
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2019

PROCESSO Nº 18.583/2019

OBJETO:  CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  ESPECIALIZADA  OU  CONSÓRCIO  DE  EMPRESAS

ESPECIALIZADAS NA CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ABRIGOS DE ÔNIBUS E MOBILIÁRIO

VOLTADO  À  COMUNICAÇÃO  DOS  USUÁRIOS  DO  SERVIÇO  DE  TRANSPORTE  PÚBLICO  DO

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

O MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, pessoa jurídica de direito público interno, através

da Secretaria Municipal de Administração – SEMAD, torna público para conhecimento dos interessados

que realizará licitação, na modalidade “CONCORRÊNCIA PÚBLICA”, ampla concorrência, sob o critério

“menor preço”,  na forma de execução indireta, sob o  Regime de Empreitada por Preço Unitário,

objetivando a Contratação de Empresa Especializada ou Consórcio de Empresas Especializadas na

Construção e Instalação de Abrigos de Ônibus e Mobiliário Voltado à Comunicação dos Usuários

do  Serviço  de  Transporte  Público  do  Município  de  Cachoeiro  de  Itapemirim ,  para  atender  a

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, conforme processo administrativo sob o protocolo nº

18.583/2019.  O  procedimento  licitatório  será  realizado  pela  Comissão  Permanente  de  Licitação  –

Presidente, Sra. Lorena Vasques Silveira, e membros, devidamente designados através da Portaria nº

467/2019 e regido pela Lei Federal nº 8.666/93 (Lei de Licitações), Lei Complementar nº 123/2006 e nº

147/2014 (Lei Geral das EI, ME e EPP), nos termos do presente edital e respectivos anexos que passam

a fazer parte integrante para todos os efeitos, a sessão pública será realizada no dia 17 de setembro de

2019, às 10h em sua sede à Av. Brahim Antônio Seder, nº 96 / 2º Andar – Ed. Centro Administrativo

“Hélio  Carlos  Manhães”  (Antigo  SESC)  –  Centro  –  Cachoeiro  de  Itapemirim/ES,  observando-se  o

seguinte:

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. A Concorrência Pública será realizada através de sessão pública no endereço indicado:

1.1.1. Endereço: Ed. Centro Administrativo “Hélio Carlos Manhães” (Antigo SESC) - Secretaria Municipal

de Administração – Coordenadoria Executiva de Compras Governamentais –  Sala de Licitações – 2º

Pavimento – Av. Brahim Antônio Seder, nº 96 – Centro – Cachoeiro de Itapemirim/ES. Tel.: (28)  3155-

5321 ou 3155-5242.

1.2. Deverão ser entregues 2 (dois) envelopes, referentes à: 

1) Proposta Comercial e 

2) Documentação Habilitatória, 

no  endereço  constante  do  subitem  1.1.1, DIRETAMENTE  NA  SALA  DE  LICITAÇÕES  DA

COORDENADORIA EXECUTIVA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL

DE  CACHOEIRO  DE  ITAPEMIRIM,  onde  será  realizado  o  RECEBIMENTO/PROTOCOLO  dos

envelopes até, no máximo, às 09h45min do dia 17/09/2019.
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1.3. Serão observadas as seguintes datas e horários para os procedimentos:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: Dia 17/09/2019 – até as 09h45min

INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA: Dia 17/09/2019 – às 10h

1.3.1. Em nenhuma hipótese serão recebidas documentação e proposta fora do prazo estabelecido neste

edital, bem como as propostas feitas por carta, telegrama, fax ou e-mail.

1.4. DAS RETIRADAS DO EDITAL:

1.4.1. As pessoas e/ou empresas interessadas em participar do presente certame poderão retirar o edital,

documentos integrantes e demais anexos, através do site: www.cachoeiro.es.gov.br/licitacao, ou deverão

comparecer  ao  endereço indicado no subitem 1.1.1,  em dias  úteis,  no horário  de 09h  às 18h,  com

pendrive para obtenção de cópia digitalizada.

1.5. DOS ESCLARECIMENTOS

1.5.1.  Os  pedidos  de  esclarecimentos  referentes  ao  processo  licitatório  deverão  ser  dirigidos  ao

presidente em até, no máximo, 05 (cinco) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão

pública,  por  meio  eletrônico,  semad.licitacao@cachoeiro.es.gov.br e  licitacao.cachoeiro@gmail.com,

informando o número da licitação, ou ainda, entregue no endereço especificado no subitem 1.1.1 deste

edital, setor da COORDENADORIA EXECUTIVA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS, telefones nº (28)

3155-5321 ou 3155-5242.

1.5.2. Serão  respondidos  exclusivamente  mediante  divulgação  na  internet,  através  do  site:

www.cachoeiro.es.gov.br/licitacao,  sem  informar  a  identidade  da  licitante  consulente  e  de  seu

representante.

1.5.3. Aos  licitantes  interessados  cabe  acessar  assiduamente  o  referido  endereço  para  tomarem

conhecimento das perguntas e respostas e manterem-se atualizados sobre esclarecimentos referentes a

este Edital.

1.5.4. Compete a cada licitante fazer um minucioso exame do Edital, e das condições nele estabelecidas,

obrigando-se a acompanhar  as publicações referentes ao processo no site  www.cachoeiro.es.gov.br,

bem como as publicações oficiais, com vistas a possíveis alterações.

2. DAS DEFINIÇÕES BÁSICAS

2.1. As definições e conceitos básicos adotados são as seguintes:

I. CONTRATANTE: é o Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES;

II. CONTRATADA: é a empresa vencedora do presente certame licitatório;

III. LICITANTE: é a empresa participante do presente certame licitatório;

IV. SMTCI: é o Sistema Municipal de Transporte Coletivo de Cachoeiro de Itapemirim, que compreende

equipamentos, veículos e infraestrutura empregada na disponibilização do serviço de transporte coletivo

do Município de Cachoeiro de Itapemirim.

V. SEMDURB: é a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano;

VI. SEMO: é a Secretaria Municipal de Obras;
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VII. ABRIGO DE ÔNIBUS:  mobiliário urbano destinado aos usuários do SMTCI, instalado nos pontos de

parada  dos  coletivos  que  operam  o  serviço  de  transporte  público  municipal,  a  fim  de  conferir

acessibilidade,  conforto  e  segurança  aos  usuários  e  contribuir  para  a  melhoria  da  mobilidade  e  da

paisagem urbana;

VIII. TOTEM: mobiliário urbano destinado aos usuários do SMTCI, instalado nos pontos de parada dos

coletivos  que  operam o  serviço  de  transporte  público  municipal,  a  fim  de  atuar  como  elemento  de

informação e comunicação e contribuir à melhoria da mobilidade e da paisagem urbana;

IX. MOBILIDADE URBANA: é a organização de deslocamentos de pessoas e bens dentro do espaço

urbano,  de  acordo  com as  atividades  ali  desenvolvidas,  devendo  ser  realizada  de  forma  universal,

segura, eficiente e sustentável;

X. ACESSIBILIDADE: é um atributo essencial do ambiente que garante a melhoria da qualidade de vida

das pessoas,  que deve estar  presente nos espaços,  no meio físico,  no transporte,  na informação e

comunicação, inclusive nos sistemas e tecnologias da informação e comunicação, bem como em outros

serviços, equipamentos e instalações abertas ao público ou de uso público, tanto na cidade como no

campo, com a utilização do desenho universal e da observância de normas técnicas, como ABNT NBR

9050:2015.

XI. DESENHO  UNIVERSAL:  aquele  que  visa  atender  à  maior  gama  de  variações  possíveis  das

características antropométricas e sensoriais da população. (ABNT NBR 9050:2015,  NBR 13.994, NBR

14.020, NBR 14.021, NBR 14.022).

XII.  PISO  TÁTIL:  piso  caracterizado  pela  diferenciação  de  textura  em  relação  ao  piso  adjacente,

destinado a constituir alerta ou linha guia, perceptível por pessoas com deficiência visual. (ABNT NBR

16537:2016 e 9050:2015)

XIII. PROTÓTIPO: é a solução que caracteriza a proposta de mobiliário que deverá ser submetida a

análise da CONTRATANTE para verificação do atendimento dos requisitos técnicos constantes no Termo

de Referência.

3. DO OBJETO

3.1. A  presente  Licitação tem por  objeto  a  CONTRATAÇÃO  DE EMPRESA ESPECIALIZADA OU

CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ABRIGOS

DE  ÔNIBUS  E  MOBILIÁRIO  VOLTADO  À  COMUNICAÇÃO  DOS  USUÁRIOS  DO  SERVIÇO  DE

TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, nos termos estabelecidos

no Projeto Básico e seus anexos, e demais documentos que integram o presente edital.

3.2. As especificações completas bem como as quantidades estimadas dos serviços a serem executados

encontram-se estabelecidas no Termo de Referência constante do ANEXO XI, bem como demais anexos

que integram o presente Edital.

3.2.1. Os serviços previstos neste Edital e seus anexos, dele fazendo parte integrante, independente de

transcrições  total  ou  parcial,  serão  executados,  de  acordo  com  as  especificações  e  quantitativos

estimados,  constantes  no  documento  a  seguir  mencionado,  a  serem  rigorosamente  obedecidos  na

apresentação da documentação e elaboração das propostas:

- Termo de Referência com seus respectivos anexos.
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4. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

4.1. As  despesas  decorrentes  da  execução  do  Contrato correrão  por  conta  do  recurso  específico

consignado no Orçamento do Município de Cachoeiro de Itapemirim, constante nas seguintes dotações:

Unidade Orçamentária: 07.01

Funcional Programática: 15.451.0708.1.009 

Elemento de Despesa: 4.4.90.51.99 – outras obras e instalações

Fonte: 2.990.0000.0074

Ficha - Fonte: Será definida após a aprovação do Projeto de Lei nº 095/2019 pela Câmara Municipal

Unidade Orçamentária: 07.01

Funcional Programática: 15.451.0708.1.009 

Elemento de Despesa: 4.4.90.51.99 – outras obras e instalações

Fonte: 1001.0001.0000

Ficha - Fonte: 5526

5. DO VALOR GLOBAL ESTIMADO

5.1. O valor global estimado para a execução dos serviços é de R$ 5.030.000,00 (cinco milhões e trinta

mil reais), conforme Proposta de Preços constante do ANEXO IX.

6. DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO

6.1. Somente poderão participar da presente licitação as empresas que tenham o objeto social pertinente

e compatível com o objeto licitado, legalmente constituídas e que comprovarem sua habilitação conforme

disposto neste Edital.

6.2. As empresas participantes deste certame deverão satisfazer as condições expressas no presente

Edital, seus anexos e legislação pertinente.

6.3. Não será admitida a participação, nesta Concorrência, de empresas:

a) que estejam cumprindo pena de suspensão temporária de participação em licitação e/ou impedimento

de contratar com este MUNICÍPIO;

b) que tenham sido declaradas inidôneas para licitar e/ou contratar com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação;

c) que  entre  seus  dirigentes,  gerentes,  acionistas  majoritários,  sócios  controladores,  responsáveis

técnicos, haja alguém que seja servidor do MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM;

d) que se encontre em processo de falência, dissolução, fusão, cisão ou incorporação, se não atendido o

disposto no item 11.5.1.1;

e) Empresas enquadradas no art. 9º da Lei 8.666/93.

6.3.1. Caso seja constatada pela Administração a participação de licitante cuja situação se enquadre em

quaisquer hipóteses previstas no  subitem 6.3, ainda que a posteriori, a concorrente será excluída do
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certame, ficando esta e seus representantes incursos nas sanções previstas no art. 9º da Lei nº 8.666/93,

consolidada.

6.4. Não será admitida a participação de empresas reunidas em consórcio ou grupos de empresas ou

qualquer outra modalidade de interdependência entre empresas licitantes.

7. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

7.1.  Até  5º  (quinto)  dia  útil  antes  da  data  fixada  para  a  entrega  dos  envelopes,  QUALQUER

PESSOA poderá impugnar o ato convocatório desta licitação por irregularidades na aplicação da Lei

8.666/93 consolidada, devendo a administração julgar e responder à impugnação até o 3º (terceiro) dia

útil antes da data fixada para a abertura dos envelopes, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1o do

art. 113.

7.2. Até 2º (segundo) dia útil  antes da data fixada para a entrega dos envelopes,  o LICITANTE

poderá impugnar as  falhas ou irregularidades que viciaram o edital,  sob pena de decadência do

direito, devendo a administração julgar e responder à impugnação.

7.2.1. Serão consideradas licitantes apenas pessoas jurídicas.

7.3. As impugnações serão respondidas exclusivamente mediante divulgação na internet, através do site:

www.cachoeiro.es.gov.br/licitacao, sem  informar  a  identidade  da  licitante  consulente  e  de  seu

representante.

7.4. Acolhida a  impugnação contra  o  Edital  este  será  corrigido  e  será designada nova  data  para  a

realização do certame, salvo quando esta não implicar em alteração na formulação das propostas.

7.5. Qualquer modificação no edital será divulgada pelo mesmo instrumento de publicação em que se

deu o texto original  ou através de Ofício enviado a todos licitantes, reabrindo-se o prazo inicialmente

estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas,

observado o subitem 7.4.

7.6. As  impugnações  deverão  ser  protocoladas  na  Coordenadoria  Executiva  de  Compras

Governamentais, no endereço constante no preâmbulo deste Edital, em dias úteis, no horário de 09h às

18h,  ou  encaminhada  para  os  e-mails  semad.licitacao  @cachoeiro.es.gov.br   e

licitacao.cachoeiro@gmail.com, aos cuidados da Presidente da Comissão.

7.7. É  vedada  à  licitante  a  utilização  de  impugnação  sem  qualquer  fundamento  ou  de  natureza

meramente protelatório ou que vise a tumultuar o procedimento licitatório. Identificado tal comportamento,

poderá a Comissão de Licitação ou, se for o caso, a Autoridade Superior,  arquivar sumariamente os

expedientes, bem como aplicar penalidade.

