somatório

Janela da cozinha

1.4 IOPES 010215

1.3 IOPES 190417

2,42*2,40*2

Somatório

Portão de entrada

Somatório

Portão de entrada 2,42*2,40

1.2 IOPES 071107

1.1 IOPES 010224 Somatório

Portão de entrada 2,42*2,37

Cálculos

Elaborado por: ___________________________________________________
VITOR GUILHERME BARCELOS MOTA

ENGENHEIRO CIVIL - CREA - ES-039751/D

REFORMA DA EMEIEF MARIA LUCAS GOMES

Item Referencial Código Serviço Un.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU

SECRETARIA  MUNICIPAL DE OBRAS

MEMORIAL DE CÁLCULO

Reforma da EMEIEF Maria Lucas Gomes Data Base:
IOPES - JANEIRO/2017

EMOP - FEVEREIRO/2017Bairro Aricanga, Ibiraçu, ES.

Físico

Ibiraçu/ES - 05 de Maio de 2017
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Revestimento de piso com placas de borracha plurigoma preto pastilhado ou 
equivalente, inclusive arremate

m² 12,19

12,19

7,92

0,44

3,83

Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm m 5,28

5,28

5,28

Cerâmica 10 x 10 cm, ref Verde Riviera Strufaldi, Eliane, Cecrisa ou 
Portobello, empregando argamassa colante, inclusive rejuntamento junta 
plus cinza claro esp. 3 mm

m² 13,56

13,56

4,82

7,03

0,97

0,74

 Letra de aco inoxidavel no 22 com 20cm de altura. Fornecimento e 
colocacao.(desonerado)

und 21,00

21,00

21,00

Prateleiras em granito cinza andorinha, esp. 2cm, com cantoneira de apoio m² 5,91

5,91

2,14

2,17

1,60

Demolição de concreto armado, com utilização de rompedor pneumático m³ 3,37

3,37

1,26

0,78

0,55

0,78

Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de 
profundidade

m³ 6,76

6,76

2,56

4,20

Muro de alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cm, c/ pilares a cada 2 m, 
esp. 10cm e h=2.5m, revestido com chapisco, reboco e pintura acrílica a 2 
demãos, incl. pilares, cintas e sapatas, empregando arg. cimento cal e areia

m 30,00

30,00

30,00

Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demãos m² 7,41

7,41

7,41

Limpeza geral da obra m² 364,53

364,53

364,53

100203

2,85*2,60

Somatório

Laje dos banheiros masculino e feminino

1.20 IOPES

30,00

Somatório

Perímetro do muro

1.19 IOPES 200124

0,40*0,35*30,00

0,80*0,80*0,40*10

1.18 IOPES 030101 Somatório

Sapatas do muro

Baldrame do muro

Somatório

Sapatas do muro

Vigas do muro

Baldrame do muro 0,20*0,13*30,00

Pilares do muro

1.17

Prateleira tipo 02

1.16 IOPES 210210

0,6*0,6*0,35*10IOPES 010211

EMOP SC 44.20.0050

(0,51*1,40)*3

0,51*3,15

Somatório

Prateleira tipo 01

Prateleira tipo 03

(0,51*1,42)*3)

0,20*0,13*30,00

0,20*0,13*2,15*10

((3,97*0,49)/2)

1.14 IOPES 120232

Somatório

Letras: EMEIEF MARIA LUCAS GOMES 6+5+5+5

1.15

((0,14+3,97+0,13+0,07+1,52+ 
0,04+0,14+0,18)*0,78)

((1,65+3,76)*1,30)

((2,86*0,52)/2)

Somatório

Mureta interna

Mureta externa

Lateral da rampa 02

Lateral da rampa 01

3,76+1,52

Somatório

Peitoril da mureta da varanda

1.13 130317IOPES

4,00*1,98

Rampa 02 0,35*1,28

Rampa 03 2,86*1,34

1.12 IOPES 130222

Somatório

Rampa 01

1.21 IOPES 200401 Somatório

Área total da obra 364,53
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ANEXO IX 
 

DECLARAÇÃO INDICAÇÃO RESPONSÁVEL TÉCNICO  
 

À: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU/ES 
 

____________, ___ de _____________ de 2017. 

 

ASSUNTO: Declaração indicação do responsável técnico da obra objeto do Convite n.º 

002/2017. 

 

Em atendimento ao item 4.2.5 – Qualificação Técnica, alínea “b” do referido Edital Carta 

Convite nº 002/2017, venho por meio desta, declarar que o profissional .............(nome do 

responsável técnico), inscrito no CPF sob o n.º........., registro no CREA ou CAU sob o nº ......, será 

o Responsável Técnico que acompanhará a execução da obra, caso esta empresa seja a 

vencedora da presente licitação. 

 
 

 
 

...................................................................................... 
Assinatura(s) identificável(eis) do(s) responsável(eis) legal(is) da empresa 
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ANEXO X 
 

PROJETOS 
 
 
 
OS PROJETOS DEVERÃO SER RETIRADOS NA SALA DE LICITAÇÃO DA PMI.  
 
TELEFONE DE CONTATO –  (27) 3257-0503. 
 
A EMPRESA LICITANTE CASO QUEIRA RETIRAR DEMAIS INFORMAÇÕES E PROJETOS 
DEVERÁ TRAZER CD OU DVD PARA GRAVAR. 
  
 

FAVOR FAZER REFERÊNCIA AO N.º DO EDITAL 
 