7.8. As impugnações interpostas fora do prazo legal e/ou subscritas por representante não habilitado

legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente não serão conhecidos.
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7.8.1. Para fins de identificação de interposição da impugnação, o impugnante deverá anexar, por meio

de arquivo eletrônico ou documental, devendo constar a habilitação jurídica conforme descrito nos itens

11.2 do Edital.

8. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DA PROPOSTA COMERCIAL

8.1. Os documentos de habilitação e de proposta comercial deverão ser apresentados em 02 (dois)

envelopes separados, opacos, lacrados e indevassáveis, os quais deverão conter na parte externa os

seguintes dizeres:

ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

RAZÃO/DENOMINAÇÃO SOCIAL DA EMPRESA

DATA E HORÁRIO DA ABERTURA

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2019 

ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA COMERCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

RAZÃO/DENOMINAÇÃO SOCIAL DA EMPRESA

DATA E HORÁRIO DA ABERTURA

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2019

8.2.  Em nenhuma hipótese serão recebidos quaisquer dos envelopes fora do prazo estabelecido neste

Edital.

8.3. O Envelope nº 01 – HABILITAÇÃO – deverá conter os documentos/informações exigidos no item 11

deste  Edital,  e  o  Envelope  nº  02  –  PROPOSTA  COMERCIAL  –  deverá  conter  as

informações/documentos exigidos no item 12 deste Edital.

8.4. A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO e PROPOSTA COMERCIAL deverão ser obrigatoriamente

apresentadas em língua portuguesa, de forma legível, sem emendas ou rasuras, dentro dos respectivos

envelopes.

8.4.1.  Não serão analisados quaisquer documentos que não estejam constantes dos envelopes de que

trata este item.

8.5. A fim de facilitar o exame da documentação, os licitantes deverão apresentar seus documentos na

ordem em que estão listados neste edital.
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8.6. Os documentos solicitados devem ser apresentados no original ou por cópia autenticada em cartório

por  tabelião  de  notas,  certificação  digital ou  por  servidor  da  Coordenadoria  Executiva  de  Compras

Governamentais, à vista dos originais,.

8.7.  As  documentações da HABILITAÇÃO e PROPOSTA COMERCIAL  deverão ser apresentadas em

apenas uma via.

8.8. O PREPONENTE arcará com todos os custos relacionados com a preparação e apresentação de

sua DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO e de sua PROPOSTA, não responsabilizando o MUNICÍPIO

DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,  em nenhuma hipótese,  por  tais  custos,  quaisquer que sejam os

procedimentos seguidos na licitação, ou os resultados desta.

8.9. A veracidade das informações e eventuais deficiências no atendimento aos requisitos e exigências

para  a  apresentação  da  documentação  de  Habilitação  e  Proposta  serão  consideradas  de

responsabilidade exclusiva da licitante, acarretando-lhe a inabilitação ou desclassificação, conforme o

caso, bem como a sua responsabilização na forma da Lei e na forma prevista no presente edital.

8.10.  É vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente da

documentação.

9. DA SESSÃO DE DISPUTA

9.1. Na  data,  hora  e  local  designados  neste  Edital,  na  presença  das  licitantes  e  demais  pessoas

presentes ao ato, a Comissão Permanente de Licitação, verificará as credenciais dos representantes das

empresas licitantes, conforme previsto no subitem 10, abaixo, e em seguida de posse dos envelopes

devidamente  lacrados  e  identificados,  procederá  à  abertura  do  primeiro,  cujo  conteúdo  deverá  ser

rubricado pelos membros da Comissão e licitantes presentes.

9.2. Será  procedida  a  abertura  dos  Envelopes  de nº  01  –  HABILITAÇÃO e  posteriormente  serão

rubricadas  por  todos  os  licitantes  presentes  e  pelos  membros  da  Comissão  de  Licitação,  as

documentações trazidas pelos proponentes, permitindo-se aos interessados o exame dos mesmos no

local.

9.3. O resultado da Habilitação será comunicado aos licitantes após o encerramento dessa primeira fase

dos trabalhos, o que poderá ocorrer por comunicação direta na mesma data da abertura dos respectivos

envelopes ou posteriormente através de publicação nos meios oficiais, o que deverá ser expresso na ata

de julgamento.

9.4. Em caso de suspensão da sessão para análise e julgamento da documentação de habilitação, o

resultado deverá ser  publicado no Diário  Oficial  Eletrônico do Município,  Diário  Oficial  do Estado do

Espírito Santo e jornal de Grande Circulação, na forma e prazo legal.
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9.5. Estando todos os licitantes presentes e havendo a desistência de interposição de recursos, o que

deverá ser expresso em ata, poderá ser realizada a abertura do envelope de Proposta Comercial nº 02,

no mesmo dia.

9.6. A  CPL  verificará  a  documentação  apresentada  e  à  licitante  que  não  atender  às  exigências

estabelecidas no Edital serão devolvidos, fechados, os envelopes de Proposta Comercial, desde que haja

desistência expressa da interposição de qualquer recurso, ou então, após a denegação deste.

9.7. Caso  não ocorra  a  desistência  da  interposição  de  recursos,  serão  os  lacres  dos  envelopes de

proposta comercial, rubricados pela Comissão de Licitação e pelas licitantes presentes, e será aguardado

o prazo para a interposição de recurso sendo o resultado do julgamento da habilitação publicado no

Diário Oficial do Estado do Espírito Santo e jornal de Grande Circulação, na forma e prazo legal.

9.8. Das reuniões de abertura dos envelopes de habilitação e proposta comercial, serão lavradas atas

circunstanciadas que mencionarão todas as licitantes, as reclamações e questionamentos feitos e as

demais ocorrências que interessarem ao julgamento desta licitação, devendo as atas ser assinadas pelos

membros da Comissão e por todas as licitantes presentes.  Os interessados que estiverem ausentes

serão devidamente intimados do resultado da reunião, na forma da Lei.

9.8.1. Qualquer licitante, através de seu representante legal, poderá fazer constar em ata seus reclames,

ficando  a  critério  dos  membros  da  Comissão  de  Licitação  considerá-los  ou  não,  não  possuindo,

entretanto, efeito de recurso, que tem procedimento próprio.

10. CREDENCIAMENTO

10.1. Os representantes deverão apresentar  FORA DO ENVELOPE DE HABILITAÇÃO E ANTES DA

ABERTURA DOS ENVELOPES:

10.2.  FAZENDO-SE REPRESENTAR POR PROPRIETÁRIO, sócio ou diretor, este  deverá comprovar

através de  cópia autenticada de um dos documentos constantes abaixo nas alíneas “a” a “d”,

conforme o caso, a condição alegada de representante, e consequente posse de poderes para prática

de  todos  os  atos  inerentes  ao  certame,  junto  à  CÓPIA da  cédula  de  identidade  ou  documento

equivalente.

a) registro comercial, no caso de empresa individual ou;

b) ato  constitutivo,  estatuto  ou contrato  social  em vigor,  devidamente  registrado  na  junta  comercial,

observado as exigências do novo Código Civil e da Lei 11.127, de 28 de junho de 2005, em se tratando

de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição

de seus administradores ou;

c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em

exercício ou;

d) 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.
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10.3. CASO A EMPRESA SE FAÇA REPRESENTAR POR TERCEIROS, deverá apresentar: 

10.3.1 instrumento procuratório  público ou particular,  neste último caso, com  firma reconhecida em

cartório e cópia autenticada de um dos documentos constantes nas alíneas “a” a “d” do item 10.2,

conforme o caso, que lhe outorgue poderes específicos para a prática de todos os atos inerentes ao

certame, junto à CÓPIA da cédula de identidade ou documento equivalente; ou

10.3.2 Carta  Credencial,  conforme  modelo  do  ANEXO  I,  junto  à cópia  autenticada  de  um  dos

documentos constantes nas alíneas “a” a “d” do item 10.2, conforme o caso ,  acompanhado da

CÓPIA da cédula de identidade ou documento equivalente.

10.4. Os documentos de credenciamento – procurações e cartas credenciais – serão retidos pela CPL e

juntados ao processo da licitação.

10.5.  A  ausência  do  representante  ou  credenciado,  a  não  apresentação  ou  ainda  a  incorreção  do

documento de credenciamento para participar da sessão de abertura dos envelopes, não acarretará na

inabilitação  ou  desclassificação  da  empresa  licitante,  permitindo  somente  a  manifestação  de

representantes legais ou credenciados, que constará em ata.

10.6.  Será permitida a participação ativa de apenas 01 (um) representante especificamente designado,

de cada proponente,  na sala  de licitação, sendo vedada a representação de mais de uma empresa

licitante.

10.7. Fica  assegurado  ao(s)  Licitante(s),  a  qualquer  tempo,  mediante  juntada  dos  documentos  ora

exigidos, a substituição do seu representante.

11. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE Nº 01

11.1. Toda documentação necessária à habilitação deverá estar vigente na data de abertura da

sessão pública de disputa, à exceção daqueles que, por sua natureza, não contenham validade, e

poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas,

certificação digital ou por servidor da Coordenadoria Executiva de Compras Governamentais, à vista dos

originais, por cópia simples quando a confirmação do seu teor puder ser feita pela Administração junto

aos órgãos públicos emitentes, via “Internet”, ou publicação em órgãos da imprensa oficial, na forma do

artigo 32, e seus parágrafos, da Lei Federal nº 8.666/93, consolidada.

Nota  1:  Caso alguma empresa apresente a documentação em cópia  simples,  deverá apresentar  os

originais na sessão de disputa.

Nota 2: Caso quaisquer das documentações ora exigidas, já tenham sido apresentadas no momento do

credenciamento, fica dispensada de nova apresentação.

Nota  3:  Será  inabilitada  a  empresa  cujo  objeto  social  não  contemplar  o  objeto  do  presente

certame.

11.2. Habilitação Jurídica:

11.2.1. Registro comercial, no caso de empresa individual ou;
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11.2.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na junta comercial,

observado as exigências do novo Código Civil e da Lei 11.127, de 28 de junho de 2005, em se tratando

de sociedade comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição

de seus administradores ou;

11.2.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em

exercício ou;

11.2.4. 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.

11.2.5. Cédula  de  Identidade  do  sócio  ou  do  representante  legal,  conforme  o  caso,  devidamente

autenticada  em  cartório  ou  por  servidor  Público  desta  Coordenadoria  Executiva  de  Compras

Governamentais. 

11.2.6.  Caso  a  empresa  se  faça  representar  por  terceiros,  deverá  apresentar  instrumento

procuratório público ou particular, neste último caso, com firma reconhecida em cartório, que lhe outorgue

poderes para a prática de todos os atos inerentes ao certame; 

11.2.7. Declaração Expressa constante no ANEXO II.

11.3. Da Regularidade Fiscal e Trabalhista

11.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

11.3.2. Prova de Regularidade mediante a apresentação de Certidão Conjunta de Débitos, relativos a

tributos federais e à Dívida Ativa da União e Previdenciários;

11.3.3. Prova de regularidade perante a Fazenda Pública Estadual da sede do Licitante;

11.3.4. Prova de regularidade (certidão) perante a Fazenda Pública Municipal da sede do Licitante;

11.3.5. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS;

11.3.6. Prova de Inexistência de Débitos Inadimplidos perante a Justiça do Trabalho - CNDT, mediante a

apresentação de certidão negativa.

11.4. Qualificação Técnica

11.4.1. Indicação pela Licitante do(s) Responsável(eis) Técnico(s) que participará(ão) da elaboração dos

projetos observadas as especificações mínimas constantes neste Termo de Referência, assim como da

execução  do  objeto  a  que  se  refere  este  instrumento,  providenciando  a  respectiva  Anotação  de

Responsabilidade Técnica - ART ou Registro de Responsabilidade Técnica - RTT para cada item que

constitui  o  objeto  do  presente  instrumento,  devidamente  assinada  por  profissional  competente

regularmente habilitado para tal. 

11.4.2. Declaração da empresa comprometendo-se a garantir a disponibilidade de todas as instalações,

equipamentos  e  mão  de  obra  necessários  à  prestação  do  OBJETO  de  acordo  com  os  prazos,

especificações técnicas e demais exigências previstas neste Termo de Referência.

11.4.3. Atestados  de  visitas  técnicas  expedidos  pelo  Município  através  da  Secretaria  Municipal  de

Desenvolvimento  Urbano  -  SEMDURB,  atestando  que  a  Licitante  visitou  os  locais  nos  quais  serão

instalados  os  abrigos  de ônibus e  do mobiliário  voltado à comunicação dos  usuários  do serviço de

transporte público que constituem o objeto deste instrumento ou Declaração de responsabilidade (para as
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licitantes  que  não  realizaram  a  visita  técnica)  declarando  que  se  responsabiliza  integralmente  por

quaisquer eventualidades ocasionadas por sua não realização.

11.4.4. A fim de comprovar a sua Capacidade Operacional, a LICITANTE deverá apresentar atestado

fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA ou CAU,

acompanhado  da  respectiva  CAT  (Certidão  de  Acervo  Técnico),  por  execução  de  obra  ou  serviço,

demonstrando  a  capacitação  técnica  para  desempenho  de  atividade  pertinente  e  compatível  em

características  semelhantes  com o objeto  da licitação,  obedecendo às  parcelas  de  maior  relevância

técnica e financeira, conforme descrito abaixo:

Serviço
Quantidades de
abrigos previstas

no Objeto

Quantidades
Mínimas Exigidas

% sobre o total
previsto no

Objeto

Fabricação de Abrigos de Ônibus em Estrutura
Metálica,  que  atendam  ao  regramento
estabelecido  neste  Termo  de  Referência,  ou
similar, principalmente no que tange ao item 13.
CRITÉRIOS INDISPENSÁVEIS DO PROJETO

236 10 4,24%

11.4.4.1. Entende-se tais parcelas como de maior relevância técnica, uma vez que bastam para

comprovar que a LICITANTE detém a expertise exigida a atender os parâmetros editalícios na entrega de

mobiliários idênticos relativos a totalidade do OBJETO contratado.

11.4.4.2. Por se tratar de uma estrutura cuja complexidade de execução é mais simples do que

aquela exigida na disponibilização dos abrigos de ônibus não será exigirá  a comprovação de que a

LICITANTE tenha fabricado o mobiliário denominado neste instrumento como Totem.

11.4.4.3. Será admitido como similar, o atestado que comprove a fabricação de abrigos de ônibus

com as seguintes variações:

11.4.4.3.1. Variações nas medidas em até 10%;

11.4.4.3.2. Solução da cobertura;

11.4.4.3.3. Outras estruturas metálicas, tais como aço polido, etc.

11.4.4.3.4.  Será permitido o somatório de Atestados para atingir o número de abrigos

solicitado.

11.4.5. O profissional indicado como responsável técnico da LICITANTE deverá comprovar sua expertise

através da apresentação de atestados de capacidade técnica fornecido por pessoa jurídica de direito

público ou privado,  de que tenha executado a qualquer tempo,  serviços e  obras compatíveis  com o

OBJETO desta licitação, devidamente certificado pelo CREA ou CAU, acompanhado da respectiva CAT

(Certidão de Acervo Técnico), obedecendo às parcelas de maior relevância técnica e valor significativo,

conforme descrito abaixo:

Serviço
Quantidades
previstas no

Objeto

Quantidades
Mínimas Exigidas

% sobre o total
previsto no

Objeto

Fabricação de Abrigos de Ônibus em Estrutura
Metálica  que  atendam  ao  regramento
estabelecido no Termo de Referência ou similar,
principalmente  no  que  tange  ao  item  13.
CRITÉRIOS INDISPENSÁVEIS DO PROJETO

236 10 4,24%
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11.4.5.1. Entende-se tais parcelas como de maior relevância técnica, uma vez que bastam para

comprovar que o responsável técnico da LICITANTE detém a expertise exigida a atender os parâmetros

editalícios na entrega de mobiliários idênticos relativos a totalidade do OBJETO contratado.

11.4.5.2. Por se tratar de uma estrutura cuja complexidade de execução é mais simples do que

aquela exigida na disponibilização dos abrigos de ônibus não será exigirá  a comprovação de que o

responsável técnico da LICITANTE tenha executado a qualquer tempo o mobiliário denominado neste

instrumento como Totem.

11.4.5.3. Será admitido como similar, o atestado que comprove a fabricação de abrigos de ônibus

com as seguintes variações:

11.4.5.3.1. Variações nas medidas em até 10 %;

11.4.5.3.2. Solução da cobertura;

11.4.5.3.3. Outras estruturas metálicas, tais como aço polido, etc.

11.4.5.4. Será permitido o somatório de Atestados para atingir o número de abrigos solicitado.

11.4.5.5. Cada responsável técnico só poderá representar  uma única empresa, sob pena de

inabilitação de ambas as Licitantes.

11.4.6. Certidão  comprobatória  de  inscrição  ou  registro  e  regularidade  da  LICITANTE  e  dos  seus

responsáveis  técnicos  no  Conselho  Regional  de Engenharia  e  Agronomia  –  CREA e ou  no  CAU –

Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo da região a que estiver vinculada, de acordo com as

atribuições  regulamentadas  pelos  respectivos  Conselhos  Federais,  que  comprove  o  exercício  da

atividade relacionada com o OBJETO da licitação.

11  .5. Da Qualificação Econômico-Financeira  

11.5.1. Apresentar  Certidão  Negativa  de  pedido  de  Falência,  Concordata  ou  recuperação

judicial/extrajudicial, expedida pelo(s) distribuidor(es) da sede da pessoa jurídica, com data não superior a

60 (sessenta) dias de sua emissão, quando não for expresso sua validade.

11.5.1.1.  Caso  a  licitante  se  encontre  em processo  de  recuperação  judicial  ou  extrajudicial,

deverão ser cumpridos, por meio da documentação apropriada constante no Envelope de Habilitação, os

seguintes requisitos, cumulativamente:

a) cumprimento dos demais requisitos de habilitação constantes neste Edital; 

b)  sentença  homologatória  do  plano  de  recuperação  judicial,  ou  certidão  judicial  informando  que  a

empresa encontra-se apta para participar de licitação.

11.5.2. Balanço  Patrimonial  e  Demonstrações  Contábeis  do  último  exercício  social,  já  exigíveis  e

apresentados na forma da lei, inclusive as certidões digitais emitidas por órgãos oficiais, comprovando a

boa situação financeira da licitante, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,

podendo ser atualizado por índices oficiais (IGPM), quando encerrados há mais de 03 (três) meses da

data da apresentação da proposta.

11.5.3. Para Sociedades Anônimas e outras Companhias obrigadas à publicação do Balanço, na forma

da Lei 6.404/76 e 11.638/07 cópias da publicação de:

a) Balanço Patrimonial;

b) Demonstração do resultado do exercício;

c) Demonstração do fluxo de caixa;
12



d) Demonstração das mutações do Patrimônio Líquido;

e) Notas explicativas do balanço. 

11.5.4. Para outras empresas:

a) balanço patrimonial registrado na Junta Comercial ou Registro de Comércio competente;

b) demonstração do resultado do exercício;

c) cópia  do termo de abertura  e  de encerramento do livro  Diário,  registrado na Junta Comercial  ou

Registro de Comércio competente.

Nota. O  Balanço  Patrimonial  deverá  estar  acompanhado  de  cópia  do  termo  de  abertura  e  de

encerramento, extraído do livro diário, registrado ou publicado, até a data de emissão da proposta escrita.

OBS: Serão considerados aceitos como na forma da lei, o balanço patrimonial e demonstrativo contábil

apresentado na forma abaixo, conforme o caso:

a)  Publicados em órgão da imprensa oficial; ou 

b)  Publicados em Jornal de Grande Circulação; ou 

c)  Por fotocópia autenticada, devidamente registrada na Junta Comercial da sede da licitante ou Órgão

equivalente; ou

d)  Por  fotocópia  autenticada,  extraída  do  Livro  Diário,  bem como dos  Termos  de  Abertura  e  de

Encerramento daquele livro, devidamente registrados na Junta Comercial da sede da licitante ou Órgão

equivalente. 

11.5.5. CÁLCULO DOS INDICADORES ECONÔMICOS:

Para efeito da avaliação da capacidade econômico-financeira do Licitante, conforme § 1º e § 5º do art.

31, da Lei nº 8.666/93, consolidada, ficam estabelecidos 03 (três) índices contábeis, referente ao último

exercício  social  e  calculados  na  forma  estabelecida  nas  Instruções  para  Cálculo  dos  Indicadores

Econômicos, como segue:

Índice de Liquidez Geral (ILG)

                 Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
 ILG = ________________________________________________ = > ou = 1,00                      
                  Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

 Índice Solvência Geral (ISG)

                                          Ativo Total     
    ISG = __________________________________________= > ou = 1,0
                        Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
  
Índice de Endividamento Geral (IEG)

                        Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo  
IEG = __________________________________________________= < ou = 1,0
                                                    Ativo Total

11.5.6. Deverá ser entregue os cálculos dos itens acima descritos, conforme modelo do ANEXO VII deste

edital. Caso o memorial não seja apresentado, à CPL reserva-se o direito de efetuar os cálculos.

11.5.7. A comprovação de Capital Social  ou Patrimônio Líquido equivalente a 10% (dez por cento) do

valor estimado da contratação, conforme disciplina o § 3º, do art. 31 da Lei nº 8.666/93, consolidada, que

será averiguado através do Balanço Patrimonial apresentado.  
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11.6. DA COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MICROEMPRESAS OU EMPRESAS DE PEQUENO

PORTE, somente no uso do direito a preferência.

11.6.1. Os licitantes que invocarem a condição de MICROEMPRESAS OU EMPRESAS DE PEQUENO

PORTE para fins de exercício de quaisquer dos benefícios previstos na Lei Complementar 123/2006,

deverão apresentar  junto à  DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO no  Envelope nº 01,  os seguintes

documentos: 

a) Declaração, firmada pelo representante legal da empresa, que não está inserida nas excludentes

hipóteses previstas nos incisos do § 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06, conforme ANEXO

VIII; e

b) Certidão expedida no presente exercício  pelo  Órgão competente,  a saber:  Registro  de Empresas

Mercantis (Junta Comercial) ou Registro Civil de Pessoas Jurídicas (Cartório), conforme o caso, do local

onde a pessoa jurídica tenha sido registrada, atestando que a empresa se enquadra na condição de

Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, na forma do artigo 3º da Lei Complementar 123/2006; ou

c) Licitantes  optantes  pelo  Sistema  Simples  Nacional  de  Tributação,  regido  pela  Lei  Complementar

123/2006: Comprovante de opção pelo Simples obtido através do site do Ministério da Fazenda.

11.6.2. As Empresas de Pequeno Porte, por ocasião da participação neste certame, deverão apresentar

toda  a  documentação  exigida  para  fins  de  comprovação  de  regularidade  fiscal,  mesmo  que  esta

apresente alguma restrição.

11.6.3.  Em havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal por Empresa de Pequeno

Porte, 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,  prorrogáveis  por  igual  período,  na  forma

estabelecida pelo § 1º do art. 43 da Lei Complementar 147/2014.

11.6.4. A não regularização da documentação de regularidade fiscal, no prazo previsto acima, implicará

na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, procedendo-se

à convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação.

11.7. Do Registro Cadastral

11.7.1. As  empresas  que  apresentarem  o  Certificado  de  Registro  Cadastral  –  CRC,  emitido  pela

Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, com validade na data da entrega da documentação,

cujo  objeto  deverá  ser  compatível  com  o  objeto  da  licitação, fica  dispensado  da  apresentação  da

documentação referente à Regularidade Jurídica, Fiscal e Trabalhista e Econômico-Financeira.

11.7.2. Caso  algum(ns)  dos  documentos  mencionados  no  CRC  não  estiver(em)  devidamente

atualizado(s), este(s), deverá(ao) ser apresentado(s) concomitantemente com o Certificado de Registro

Cadastral.

11.8. Das disposições gerais relativas à Documentação Habilitatória 

11.8.1. Todas as folhas de documentação de Habilitação deverão ser entregues na ordem sequencial

indicada acima, numeradas e visadas pelo proponente. Tal medida visa salvaguardar os interesses dos

participantes no aspecto de segurança e transparência do procedimento licitatório.  Esclarecemos que o

não atendimento ao solicitado implicará na perda do direito a futuras reclamações.
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11.8.2. Para efeito de apresentação dos documentos e das provas de regularidade acima mencionados,

não serão aceitos quaisquer protocolos ou “solicitação de documento” em substituição aos documentos

requeridos neste Edital.

11.8.3. Não serão aceitos documentos com prazos de validade vencidos. Caso as certidões expedidas

pelas Fazendas Estadual e Municipal  não tragam consignados os respectivos prazos de validade,  a

administração aceitará como válidos, no máximo, os prazos vigentes no Estado do Espírito Santo e no

Município de Cachoeiro de Itapemirim, 90 (noventa) e 30 (trinta) dias, respectivamente.

11.8.4. As licitantes estarão sujeitas às consequências estabelecidas na Legislação, caso não atendam

ao declarado em sua proposta, após a diligência ou vistoria efetuada pela Comissão designada, nos

casos em que esta se fizer necessária.

11.9. Da abertura do envelope de nº 01

11.9.1. Primeiramente serão abertos os "Envelopes nº 01" -  Documentos de Habilitação de todas as

empresas participantes.

11.9.2.  Todos os documentos relativos à habilitação serão rubricados pela Presidente e membros da

Comissão de Licitação e a seguir, pelos representantes credenciados de todos os licitantes e presentes

ao ato, ocasião em que os licitantes poderão examinar o conteúdo e registrar suas considerações em ata

a ser assinada por todos os presentes.

11.9.3. Do julgamento das habilitações caberá recurso, na forma descrita no item 13 deste edital.

11  .10. Do julgamento da habilitação - envelope de nº 01  

11.10.1. Serão consideradas Habilitadas as Licitantes que apresentarem toda a documentação

estabelecida no presente edital, de acordo com o solicitado e preencherem os requisitos de qualificação

técnica exigidos.

11.10.2. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em

nome do licitante, e devem ser apresentado da seguinte forma:

a) Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz.  

b) Se o licitante  for  a  filial,  todos  os  documentos  deverão  estar  em nome da  filial,  exceto  os  que  

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

11.10.3. Serão consideradas Inabilitadas e, portanto, impedidas de continuar no certame, as propostas

de Licitantes que apresentarem qualquer deficiência ou omissão conforme a seguir:

a) Deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos;

b) Apresentar documentos com prazos de validade expirados;

c) Apresentar  certidões ou declarações que não correspondam à verdade, sujeitando-se além da

inabilitação, a aplicação das penalidades previstas em lei;

d) Apresentar documentos em desacordo com as exigências editalícias.

11.10.4. A análise e julgamento da documentação relativa à Qualificação Técnica poderá ser realizada

pela CPL ou pela Secretaria Requisitante.

11.10.5. A CPL lavrará ata do julgamento, apontando todos os fundamentos de habilitação ou inabilitação

dos proponentes, que será devidamente assinada pelos presentes.
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10.10.6.  Será devolvido à licitante que não atender às exigências estabelecidas no edital, o envelope

contendo a Proposta de Preços – nº 02, fechado, desde que não haja recurso ou após sua denegação.

11.10.7. Estando todas as licitantes presentes, e havendo renuncia expressa quanto a interposição de

recursos, a abertura do envelope de Proposta de Preços – nº 02, poderá ser realizado no mesmo dia.

Caso contrário a Comissão Permanente de Licitação, após o prazo legal para interposição de recurso,

bem como de suas contrarrazões e julgamentos,  estabelecerá data,  hora e local  para a Sessão de

abertura do envelope nº 02.

12. DA PROPOSTA COMERCIAL

12.1. Os documentos que constituem a Proposta Comercial deverão ser apresentados em 01 (uma) via

em envelope fechado e identificado conforme previsto no item 8 do Edital. 

12.2. A Proposta Comercial deverá conter:

12.2.1. A Proposta de Preços deverá ser, redigida em idioma nacional, de forma clara e inequívoca,

sem emendas, rasuras ou entrelinhas, em estrita observância às especificações contidas neste edital,

assinada  a  última  folha  e  rubricada  as  demais  pelo  seu  titular  ou  representante  legal  da  licitante,

devidamente identificado, nela constando obrigatoriamente os subitens de a à g do modelo do ANEXO

IX.

12.2.2.  Planilha  Orçamentária  de  Serviços  e  Quantidades,  elaborada  de  acordo  com  as

especificações, contendo valores unitários e totais em reais, respeitados os valores unitários estipulados

pela  Secretaria  Municipal  de  Desenvolvimento  Urbano  –  SEMDURB;  Deverá  ser  assinada  pelo

representante legal da proponente e pelo(s) responsável(eis) técnico(s) pelas planilhas;

12.2.2.1. Os preços discriminados nas Planilhas de Serviços e Preços deverão incluir todos os

custos diretos e indiretos, seguros, tributos, taxas, tarifas, lucros, ônus fiscais e trabalhistas, bem como

quaisquer outras despesas necessárias à execução do objeto desta licitação;

12.2.3. Além de uma via impressa, a planilha orçamentária deverá ser apresentada também em CD-

R.  Não  serão  admitidas  diferenças  entre  os  preços  da  planilha  orçamentária  constante  da

proposta escrita e aqueles apresentados em mídia. Caso haja diferença, prevalecerá os valores

constantes da via impressa.

12.2.4. Não  se  admitirá  proposta  que  apresente  preço  total  simbólico,  irrisório  ou  de  valor  zero,

incompatível com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescido dos respectivos encargos.

Assim como qualquer oferta de vantagem não prevista no Edital, nem preços ou vantagens baseadas nas

ofertas dos demais licitantes. 

12.2.5. O preço considerado para fins de julgamento é o Menor Preço Global proposto, não se admitindo

proposta que apresentar preço global irrisório ou de valor zero, incompatíveis com os preços de insumos

e salários de mercado acrescidos dos respectivos encargos.

12.2.6. Não serão admitidos quaisquer acréscimos, supressões ou retificação na proposta de preços,

depois de apresentada.
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12.2.7.  Os Licitantes deverão apresentar,  junto à proposta de preços,  a  composição dos encargos

sociais e o demonstrativo detalhado da composição do percentual adotado para o item “BONIFICAÇÃO

E DESPESAS INDIRETAS – BDI”;

12.2.8.  Os licitantes deverão apresentar,  ainda,  a Planilha detalhada contendo as  Composições de

Custos Unitários de Cada Serviço, em mídia digital, em CD-R ou pendrive.

12.2.9. A proposta de Preços deverá contemplar  OBRIGATORIAMENTE, o disposto nos itens 16.1 a

16.8 do Termo de Referência – Anexo XI, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO.

12.3. Da Abertura do envelope de nº 02

12.3.1.  Decorrido  os  prazos  legais  para  a  interposição  de  eventuais  recursos, os  envelopes  serão

submetidos aos presentes para que seja constatada a sua inviolabilidade,  e após, serão abertos na

presença dos interessados, as Propostas Comerciais (Envelope nº 02) das Licitantes qualificadas na fase

de Habilitação. 

12.3.2. O Presidente, demais membros da Comissão e os licitantes credenciados rubricarão todos os

documentos apresentados, os quais serão a seguir colocados a disposição dos licitantes presentes para

conhecimento, rubrica e eventuais observações;

12.3.3. O exame e julgamento das Propostas Comerciais será realizado pela Secretaria Requisitante,

conforme estipulado neste Edital, na mesma sessão ou, a critério da Comissão de Licitação, a sessão

poderá  ser  suspensa,  cujo  resultado  será  publicado  no Diário  Oficial  do Estado  e jornal  de  grande

circulação.

12.4. Dos Critérios de Julgamento da Proposta Comercial

12.4.1. A Proposta de Preços (Envelope nº 02),  que compreende a proposta de preços e a planilha

orçamentária de serviços e quantidades, das proponentes habilitadas, serão avaliadas e julgadas pela

CPL, que poderá solicitar auxílio ao setor técnico da Secretaria Requisitante.

12.4.2. Serão desclassificadas as propostas comerciais que não atenderem às seguintes disposições:

a) Estiverem incompletas, isto é, não contiverem informações suficientemente claras de forma a permitir a

perfeita  identificação  quantitativa  e  qualitativa  dos  serviços licitados ou que apresentarem erros

insanáveis;

b) Contiverem qualquer limitação ou condição divergente do presente Edital;

c) Apresentarem valor global e unitário  superior ao limite estabelecido como máximos no edital

(Planilha de Preços);

d)  Apresentem os quantitativos  dos itens/serviços em desconformidade com os quantitativos

definidos na Planilha de Preços, bem como a alteração do cronograma físico e financeiro;

e) Apresentarem preços manifestadamente inexequíveis assim considerados na forma do que dispõe a

Lei Federal no 8.666/93;

f) Estiverem em desacordo com os termos exigidos no presente Edital;

g) Apresentarem preços unitários de mão de obra (inclusive encargos e benefícios) incompatíveis com os

Acordos e/ou Convenções Coletivas de Trabalho vigentes, incompatíveis com os preços dos insumos e

salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, salvo a exceção prevista no § 3º do Art. 44 da

Lei 8.666/93, consolidada; 

17



h) Apresentarem quaisquer omissões em relação às exigências editalícias;

i) Apresentarem o percentual do BDI maior do que o limite estabelecido na Planilha de Preços elaborada

pela PMCI.

12.4.3. Caso o valor global da(s) proposta(s), ou algum preço unitário proposto pela(s) licitante(s) seja(m)

considerados susceptíveis  a  dúvidas  quanto  à  sua  grandeza,  a  Comissão  poderá exigir que o(s)

Licitante(s) demonstre(m) sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos

insumos,  da  mão  de  obra,  e  demais  fornecimentos  são coerentes com os de mercado,  e que os

coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do Contrato. Caso verificada a

incompatibilidade e incoerência dos parâmetros em relação à realidade de mercado e a exequibilidade

dos serviços, a proposta comercial será desclassificada.

12.4.4.  A avaliação da proposta comercial observará o critério do menor valor global para o total de

remuneração do Contrato, expresso em Reais (R$). Será considerada a Licitante vencedora da

presente Licitação aquela que tenha ofertado o menor dos valores globais oferecidos nas propostas de

preços, obedecidos aos limites unitários e totais máximos para cada item, e desde que, tenha atendido

aos requisitos estabelecidos no presente instrumento.

12.4.5.  Havendo discordância entre os preços unitários, e o preço total da proposta, prevalecerão os

primeiros, sendo que a Comissão de Licitação deverá refazer os cálculos de modo a obter o preço real

proposto. Caso o proponente não aceite a correção dos erros a sua proposta será desclassificada.

12.4.6. Serão desclassificados os licitantes, cujas propostas não atendam às exigências do Edital e da

legislação pertinente ao objeto, bem como as que ofertarem proposta com ofertas excessivas ou

manifestadamente inexequíveis, comparado aos praticados no mercado.

12.4.7. A Comissão de Licitação anunciará o licitante detentor da melhor proposta, quando será aberta

automaticamente a opção para “convocar” a ME/EPP para nova oferta, quando o menor preço ofertado

pertencer  a  uma  empresa  não  enquadrada  como  ME/EPP,  na  forma  da  Lei  nº  123/2006  e  Lei

Complementar 147/2014.

12.4.7.1. Havendo proposta registrada por ME/EPP igual ou até 10% (dez por cento) superior a

melhor oferta, proceder-se-á da seguinte forma:

12.4.7.2. Será oportunizado a ME/EPP o exercício do direito de preferência, que consiste na

possibilidade de apresentar proposta de preço inferior à oferta da empresa mais bem classificada que

não se enquadra como ME/EPP e declarada arrematante do lote.

12.4.7.3. Na hipótese de nenhuma ME/EPP exercer o direito de preferência ou não atender às

exigências  do  edital,  a  empresa  não  enquadrada  como  ME/EPP  que  apresentou  o  menor  preço

permanece na posição de melhor classificada. 

12.4.7.4.  Será considerada vencedora da presente licitação a Licitante que, satisfeitas todas as

etapas e exigências deste Edital, apresentar a proposta de Menor Preço Global.

12.4.8.  Havendo dúvidas sobre a adequação da proposta ou do orçamento estimado, caberá à CPL

encaminhar o processo à  Secretaria  Requisitante  para que a  mesma verifique a conformidade da

proposta com os valores correntes do mercado, os quais deverão ser registrados na ata de julgamento.
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12.4.9.  Ocorrendo empate entre duas ou mais propostas, a Comissão  de  Licitação convocará os

Licitantes para realização de sorteio a ser realizado em sessão pública, disposto no § 2º do artigo 3º e o §

2º do Artigo 45, todos da Lei nº 8.666/93.

12.4.10.  A Comissão de Licitação lavrará ata do julgamento, apontando todos os fundamentos das

desclassificações e da seleção efetuada, concluindo pela classificação dos proponentes.

12.4.11.  Simultaneamente à divulgação do julgamento e classificação das propostas comerciais, a

Comissão divulgará também a classificação final da(s) proposta(s) da(s) Licitante(s).

12.4.12.  O resultado do julgamento, com a indicação da licitante vencedora, será publicado no Diário

Oficial do Estado e no jornal de grande circulação, nos termos da Lei 8.666/93.

12.4.13.  Do julgamento e classificação das propostas comerciais e da classificação final das propostas

das Licitantes, caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da sua intimação, na forma do

que dispõe o art. 109, da Lei Federal nº 8.666/93.

12.4.14. A Comissão não aceitará, em hipótese alguma, futuras alegações de omissão, na “PROPOSTA”,

de  serviços  necessários  à  execução  do  Contrato,  ou  de  inexatidão  relativamente  à  quantidade  dos

serviços contratados, com o objetivo de alterar o preço proposto.

13. DOS RECURSOS

13.1. Os recursos administrativos contra as decisões de que trata as alíneas do inc. I, do Art. 109 da Lei

nº  8.666/93 consolidada,  serão recebidos,  processados e julgados em cumprimento das disposições

desse artigo.

14. DA VISITA TÉCNICA

14.1. A visita técnica para conhecimento pleno dos locais que serão executados os serviços é facultada

à licitante e,  quando realizada, deverá ser feita por responsável  pela empresa, sob a supervisão de

servidor público da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano – SEMDURB, designado para essa

finalidade.

14.2. A visita técnica deverá ser solicitada a SEMDURB, através do e-mail semdurb@cachoeiro.es.gov.br

ou pelo telefone (28) 3511-4271, que agendará a visita no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

14.3. As visitas poderão ser realizadas, preferencialmente, no  prazo máximo de até 15 (quinze) dias

que antecedem a abertura do certame licitatório.

14.3.1. As  visitas  serão  individualizadas,  em horários  distintos  a  serem designados  pela  Secretaria

Municipal de Desenvolvimento Urbano – SEMDURB.

14.4. A licitante que realizar a visita técnica receberá a seguinte DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA,

conforme  modelo  constante  do  Anexo  V,   emitida  por  servidor  da  SEMDURB,  a  qual  deverá  ser

apresentada com os documentos de habilitação do edital:

14.4.1. Em  caso  de  CONSÓRCIO,  a  visita  técnica  ficará  a  cargo  da  empresa  líder,  que  se

responsabilizará pelo atendimento das condições previstas no item anterior.
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14.5. Caso a licitante opte pela não realização da visita técnica, deverá apresentar com os documentos

de habilitação, a seguinte  DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE,  conforme modelo constante do

Anexo  VI,  atestando  que  possui  conhecimento/experiência  nos  serviços  a  serem  realizados  e  total

condição de elaborar sua proposta e executar os serviços sem a realização da Visita Técnica, e que se

responsabiliza integralmente por quaisquer eventualidades ocasionadas por sua não realização.

14.6. A visita técnica terá por finalidade o conhecimento prévio das condições dos locais onde ocorrerão

a execução do objeto, bem como para solicitação de outros esclarecimentos que se fizerem necessários.

14.7. Não serão aceitas reclamações posteriores (bem como pleitos de aditivos contratuais) sob alegação

de desconhecimento das condições de execução do objeto (especialmente pela não realização da visita

prévia).  Todas as ocorrências pertinentes aos serviços,  a  partir  da assinatura do contrato,  serão de

responsabilidade da contratada.

15. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

15.1. Superada a fase recursal relativa ao julgamento final do certame, o procedimento licitatório será

submetido  à  Controladoria  Geral  do  Município  para  análise  do  procedimento,  e  após  Autoridade

Competente para homologar a Licitação e adjudique o seu objeto à Licitante Vencedora.

15.2. É reservado à Administração Pública, por despacho fundamentado, revogar a licitação em razão de

interesse público decorrente de fato superveniente ou anular o procedimento, total ou parcialmente, em

razão de ilegalidade ocorrido em seu curso, sem qualquer indenização à licitante vencedora.

16. DAS CONDIÇÕES GERAIS E ASSINATURA DO CONTRATO

16.1. Prazo de Vigência do CONTRATO: O CONTRATO terá vigência de 24 (vinte e quatro) meses a

contar da sua assinatura, podendo ser prorrogado no interesse da Administração, na forma do art. 57, §

1º, da Lei 8.666/93, conforme minuta do contrato ANEXO X.

16.2. Após a homologação do resultado da licitação e a adjudicação do objeto licitado pela Autoridade

Competente, a licitante será convocada para assinar o Contrato, o que deverá fazê-lo no prazo de 05

(cinco) dias, corridos, contados da data de recebimento da convocação, assinar o contrato.

16.2.1. O prazo para assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando

solicitado  por  escrito  durante  seu  transcurso,  e  desde  que  ocorra  motivo  justificado  e  aceito  pela

Prefeitura, nos termos do Art. 64, do § 1º da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

16.2.2.  A recusa do adjudicatário em assinar o contrato, dentro do prazo estabelecido, implicará nas

sanções previstas neste edital.

16.3.  PARA  FINS  DE  ASSINATURA  DO  CONTRATO,  A  EMPRESA  ADJUDICATÁRIA  DEVERÁ

APRESENTAR:

16.3.1. Apresentar comprovante de situação regularidade fiscal e trabalhistas que tenham seus prazos de

validade vencidos.
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16.3.2. Planilha contendo as Composições de Custos Unitários de Cada Serviço, quando necessário;

16.3.3. Cronograma físico-financeiro;

16.3.4. Na hipótese de a vencedora da licitação ter seu registro no Conselho de outro Estado deverá, no

ato da assinatura do contrato, apresentar o “VISTO” do seu registro no respectivo Conselho do Estado do

Espírito Santo, no que couber.

16.3.5. Contratante deverá comprovar que o profissional indicado no item 10.3.2 faz parte do  seu quadro

permanente. A Comprovação da existência do profissional no quadro permanente deverá ser feita: 

a) Apresentação da cópia da Carteira de Trabalho; ou

b) Através do contrato social da empresa, devidamente registrado na Junta Comercial no caso de sócio;

ou

c)  Contrato  de  prestação  de  serviços,  devidamente  registrado  no  cartório  de  registro  de  títulos  e

documentos; ou

d)  Deverá  constar  na  Certidão  de  Registro  e  Regularidade  da  Pessoa  Jurídica  junto  ao  Conselho

Competente (CREA ou CAU) o nome do responsável técnico indicado.

16.3.4. Garantia contratual.

16.3.5. Apresentar Certidão Negativa junto à Fazenda Pública do Município de Cachoeiro de Itapemirim.

16.4.  Caso venham a acontecer impedimentos de ordem operacional, financeira ou institucional com o

convocado para assinar o termo de Contrato, a CONTRATANTE poderá contratar os mesmos serviços,

atendendo  a  ordem  de  classificação  na  licitação,  conforme  §  2º  do  art.  64  da  Lei  nº  8.666/93,

consolidada.

16.5. O Termo de Referência  e seus Anexos, bem como a proposta comercial da Licitante vencedora

farão parte integrante do Contrato a ser lavrado, independentemente de transcrição.

16.6. O contrato será devidamente publicado, na forma do art. 61 § único da Lei nº 8.666/93, consolidada.

17. DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

17.1. A execução dos serviços será rigorosamente de acordo com o CONTRATO e suas respectivas

especificações contidas neste Edital, no projeto básico e na proposta da empresa vencedora, sendo que

quaisquer alterações somente poderão ser realizadas se constarem de proposta apresentada, por escrito,

e aprovada pelo CONTRATANTE.

17.2. A execução de todas as fases dos serviços descritos será acompanhada/fiscalizada por servidores

representantes  da  Secretaria  de  Requisitante,  os  quais  serão  designados formalmente  por  meio  de

portaria pelo Secretário de Serviços, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93, consolidada, que serão

responsáveis por atestar de forma provisória ou definitiva a execução dos serviços contratados, sem o

que não serão permitidos quaisquer pagamentos.

17.3. A responsabilidade pelo serviço/fornecimento em tempo hábil será da Contratada.
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17.4.  A fiscalização a ser exercida pela contratante por meio de seus representantes, não eximirá a

Contratada da total e indivisível responsabilidade sobre a qualidade dos serviços.

17.5. O representante da CONTRATANTE deverá ser profissional habilitado e com a experiência técnica

necessária para o acompanhamento e controle da execução dos serviços.

17.6. As demais condições de execução constam na minuta do Contrato que integra o presente Edital –

Anexo X.

18. DA GARANTIA DA CONTRATAÇÃO

18.1. A CONTRATADA deverá apresentar à Administração da CONTRATANTE, no prazo máximo de 10

(dez) dias corridos, contado da data da assinatura do contrato, comprovante de prestação de garantia

correspondente ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor anual atualizado do contrato, podendo

optar por caução em dinheiro, títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária.

18.2. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) Prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais

obrigações nele previstas;

b) Prejuízos  causados  à  administração  ou  a  terceiro,  decorrentes  de  culpa  ou  dolo  durante  a

execução do contrato;

c) As multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e 

d) Obrigações  trabalhistas,  fiscais  e  previdenciárias  de  qualquer  natureza,  não  honradas  pela

contratada.

18.3. Não serão aceitas garantias em cujos termos não constem expressamente os eventos indicados

nas alíneas “a” a “d” do item 18.2.

18.4. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de

0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por

cento).

18.5 O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a promover a retenção dos pagamentos

devidos  à  Contratada,  até  o  limite  de 5% do  valor  anual  do  contrato  a  título  de garantia,  a  serem

depositados junto ao banco BANESTES, agência 115, Cachoeiro de Itapemirim, com correção monetária,

em favor da Contratada.

18.6. O garantidor deverá declarar expressamente que tem plena ciência dos termos do edital e das

cláusulas contratuais.

18.7. Será considerada extinta a garantia:
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a) Com a  devolução  da  apólice,  carta  fiança  ou  autorização  para  o  levantamento  de  importâncias

depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da Administração, mediante

termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas cláusulas do contrato;

b) No prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência, caso a Administração não comunique a

ocorrência de sinistros.

18.8.  A garantia da contratação inicialmente apresentada terá a validade mínima de 360 (trezentos e

sessenta) dias contados a partir da data de assinatura da Ordem de Serviço. Após o término da sua

validade, caso seja necessária, a garantia deverá ser renovada com valor equivalente a 5% (cinco por

cento) do montante remanescente do Contrato, devidamente atualizado pelo índice de reajustamento

convencionado no Contrato.

18.9. Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo dos serviços, respeitando o limite de 25%

(vinte e cinco por cento), bem como reajuste ou reequilíbrio a contratada deverá proceder ao reforço da

garantia inicial no mesmo percentual estabelecido no subitem 18.1 deste edital.

18.10. A garantia prestada pela contratada será liberada ou restituída após o término do prazo contratual,

mediante requerimento, desde que comprovado pela CONTRATADA o regular cumprimento de todas as

obrigações,  tais  como  verbas  rescisórias  trabalhistas,  fundiárias  e  previdenciárias  decorrentes  da

contratação.

19. DA FISCALIZAÇÃO, MEDIÇÃO E PAGAMENTOS

• FISCALIZAÇÃO

19.1. A  execução  do  OBJETO  a  que  se  refere  este  Termo  de  Referência  será  objeto  de

acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação por representantes da CONTRATANTE, para este

fim especialmente designados, com as atribuições específicas determinadas na Lei n° 8.666, de 1993,

conforme detalhado no presente instrumento.

19.1.1. A CONTRATANTE, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SEMDURB e

da Secretaria Municipal de Obras - SEMO, designará servidores dos referidos quadros para fiscalizarem

a  prestação  do  OBJETO  a  que  se  refere  este  instrumento,  bem  como  do  respectivo  instrumento

contratual nos termos do Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93.

19.1.2.  A medição e recebimento dos serviços pela  Fiscalização da CONTRATANTE somente serão

efetuados mediante prévia comunicação formal da CONTRATADA informando que todas os serviços que

compõem a  referida  etapa  encontram-se  devidamente  finalizados,  vistoriados  e  aprovados  pelo  seu

responsável técnico.

19.1.2.1. Em  caso  de  identificação  de  desconformidades,  caberá  à  Fiscalização  da

CONTRATANTE  exigir o cumprimento das especificações de projeto e anexos.

19.2. Durante a instalação dos abrigos de ônibus e mobiliário voltado à comunicação dos usuários do

serviço de transporte público do Município de Cachoeiro de Itapemirim, a fiscalização da CONTRATANTE
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verificará,  além  do  cumprimento  do  Cronograma  de  Execução  constante  da  PROPOSTA  da

CONTRATADA, a correta execução dos serviços.

19.3. A execução do respectivo CONTRATO será acompanhada pela Fiscalização da CONTRATANTE

conforme subitem 19.1.1.

19.4. A ação da fiscalização não reduz,  nem tampouco exclui  a responsabilidade da CONTRATADA

perante a CONTRATANTE e terceiros.

19.5. A CONTRATADA, sem prejuízo das suas responsabilidades, deverá comunicar imediatamente à

fiscalização da CONTRATANTE, por escrito, quaisquer anormalidades verificadas na execução das obras

e serviços, como, também, comunicar qualquer fato que resultar em risco de segurança e estabilidade, ou

comprometer a qualidade das obras. 

19.5.1. Na ocorrência do que prevê o presente subitem, com o objetivo de não causar danos a nenhuma

das partes contratantes,  a  fiscalização da CONTRATANTE poderá autorizar  modificações de caráter

urgente, justificando a sua autorização.

19.6. A medição somente será realizada em conformidade com o Cronograma de Execução constante da

PROPOSTA da CONTRATADA e após comunicação formal de que foram finalizadas todas as atividades

e serviços referentes a cada tipo de mobiliário abrangidos na etapa a eles relativa.

19.6.1. Em cada medição sempre deverá ser entregue: o boletim de medição individual (por estrutura –

identificando-a pela  sua  numeração e informar  o  endereço do local  da  implantação)  e  o  boletim de

medição global acumulado.

19.6.2. Em todas as medições deverá ser apresentado mapa de implantação, identificando as estruturas

que estão sendo medidas no período, as estruturas ainda não executadas e as estruturas executadas

em períodos (medições) anteriores.

19.6.3. O boletim de medição individual sempre deverá estar acompanhado de relatório fotográfico, o

qual deve no mínimo atender os seguintes critérios:

a) Ser colorido, com fotos em tamanho adequado que permita sua perfeita visualização;

b) Relatar o momento imediatamente anterior e o momento imediatamente posterior à implantação dos

abrigos;

c) Informar a data dos registros fotográficos;

d)  Conter  uma  foto  frontal  e  uma  foto  lateral  de  cada  um dos  momentos  e  estar  assinado  pelos

profissionais responsáveis pela execução e pela fiscalização da obra (conforme ART);

19.7. As determinações e as solicitações apresentadas pela Fiscalização da CONTRATANTE deverão

ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito.

• CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E FORMA DE PAGAMENTO

19.8. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias contados a partir da data da apresentação da

Nota  Fiscal/Fatura  pela  CONTRATADA,  a  qual,  obrigatoriamente  deverá  estar  acompanhada  do

aceite/ateste  da  respectiva  medição  pelos  serviços  efetivamente  prestados,  medidos  e  aceitos  pela
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Fiscalização da CONTRATANTE.

19.8.1. A Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA deverá conter o detalhamento dos serviços

executados a que esta se refere.

19.8.2. O  aceite/ateste  fica  condicionado  à  verificação  da  conformidade  da  Nota  Fiscal/Fatura

apresentada pela CONTRATADA com os serviços efetivamente prestados

19.8.3. As medições dos serviços serão efetuadas pela Fiscalização da CONTRATANTE sempre após o

recebimento da comunicação formal da CONTRATADA de que procedeu a entrega de todos os serviços

atinentes a respectiva etapa.

19.9. Os  pagamentos  só  serão  efetuados  após  análise  criteriosa  e  avaliação  da  Fiscalização  da

CONTRATANTE,  mediante  a  apresentação  dos  seguintes  documentos,  com  validade  na  data  da

apresentação, apensados a Nota Fiscal/Medição emitida pela CONTRATANTE:

19.9.1. Em todas as medições:

a)  Nota  Fiscal/Fatura/Medição  discriminativa,  em  02  (duas)  vias,  devidamente  atestada  pelo  setor

competente de que os materiais foram entregues a contento;

b) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

c) Prova de Regularidade mediante apresentação da Certidão Conjunta de Débitos, relativos a Tributos

Federais e à Dívida Ativa da União e Previdenciário;

d) Prova de Regularidade perante a Fazenda Pública Estadual da Sede da Contratada;

e) Prova de Regularidade com a Fazenda Pública Municipal da Sede da Contratada;

f) Prova de Regularidade com a Fazenda Pública Municipal de Cachoeiro de Itapemirim;

g) Prova de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS;

h) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT

i)  Guia  de  Recolhimento  do  FGTS,  devidamente  quitada,  contendo  todos  aos  anexos referentes  as

informações dos empregados alocados nos serviços contratados pela PMCI/ES – GFIP/RE, do mês de

execução dos serviços ou do mês imediatamente anterior.  Quando da emissão da última Nota Fiscal

deverá ser apresentada, obrigatoriamente, a guia do próprio mês da execução dos serviços.

j) Cópia do GPS, concomitantemente com o relatório do GFIP;

k) Relação dos empregados alocados nos serviços contratados e resumo da folha de pagamento;

l) Comprovante de pagamento dos salários, vale-transporte e vale-refeição;

m) Declaração de contabilidade regular assinada pelo sócio-administrador e pelo contador regularmente

registrado no CRC ao qual estiver vinculado;

n) Cópia do contra cheques;

o) Cópia das rescisões de contratos do mês anterior;

p) Cópia da RAIS do mês anterior;

q) Cópia do recibo de férias do mês anterior;

r) Cópia dos Atestados médicos admissionais e demissionais do mês anterior;

s) Cópia da comprovação de obrigações previstas em convenções coletivas.

t) No caso de optar pela subcontratação, apresentar toda a documentação prevista nos subitens  a a  s

referentes à Subcontratada.

19.9.2. Na Primeira Medição todos os documentos relativos ao item anterior e, ainda:
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a) Comprovante de inscrição da matrícula no CEI, para obras civis, quando pertinente;

b)  Anotação  de  Responsabilidade  Técnica  (ART)  expedido  pelo  CREA  ou  documento  equivalente

expedido pelo Conselho Regional ao qual o serviço é regulado.

19.9.3. Na Última Medição, apresentar:

a) Comprovante de inscrição da matrícula no CEI, para obras civis, quando pertinente;

b) Termo de Recebimento Definitivo.

19.10. A Nota Fiscal/Fatura não aprovada pela CONTRATANTE será devolvida à CONTRATADA para as

necessárias  correções,  com  as  informações  que  motivaram  sua  rejeição,  contando-se  o  prazo  de

pagamento da data de sua reapresentação.

19.11. Na ocorrência de erro na apresentação da Nota Fiscal ou documentos pertinentes à contratação,

ou, ainda, a ocorrência de circunstância que impeça a liquidação da despesa por demandar  providências

complementares por parte da CONTRATADA, o pagamento ficará pendente até que aquela providencie

as medidas saneadoras. Nesta hipótese, em qualquer situação, o decurso do prazo de pagamento será

interrompido, reiniciando-se sua contagem a partir da data em que estas forem cumpridas, sem que isso

gere direito a atualização financeira, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE.

19.12. A  devolução da  fatura  não aprovada pela  CONTRATANTE em hipótese alguma autorizará a

CONTRATADA a suspender a prestação dos serviços.

19.13. Ocorrendo  erros  na  apresentação  do(s)  documento(s)  fiscal(is),  o(s)  mesmo(s)  será(ão)

devolvido(s) à CONTRATADA para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será

contado a partir da data de apresentação da nova fatura, devidamente corrigida.

19.14. A CONTRATANTE poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem

devidos  pela  CONTRATADA,  em  decorrência  de  inadimplemento  contratual  ou  outras  de

responsabilidade da CONTRATADA.

19.15. De acordo com a Portaria Municipal n° 465/05, Artigo 1º, §§ 1º e 2°, o CNPJ ou CPF constante do

respectivo processo e o CNPJ ou CPF da conta bancária deverão ser coincidentes. Não serão efetuados

créditos em contas:

a) de empresas associadas;

b) de matriz para filial;

c) de filial para matriz;

d) de sócio;

e) de representante;

f) de procurador, sob qualquer condição.

19.16. É  vedada  a  antecipação  de  quaisquer  pagamentos  sem  o  cumprimento  das  condições

estabelecidas no Contrato.

19.17. Para emissão da Nota Fiscal deverão ser considerados os seguintes dados do tomador:
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Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim - Rua 25 de Março, nº 28, Centro.

CNPJ Nº 27.165.588/0001-90. I.E.: ISENTO.

19.18. As demais condições de fiscalização, medição e pagamento constam na minuta do termo de

contrato – ANEXO X, parte integrante deste edital.

20. DO REAJUSTE

20.1. O preço do Contrato é fixo e irreajustável, pelo período de 12 (doze) meses, o marco inicial para o

direito ao reajuste será o da data prevista para a apresentação da proposta até a data o adimplemento de

cada parcela,  conforme o  princípio  de anualidade  previstos  no  artigo  2º,  §  1º  e  3º,  §  1º  da  Lei  nº

10.192/2001;

20.1.1. Após o prazo acima referenciado,  será utilizado para reajuste  do valor  do Contrato  o  Índice

Nacional de Construção Civil – INCC, adotando-se a fórmula a seguir: 

R = V x [(I¹ - Iº) /Iº]

Em que:

R = valor do reajustamento;

Vf = Valor da nota fiscal a preços iniciais do contrato; 

Iº =  Índice Nacional de Construção Civil – INCC, – Índice relativo ao mês da data de recebimento

e abertura da sessão (Data da Proposta da Contratada);

I¹ =  Índice Nacional de Construção Civil – INCC, referente ao 1º mês que a Contratada fará jus

ao reajuste.

20.1.2. O prazo do segundo reajuste será contado após o interregno de 12 (doze) meses do primeiro.

20.2.  Compete à CONTRATADA a iniciativa e o encargo de cálculo minucioso de cada reajuste a ser

aprovado pelo CONTRATANTE,  juntando-se a respectiva descriminação dos serviços e memorial  de

cálculo do reajuste e demais documentos comprovatórios do pleiteado.

20.3. O reajuste será efetuado por meio de simples apostilamento, nos moldes do § 8º do artigo 65 da Lei

nº 8.666/93, dispensada a análise prévia da Procuradoria-Geral do Município (PGM), vez que nos termos

do parágrafo único do artigo 38 da Lei nº 8.666/93, somente a minutas de licitação, contratos e ajustes

deverão ser aprovadas pela Assessoria Jurídica desta Administração Municipal.

20.4.  Os reajustes a que o CONTRATADO fizer  jus e não forem requeridos formalmente durante a

vigência  deste  contrato,  serão  considerados  como  renunciados  com  a  assinatura  da  prorrogação

contratual ou com o encerramento do Contrato, segundo o inciso II do artigo 57 da Lei nº 8.666/93.

20.5. No caso de prorrogação deste Contrato sem a expressa ressalva, no respectivo Termo Aditivo, do

direito do CONTRATADO ao recebimento da importância devida a título de reajuste, relativo ao período

anterior a sua assinatura, caracterizará renuncia irretratável a esse direito.

20.5.1. Os  reajustamentos  a  que  a  CONTRATADA fizer  jus  e  que  não  forem solicitadas  durante  a

vigência do contrato, também serão objeto de preclusão com o encerramento do mesmo.
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20.6.  O esquecimento da Contratada quanto ao seu direito de exigir o reajuste não será aceito como

justificativa para pedido de correção anual de preço com efeito retroativo a data a que legalmente faria

jus, se não o pedir dentro do primeiro mês do aniversário deste instrumento, pagando ela, portanto, por

sua própria inércia.

21. DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO - FINANCEIRO

21.1. Em caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, serão adotados os critérios de revisão

como forma de restabelecer as condições originariamente pactuadas, conforme o caso.

21.2.  A revisão  poderá  ocorrer  a  qualquer  tempo,  durante a  vigência  contratual,  desde  que a parte

interessada comprove a ocorrência de fato imprevisível, superveniente à formalização da proposta e que

diretamente em majoração ou minoração de seus encargos.

21.3. Em caso de revisão, alteração do preço ajustado, além de obedecer aos requisitos previstos no item

anterior, deverá ocorrer de forma proporcional à modificação dos encargos, comprovada minuciosamente

por meio de memória cálculo apresentada pela parte interessada.

21.4. Dentre os fatos ensejadores da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade,

cujo caráter possibilite à parte interessada a sua aferição ao tempo da formulação/aceitação da proposta,

bem como aqueles decorrentes  exclusivamente  da variação  inflacionaria,  uma vez  que  inseridos na

hipótese de reajustamento.

21.5. Não será concedido a revisão quando:

a) Ausente a elevação de encargos alegada pela parte interessada;

b) O evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação da proposta

definitiva ou após a finalização da vigência do contrato;

c) Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e à majoração dos encargos atribuídos à parte

interessada;

d) A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios encargos, incluindo-se,

nesse âmbito, a previsibilidade da ocorrência do evento;

e)  Alteração  do  regime  jurídico-tributário  da  contratada,  ressalvada  a  hipótese  de  superveniente

determinação legal.

21.6.  A revisão será feita por meio de aditamento contratual, precedida de análise pela Procuradoria-

Geral do Município.

22. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

22.1. Constituem obrigação da CONTRATADA:

Executar os Serviços contratados obedecendo às especificações constantes no Termo de Referência,

as disposições do  Edital e do  Contrato, e demais documentos que o integram, as orientações, e aos
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procedimentos constantes do Termo de Referência e Metodologia de Execução, bem como ao disposto

nas normas técnicas pertinentes;

22.1.1.  Atender  as  determinações  da  Secretaria  Municipal  de  Desenvolvimento  Urbano, para

substituição de algum seu funcionário ou de terceiros a seu serviço, no período de 48 (quarenta e oito)

horas,  que estejam comprometendo à execução da Obra ou se,  portanto de forma inconveniente na

execução da Obras;

22.1.2. Toda e qualquer dúvida que venha a persistir relativa às especificações de serviços/materiais e/ou

projetos deverá ser objeto de consulta prévia, para os devidos esclarecimentos, junto à Gestão do

Contrato.

22.1.3.  Toda e qualquer alteração que se faça necessária ou que seja pleiteada pela Contratada deve

ser apresentada formalmente a Gestão do Contrato, justificada tecnicamente e acompanhada de estudo

comparativo de custos e prazo de execução.

22.1.4. Pela integral boa e eficiente execução das obras e serviços, que deverão ser efetuados de acordo

com o estabelecido no Edital, seus anexos, Termo de Referência e documentação técnica fornecida;

22.1.5. Pela colocação de placa indicativa no local do canteiro de obras e serviços, de fácil visualização,

conforme  modelos  fornecidos  pelo  Contratante,  com  as  referências  necessárias  à  divulgação  do

empreendimento e cumprimento da legislação;

22.1.6.  Pela  assunção total  e  responsabilidade  por  danos causados ao  Contratante  ou a  terceiros,

decorrentes da execução dos serviços, isentando o Contratante de todas as reclamações que possam

surgir,  sejam elas resultantes de atos e seus prepostos ou de quaisquer pessoas físicas ou jurídicas

empregadas ou ajustadas na execução das obras e serviços;

22.1.7.  A aceitação  das  obras  e  serviços,  por  parte  do  Contratante,  não eximirá  a  Contratada  da

responsabilidade de quaisquer erros, imperfeições ou vícios que eventualmente venham a se verificar

posteriormente,  circunstâncias  em que as  despesas de correção  ou  modificação  correrão  por  conta

exclusiva da Contratada;

22.1.8. Pela vigilância no local da execução das obras e serviços;

22.1.9.  A execução,  por  sua  conta,  do controle  tecnológico  bem como os  ensaios,  testes,  laudos e

demais provas estabelecidas em normas técnicas oficiais, para atestar a qualidade e as características

dos materiais utilizados e dos serviços executados;

22.1.10. Pelo  cumprimento  das  normas  relativas  à  segurança  e  higiene  do  trabalho  expedido  pelo

Ministério  de  Trabalho  e  Emprego,  devendo  exigir  de  seus  empregados  o  uso  de  uniformes  e  de

equipamentos de proteção individual (EPI) e de proteção coletiva (EPC);

22.1.11. Pela manutenção durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações

por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

22.1.12. Pelo cumprimento integral das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT,

bem como as Leis, Regulamentos e Posturas Municipal, em especial às de Segurança, Saúde e Medicina

do Trabalho e aquelas relativas à Proteção Ambiental;

22.1.13.  Pelas  anotações  no  Diário  de  Obras  específico  das  obras  atualizadas,  com  informações

confiáveis, de acordo com os critérios a serem definidos pela Fiscalização.
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22.1.14. Executar todos os serviços de acordo com os Projetos, Normas Técnicas, Legislação e suas

regulamentações vigentes.

22.1.15. Executar todos os serviços em conformidade com Legislação Ambiental vigente para o local.

22.1.16. Apresentar a cotação e/ou composição de custos dos itens de serviços que não constarem na

listagem de preços de referência do Contrato, devendo ser aprovado pelo Gestor do Contrato;

22.1.17. Alertar ao Contratante quanto às condições de cumprimento do cronograma físico do Contrato;

22.1.18. Destinar equipes e pessoal suficiente para o desenvolvimento das tarefas considerando casos

de simultaneidade de ações e solicitações a serem realizados;

22.1.19. Disponibilizar materiais e equipamentos que proporcionem a perfeita execução dos serviços,

bem como sua mobilização e desmobilização;

22.1.20. Contratar pessoal devidamente habilitado para a função a ser exercida para a execução dos

serviços, em seu nome, observando rigorosamente todas as prescrições relativas às leis trabalhistas,

previdenciárias,  assistenciais,  securitárias  e  sindicais,  sendo  considerada,  nesse  particular,  única

empregadora;

22.1.21. Atender rigorosamente as normas de segurança, higiene e medicina do trabalho;

22.1.22.  Proporcionar  e  fiscalizar  os  funcionários  quanto  à  utilização  de  uniformes,  acessórios  e

equipamentos de segurança, conforme exigência das Normas Reguladoras sobre Segurança e Medicina

do Trabalho vigente, com uso de crachás de identificação;

22.1.23. Adotar  medidas,  precauções e cuidados especiais para evitar danos materiais e pessoais  a

terceiros, pelos quais será inteiramente responsável;

22.1.24.  Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas,  previdenciários,  fiscais,  comerciais  e demais

ônus necessários à execução do Contrato.

22.1.25.  Responsabilizar-se civil e penalmente pelos danos causados diretamente ao  CONTRATANTE

ou  a  terceiros,  decorrentes  de  sua  culpa  ou  dolo  na  execução  do  Contrato,  não  incluindo  esta

responsabilidade à fiscalização.

22.1.26. Proporcionar  e  fiscalizar  os  funcionários  quanto  à  utilização  de  uniformes,  acessórios  e

equipamentos de segurança, conforme exigência das Normas Reguladoras sobre Segurança e Medicina

do Trabalho vigente, com uso de crachás de identificação;

22.1.27.  Indenizar quaisquer danos pessoais ou materiais causados ao Contratante ou a terceiros por

ação ou omissão do pessoal da empresa durante o desempenho das tarefas.

22.1.28. Levar  imediatamente  ao  conhecimento  da  fiscalização  do  Contratante  qualquer  fato

extraordinário  ou  anormal  que  ocorra  durante  a  execução  dos  serviços,  para  adoção  das  medidas

cabíveis.

22.1.29. Não ceder ou transferir a qualquer título, no todo ou em parte, a execução dos serviços desta

licitação,  sem prévia  e  expressa  anuência  do  Contratante,  ainda  que  pequenas  subempreitadas  ou

tarefas.

22.1.30. Supervisionar e coordenar trabalhos de eventuais subcontratados, previamente autorizados pelo

Contratante, assumindo total responsabilidade pela qualidade e cumprimento dos prazos de execução

dos serviços.
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22.1.31. Permitir e facilitar à fiscalização do Contrato, em qualquer dia e hora, devendo prestar todos os

informes e esclarecimentos solicitados, acatando imediatamente as instruções, sugestões, observações e

decisões que emanem da fiscalização do Contratante, que serão formuladas por escrito, em 2 (duas) vias

e entregues mediante recibo, devendo refazer imediatamente por sua conta o serviço que não foi aceito

pelo  fiscal,  e  retirar  todo  o  material  rejeitado  dentro  de  48  (quarenta  e  oito)  horas  após  receber  a

notificação.

22.1.32.  A Contratada assume, como exclusivamente seus, os riscos e as despesas decorrentes de

fornecimento de material, mão de obra e equipamentos necessários a eficiência e eficácia da execução

dos serviços contratados, responsabilizando-se, também, pela idoneidade e pelo comportamento de seus

empregados, prepostos ou subordinados, e ainda, por quaisquer prejuízos que sejam causados à

Contratante ou a terceiros em decorrência do presente Contrato.

22.1.33. A  CONTRATADA  deverá  indicar  preposto  com  poderes  de  decisão  amplos  e  irrestritos,

compatíveis  com  o  objeto  deste  Contrato,  que  ficará  responsável  para  responder  junto  ao

CONTRATANTE,  acerca  de  quaisquer  falhas  ou  dúvidas  ocorridas  durante  a  vigência  do  Contrato,

ficando desde já acordado que o mesmo deverá reportar-se exclusivamente ao servidor designado para

acompanhamento e fiscalização.

22.1.34. Fornecer à fiscalização do Contratante relação nominal de todo o pessoal envolvido diretamente

na execução dos serviços, dentro do prazo de 7 (sete) dias a contar da expedição da respectiva Ordem

de Serviço, bem como informar durante a vigência do Contrato, qualquer alteração que venha a ocorrer

na referida relação.

22.1.35.  Comunicar  ao  fiscal  a  conclusão  dos  serviços,  por  escrito,  para  que  seja  providenciada  a

assinatura do Termo de Recebimento Provisório da Obra/Serviços.

22.2. Constituem-se obrigações da CONTRATANTE:

22.2.1. Emitir  "Ordem de Início dos Serviços" autorizando o início de execução dos  Serviços pela

Contratada;

22.2.2.  Fornecer  à  CONTRATADA  junto  com cópia  da  Ordem de  Serviço,  todos  os  elementos  que

possam ser indispensáveis ao cumprimento do objeto deste Contrato.

22.2.3. Designar, previamente, servidor responsável pelo acompanhamento e fiscalização deste Contrato.

22.2.4.  Fiscalizar permanentemente a execução dos  Serviços contratados acompanhando, auxiliando

através  de  orientações a  melhor  forma  na  busca  de  maior  eficiência  e  produtividade,  e  por  vezes,

intervindo quando necessário, a fim de assegurar a regularidade e o fiel cumprimento do Contrato, e em

especial, o cumprimento da metodologia de execução contratada;

22.2.5.  Efetuar  o  pagamento  à  CONTRATADA nos  termos  estabelecidos  na  Cláusula  Oitava  deste

Contrato. 

22.2.6. Aplicar, quando for o caso, as penalidades previstas no Contrato;

22.2.7. Providenciar a lavratura dos termos de recebimento provisório (até 15 após a comunicação escrita

da  Contratada)  e  Definitivo  (até  90  dias  após  a  emissão  do  termo  de  recebimento  Provisório)  dos

serviços, conforme alíneas “a” e “b” do Inciso I do Art. 73 da Lei 8.666/93.
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22.1. As obrigações contratuais constam no Termo de Referência – ANEXO XI e na minuta do termo de

contrato – ANEXO X, partes integrantes deste edital.

23. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E PENALIDADES

23.1.  O licitante deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas no Edital, sujeitando-se às

sanções constantes no art. 7º da Lei nº 10.520/2002 e nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/1993.

23.2. O  licitante  que,  convocado  dentro  do  prazo  de  validade  da  sua  proposta,  não  celebrar  a

contratação, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o

retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto,

fizer declaração falsa, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar

e  contratar  com  o  Município  de  Cachoeiro  de  Itapemirim  e,  será  descredenciado  no  sistema  de

cadastramento de fornecedores do Município pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas

previstas no Edital e no Contrato, e das demais cominações legais.

a) Considera-se  retardamento na execução do certame qualquer ação ou omissão do licitante que

prejudique o bom andamento do certame, evidencie tentativa de indução a erro no julgamento, ou ainda

que atrase a assinatura da Ata de Registro de Preços ou contrato.

b) Considera-se não manter a proposta a ausência de envio da mesma, bem como a recusa do envio

de seu detalhamento,  quando exigível,  ou ainda o pedido,  pelo licitante,  da desclassificação de sua

proposta, quando encerrada a etapa competitiva, desde que não esteja fundamentada na demonstração

de vício ou falha na sua elaboração, que evidencie a impossibilidade de seu cumprimento.

c) Considera-se  falhar na execução do objeto o inadimplemento grave ou inescusável de obrigação

assumidas pelo contratado.

d) Considera-se  fraudar na execução do objeto a prática de qualquer ato destinado a obtenção de

vantagem ilícita, induzindo ou mantendo em erro a Administração Pública.

e) Considera-se  comportar-se de modo inidôneo a prática de atos direcionados a prejudicar o bom

andamento do certame ou do contrato, tais como os descritos nos artigos 90; 92, parágrafo único; 93; 94;

95, parágrafo único; 96 e 97, parágrafo único da Lei nº 8.666/1993.

23.3.  A Administração deve determinar o prazo de aplicação da sanção tomando por pressupostos as

especificidades de cada caso e a gravidade das condutas apuradas.

23.4. Nos casos de pequenos descumprimentos na execução do objeto  desta  contratação,  que não

gerem prejuízo para o Contratante, poderá ser aplicada a sanção de Advertência, por escrito, conforme

inciso I do art. 87 da Lei 8.666/93.

23.5. A multa que será imposta ao Contratado inadimplente será aplicada, preferencialmente, observando

os seguintes percentuais e diretrizes:

a) multa moratória de 0,333% (zero vírgula trezentos e trinta e três por cento) ao dia, limitado a 9,99%

(nove vírgula noventa e nove por cento), correspondente até o trigésimo dia de atraso, incidente sobre o

valor  da  respectiva  parte  inadimplente,  nos  casos  de  descumprimento  do  prazo  estipulado  para  a

32



execução do objeto, que será calculada pela fórmula M = 0,00333 x C x D. Tendo como correspondente:

M = valor da multa, C = valor da obrigação e D = número de dias em atraso;

b) na hipótese de a multa moratória atingir o patamar de 9,99% (nove vírgula noventa e nove por cento)

do valor total da concentração ou decorridos mais de 30 (trinta) dias de atraso na execução do objeto

pactuado, a Nota de Empenho poderá ser cancelada, exceto se houver interesse público devidamente

justificado da Administração na manutenção da avença, sem prejuízo da aplicação das demais sanções

previstas na lei;

c) multa moratória de 0,666% (zero vírgula seiscentos e sessenta e seis por cento) por dia de atraso na

execução do objeto, calculados desde o trigésimo primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente à

parte inadimplente, em caráter excepcional e a critério do órgão contrante;

d) multa de 10% (dez por cento) incidente sobre o valor da respectiva parte inadimplente, isto é, sobre a

diferença entre o valor total de contratação e o valor da parte do fornecimento já realizado, caso haja

descontinuidade do cumprimento da obrigação;

e) multa  de  15% (quinze  por  cento)  incidente  sobre  o  valor  total  da  concentração,  na  hipótese  da

Contratada injustificadamente,  desistir  da contratação ou der  causa à sua rescisão,  comportar-se de

modo  inidôneo,  apresentar  documentação  ou  declaração  falsa;  falhar  ou  fraudar  na  execução  da

contratação; ou cometer fraude fiscal, bem como nos demais casos de descumprimento da obrigação

contratual,  quando a Administração,  em face da menor  gravidade do fato  e  mediante  motivação da

autoridade superior, poderá reduzir o percentual da multa a ser aplicada. 

23.6. O atraso, para efeito de cálculo da multa, será contado em dias corridos, a partir do primeiro dia útil

subsequente ao de encerramento do prazo estabelecido para o cumprimento da obrigação.

23.7. A aplicação das multas de natureza moratória não impede a aplicação superveniente de outras

multas previstas neste artigo, cumulando-se os respectivos valores.

23.8. A multa deverá ser recolhida no  prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do

recebimento da comunicação enviada pela Administração Municipal.

23.9. O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou de crédito existente na Administração

Municipal, em favor da Contratada, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a

diferença será cobrada na forma da lei.

23.10. Não será aplicada multa se,  justificada e comprovadamente, o atraso na execução do objeto

advier de caso fortuito ou de força maior.

23.11. Da aplicação de penalidades caberá recurso, conforme disposto no art. 109 da Lei nº 8.666/93.

23.12. As sanções administrativas somente serão aplicadas pela Administração após a devida notificação

e o transcurso do prazo estabelecido para a defesa prévia.
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23.13. A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento,

onde será indicada a conduta considerada irregular, a motivação e a espécie de sanção administrativa

que se pretende aplicar, o prazo e o local de entregar das razões de defesa.

23.14. O desatendimento à notificação importa o reconhecimento da veracidade dos fatos e a preclusão

do direito pelo licitante, implicando na imediata aplicação da sanção prevista em lei e no Edital.

23.15. O prazo para apresentação de defesa prévia será de 5 (cinco) dias úteis a contar do recebimento

da notificação, exceto no caso previsto na alínea “e” do item 23.2, o qual será de 10 (dez) dias úteis a

contar  do  recebimento  da  notificação,  onde  deverá  ser  observada  a  regra  da  contagem  de  prazo

estabelecida no art. 110 da Lei nº 8.666/93.

23.16. As sanções previstas neste Edital são independentes entre si, podendo ser aplicadas de forma

isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

23.17. Em  qualquer  hipótese  de  aplicação  de  sanções  serão  assegurados  à  licitante  vencedora  o

contraditório e a ampla defesa.

24. DAS SUPRESSÕES OU ACRÉSCIMOS

24.1. A Contratada obrigar-se-á a aceitar, nas mesmas condições estabelecidas neste Edital, os

acréscimos e/ou supressões que se fizerem necessários, nos serviços em até 25% (vinte e cinco por

cento)  do valor  inicial  contratado atualizado,  nos termos do art.  65,  §  1º  da Lei  8.666/1993 e suas

alterações.

24.2. Os acréscimos e/ou supressões não poderão exceder os limites acima mencionados,  salvo as

supressões resultante de acordo celebrado entre as partes contratantes, com base no art. 65, § 2º, da Lei

8.666/1993 e suas alterações.

24.3. As  supressões  e/ou  acréscimos  referenciados  serão  considerados  formalizados  mediante

aditamento contratual, a ser emitido pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim, devidamente autorizado

pelo setor jurídico.

25. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

25.1. A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a Prefeitura Municipal

de Cachoeiro de Itapemirim revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de

fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação, mediante ato

escrito e fundamentado, disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da licitação.

25.2. A Comissão poderá, a qualquer tempo, antes da data limite para a apresentação dos envelopes,

introduzirem aditamentos, modificações ou revisões no Edital, na forma de adendo, procedendo a sua

divulgação na forma da lei, bem como disponibilizar o inteiro teor das alterações a todos os interessados,

através de divulgação no site www.cachoeiro.es.gov.br, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido,
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salvo quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

25.3. É facultada à CPL, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer

ou complementar a instrução do processo.

25.4. A  proponente  é  responsável  pela  fidelidade  e  legitimidade  das  informações  prestadas  e  dos

documentos  apresentados  em  qualquer  fase  da  licitação.  A  falsidade  de  qualquer  documento

apresentado ou a inverdade das informações nele  contidas implicará a  imediata  desclassificação da

licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a vencedora, a rescisão do Instrumento Contratual,

sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

25.5. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do licitante,

desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta.

25.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e

incluir-se-á o do vencimento.

25.6.1. Caso as datas previstas para realização de eventos do Edital de Concorrência sejam declaradas

feriado ou ponto facultativo e não havendo retificação de convocação, aqueles eventos serão realizados

no primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e hora previstos.

25.6.2. Os prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos só se iniciam e vencem em dia de expediente

do órgão, salvo disposição expressa em contrário.

25.7. A licitante vencedora, na vigência do Contrato, será a única responsável, perante terceiros, pelos

atos  praticados  pelo  seu  pessoal,  e  quanto  ao  uso  de  material;  não  respondendo  a  Prefeitura,  em

hipótese  alguma  por  ressarcimento  e  indenizações,  seja  a  que  título  for,  sendo  também de  inteira

responsabilidade  da  Licitante  Vencedora  todos  os  seguros  necessários,  inclusive  os  relativos  à

responsabilidade civil e ao ressarcimento eventual de todos os danos materiais ou pessoais causados a

seus empregados ou a terceiros.

25.8. Toda e qualquer comunicação entre a Prefeitura e a Licitante Vencedora será obrigatoriamente por

escrito e só assim terá validade.

25.9. Terminado o prazo contratual e liberada a entrega final dos serviços realizados, o Contrato será

recebido  definitivamente,  lavrando-se  o  competente  termo e  autorizando a devolução  da  caução de

garantia do contrato.

25.10. As dúvidas e os casos omissos serão solucionados pela Comissão, podendo convocar servidores

deste Município, para assessoramento técnico no julgamento da Documentação e/ou das Propostas de

Preços.

25.11. Das reuniões, serão lavradas Atas circunstanciadas nas quais constarão todas as ocorrências

verificadas,  devendo  as  mesmas  serem  assinadas  pela  Comissão  e  pelo  representante  de  cada

proponente participante.
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25.12. Não serão consideradas pelo Município, tanto na fase de habilitação ou na fase de classificação,

como na fase posterior à adjudicação dos serviços, quaisquer consultas, pleitos ou reclamações que não

tenham sido formulados, por escrito, ou transcritos em Ata.

25.13. Caso todos os licitantes sejam inabilitados ou todas as propostas desclassificadas, a CPL poderá

fixar aos licitantes o prazo de 8 (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação ou de novas

propostas escoimadas das causas que levaram à inabilitação ou à desclassificação, conforme § 3º do art.

48 da Lei 8.666/93, consolidada.

26. DO FORO

26.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, Vara dos Feitos da Fazenda Pública

Municipal, para dirimir quaisquer questões oriundas da presente licitação.

27. DAS PARTES INTEGRANTES DO EDITAL

27.1. São partes integrantes deste edital:

ANEXOS DO EDITAL

ANEXO I – Carta de Credenciamento

ANEXO II  –  Declaração Expressa (quanto ao aceite  do edital,  à inexistência  de fato  e  emprego de

menores);

ANEXO III – Declaração de indicação de Responsável Técnico

ANEXO IV – Declaração de Disponibilidade

ANEXO V – Declaração de Visita Técnica

ANEXO VI – Declaração de Responsabilidade

ANEXO VII – Demonstrativo de Capacidade Financeira

ANEXO VIII – Declaração Empresa de Pequeno Porte

ANEXO IX – Proposta de Preços

ANEXO X – Minuta de Contrato

ANEXO XI – Termo de Referência

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 08 de agosto de 2019.

LORENA VASQUES SILVEIRA
Presidente da CPL 

LAÍS CRISTINA GASPAR CORRÊA
Membro da CPL

RENATA LOPES DOS SANTOS ZAGOTTO
Membro da CPL
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ANEXO I

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

Para o representante da proponente

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2019

O  abaixo-assinado,  na  qualidade  de  responsável  legal  pela  empresa________________  (nome  da

Empresa) ___________, CNPJ ______________________, vem pela presente informar que designamos

o(a) Senhor(a) __________________, RG nº _____________, para acompanhar o certame regido pelo

Edital de __________ nº  ____/______, podendo para tanto, impugnar, transigir, renunciar a recursos,

requerer, e praticar qualquer ato necessário ao fiel cumprimento do presente credenciamento.

Por ser a expressão da verdade, eu _________________________________, Carteira de Identidade nº

_____________, CPF nº _______________, representante legal desta empresa, firmo a presente.

(Local e Data)

_____________________________________

Assinatura do Responsável da Empresa
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ANEXO II

TERMO DE DECLARAÇÃO EXPRESSA E SOB AS PENAS DA LEI

DECLARAÇÃO

Em cumprimento as determinações da Lei nº 8.666/93, para fins de participação na Concorrência Pública

nº  004/2019,  a  empresa  ________  (razão  social)_____,  estabelecida  à  __________(Endereço

Completo)__________,  devidamente  inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº  __________________,  declara  que

conhece e aceita todos os parâmetros e elementos para a execução do objeto, bem como encargos

trabalhistas, fiscais e previdenciários) e que a proposta apresentada atende integral e irretratavelmente

os requisitos constantes do ato convocatório e seus anexos, e que:

a) Não está impedida de contratar com a Administração Pública, direta e indireta;

b) Não foi declarada inidônea pelo Poder Público, de nenhuma esfera;

c)  Não  existe  superveniência  de  fato  impeditivo  à  sua  habilitação/participação  e  está  ciente  da

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

d)  Não  existe  participação,  a  qualquer  título,  de  dirigente  ou  servidor  de  entidades  ou  órgãos  da

Administração Pública Municipal;

e) Não possui em seu quadro de pessoal menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e

menor de 16 anos em qualquer outro tipo de trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

f)  Assume inteira e completa responsabilidade pela perfeita execução dos serviços, e que tem pleno

conhecimento dos locais e condições de acesso, e fornecimento de material e mão de obra.

Por ser a expressão da verdade, eu _________________________________, Carteira de Identidade nº

_____________, CPF nº _______________, representante legal desta empresa, firmo a presente.

(Local e Data)

_____________________________________

 (Nome e assinatura do representante legal)

OBS.: A falsidade de declaração prestada objetivando os benefícios da Lei Complementar nº 123, de 14

de dezembro de 2006 caracterizará o crime de que trata o art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do

enquadramento em outras figuras penais e das sanções previstas no instrumento convocatório.
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ANEXO III

TERMO DE INDICAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2019

Para fins de participação na presente licitação, a empresa ________ (razão social)_____, estabelecida à

__________(Endereço  Completo)__________,  devidamente  inscrita  no  CNPJ  sob  o

nº__________________, indica o(s)  profissional(is) de nível superior, devidamente registrado no CREA

ou CAU, que se responsabilizará pela execução dos serviços, objeto desta licitação, conforme segue:

1) _________________________________________________________________________ 

(Local e Data)

Por ser a expressão da verdade, eu _________________________________, Carteira de Identidade nº

_____________, CPF nº _______________, representante legal desta empresa, firmo a presente.

___________________________________________________________

(Nome e assinatura do representante legal da empresa)

___________________________________________________________

(Nome e assinatura do responsável técnico indicado)
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ANEXO IV

TERMO DE DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS

DECLARAÇÃO

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2019

Para fins de participação na presente licitação, a empresa ________ (razão social)_____, estabelecida à

__________(Endereço  Completo)__________,  devidamente  inscrita  no  CNPJ  sob  o

nº__________________, firmam o  compromisso de garantir a disponibilidade de todas as instalações,

equipamentos  e  sistemas  necessários  ao  pleno  desenvolvimento  dos  serviços  descritos  no  Projeto

Básico.

Por ser a expressão da verdade, eu _________________________________, Carteira de Identidade nº

_____________, CPF nº _______________, representante legal desta empresa, firmo a presente.

(Local e Data)

___________________________________________________________

(Nome e assinatura do representante legal e carimbo de CNPJ da empresa)
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ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA

(A ser emitido pela SEMDURB apenas para as empresas que realizaram Visita Técnica)

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2019

De conformidade com o Inciso III do Art. 30 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, ATESTAMOS

para  fins  de  cumprimento  das  exigências  do  EDITAL  DE  LICITAÇÃO que  a  empresa

____________________________________ realizou na data de ____/____/____ VISITA TÉCNICA, nas

áreas onde serão executados os serviços, objeto do EDITAL em referência, tendo tomado conhecimento

das condições e locais nos quais pretende executar o objeto da presente concorrência pública.

_______________________________

Responsável - SEMDURB

DECLARAÇÃO  DE  PLENO  CONHECIMENTO  DAS  ÁREAS  ONDE  SERÃO  EXECUTADOS  OS

SERVIÇOS

A ________________(empresa/Licitante)________, com sede no endereço ____________________nº

_______,  Bairro  ______________,  na  cidade  de  ______________________,  no  Estado

____________________, inscrita no CNPJ sob nº __________________________, DECLARA para fins

do  que  estabelece  o  EDITAL  DE  CONCORRÊNCIA  PÚBLICA  Nº  004/2019,  ter  tomado  pleno

conhecimento das condições e locais nos quais pretende executar o objeto da presente concorrência

pública.

Cachoeiro de Itapemirim ____ de _____________ de 2019.

_________________________________

Responsável da Licitante
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ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

(Apenas para as empresas que não realizaram Visita Técnica)

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2019

Para fins de participação na presente licitação, a empresa ________ (razão social)_____, estabelecida à

__________(Endereço  Completo)__________,  devidamente  inscrita  no  CNPJ  sob  o

nº__________________, declara que possui conhecimento/experiência nos serviços a serem realizados

e  total  condição  de  elaborar  nossa  proposta  e  executar  os  serviços  constantes  do  Edital,  sem  a

realização prévia da Visita Técnica, e que se responsabiliza integralmente por quaisquer eventualidades

ocasionadas por sua não realização. 

Por ser a expressão da verdade, eu _________________________________, Carteira de Identidade nº

_____________, CPF nº _______________, representante legal desta empresa, firmo a presente.

(Local e Data)

___________________________________________________________

(Nome e assinatura do representante legal e carimbo de CNPJ da empresa)
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ANEXO VII

MODELO DE DEMONSTRATIVO DE CAPACIDADE FINANCEIRA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2019

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)

                                 

                  AC + RLP
 ILG = --------------------- = 
                  PC + ELP                       

AC= Ativo Circulante
RLP = Realizável a Longo Prazo
PC = Passivo Circulante
ELP = Exigível a Longo Prazo

Igual ou maior que 1,0

INDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL (IEG)

              PC + ELP                    
 IEG  = ---------------- = 
                   AT    
                   

PC = Passivo Circulante
ELP =  Exigível a Longo Prazo
AT = Ativo Total

Igual ou menor que 1,0 

ÍNDICE SOLVÊNCIA GERAL

        

                    AT                                               
 ISG = --------------------- = 
             PC +  ELP

AT = Ativo Total
PC = Passivo Circulante
ELP = Exigível a Longo Prazo

Igual ou maior que 1,0

OBS:  Valores  a  serem  transcritos  do  balanço

patrimonial e inseridos nas fórmulas:

AC = Ativo Circulante R$ ____,__
RLP = Realizável a Longo Prazo R$ ____,__
IF = Imobilizado Financeiro R$ _____,__
IP = Imobilizado Permanente R$ ____,__
AT = Ativo Total R$ ____,__
PC = Passivo Circulante R$ ____,__
ELP = Exigível a Longo Prazo R$ ____,__
PL = Patrimônio Líquido R$ ____,__

(Local e Data)

________________________________________________________

Assinatura do Responsável da Empresa

(identificação/qualificação)
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ANEXO VIII

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2019

(nome/razão social) ________________________, inscrita no CNPJ nº __________________, por inter-

médio de seu representante legal, o(a) Sr(a) _______________________________, portador(a) da Cé-

dula de Identidade nº _______________________ e CPF/MF nº ________________________, DECLA-

RA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, ser Microempresa ou Empresa de Pe-

queno Porte nos termos de legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no §

4º do artigo 3º da lei Complementar nº 123/06 e nº 147/2014.

(Local e Data)

________________________________________________________

Assinatura do Responsável da Empresa

(identificação/qualificação)
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ANEXO IX

MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL

Pela  presente  submetemos  a  apreciação  de  V.  S.ª  nossa  “PROPOSTA  COMERCIAL”  relativa  à

CONCORRÊNCIA  PÚBLICA  Nº  004/2019,  em  referência  cujo  valor  global  é  de  R$  ……….........

(-----------------------), conforme segue:

a) A Razão Social, CNPJ, endereço, CEP, e-mail, fax, telefone fixo e móvel, pessoa de contato;

b) Os Dados bancários para o pagamento dos serviços: nome do banco, nº do banco, nº da agência e

nº da conta corrente;

c) O prazo de validade desta “PROPOSTA DE PREÇOS” é de 60 (sessenta) dias corridos a partir da

data de sua apresentação;

d) Declaramos  que  nos  preços  propostos  estão  incluídas  todas  as  despesas  diretas,  indiretas  e

quaisquer  outras  necessárias  à  total  e  perfeita  execução  dos  serviços  objeto  desta  Licitação,

constituindo-se, portanto, na única remuneração devida pelo Município, salvo se decorrente de projeto,

obra ou serviços não incluídos nesta licitação;

e) Indicamos abaixo a qualificação do nosso Representante Legal que firmará o Contrato de prestação

dos serviços caso sejamos os vencedores da licitação.

Nome______, CPF nº ____, na qualidade de _______;

f) Declaramos que ao participarmos da presente licitação estamos aceitando integralmente os Termos da

CONCORRÊNCIA  PÚBLICA  Nº  004/2019,  seus  anexos,  projetos  e  instruções,  bem  como  os

regulamentos administrativos da PMCI Normas Técnicas Gerais ou Específicas aplicáveis;

g) Por ser a expressão da verdade, eu _________________________________, Carteira de Identidade

nº _____________, CPF nº _______________, representante legal desta empresa, firmo a presente.

(Local e Data)

___________________________________________________________

(Nome e assinatura do representante legal e carimbo de CNPJ da empresa)

Anexos:

  Planilha Orçamentária de Serviços e Quantidades;

  Detalhamento dos itens 16.1 a 16.8 do Termo de Referência.
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ANEXO X

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO Nº xxxx/2019

PROCESSO Nº 18.583/2019

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2019

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OU

CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS  NA

CONSTRUÇÃO  E  INSTALAÇÃO  DE  ABRIGOS  DE

ÔNIBUS E MOBILIÁRIO VOLTADO À COMUNICAÇÃO

DOS  USUÁRIOS  DO  SERVIÇO  DE  TRANSPORTE

PÚBLICO  DO  MUNICÍPIO  DE  CACHOEIRO  DE

ITAPEMIRIM,  QUE  ENTRE  SI  CELEBRAM  O

MUNICÍPIO  DE  CACHOEIRO  DE  ITAPEMIRIM  E  A

EMPRESA ______________.

O MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na

Praça Jerônimo Monteiro,  nº  28, Centro,  Cachoeiro  de Itapemirim/ES – Palácio Bernardino Monteiro,

inscrito  no  CGC/MF  sob  o  nº  27.165.588/0001-90,  neste  ato  representado  pela  SECRETARIA

MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, por seu titular Sr. _______ (qualificação), nomeado

através do Decreto Municipal nº ____ de __/__/____, daqui por diante denominado CONTRATANTE, e,

de outro lado, a empresa ________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº ____,

com sede  ___________,  representada  neste  ato  pelo  Sr.  _______________  (qualificação),  CPF  nº

________ e da Carteira de Identidade sob RG nº ________, doravante denominada, firmam a presente

Contratação de Empresa Especializada ou Consórcio de Empresas Especializadas na Construção

e Instalação de Abrigos de Ônibus e Mobiliário Voltado à Comunicação dos Usuários do Serviço

de Transporte Público do Município de Cachoeiro de Itapemirim, nos termos da Lei nº 8.666 de 21 de

junho  de  1993,  consolidada  e  do  Edital  de  CONCORRÊNCIA  PÚBLICA  Nº  004/2019,  oriundo  do

processo  administrativo  nº  18.583/2019,  que  passam  a  fazer  parte  integrante  deste  instrumento,

independente de transcrição, junto à proposta comercial apresentada pela CONTRATADA, datada de xx/

xx/xxxx ficando porém ressalvadas como não transcritas as condições nela estipuladas que contrariem as

disposições deste Contrato, que reger-se-á pelas Cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente Contrato tem por objeto a Contratação de Empresa Especializada ou Consórcio de

Empresas Especializadas na Construção e Instalação de Abrigos de Ônibus e Mobiliário Voltado à

Comunicação  dos  Usuários  do  Serviço  de  Transporte  Público  do  Município  de  Cachoeiro  de

Itapemirim, nos termos estabelecidos no Projeto  Básico e seus anexos,  e  demais  documentos que

integram o presente contrato.
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1.1.1. Os serviços, ora licitados, objetivam atender à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano,

devidamente  autorizada  pela  autoridade  competente,  conforme  autorização  contida  nos  autos  do

Processo Administrativo nº 18.583/2019 e serão executados sob a forma de Execução Indireta e no

regime de Empreitada por Preço Unitário, tipo Menor Preço.

1.2. As especificações completas bem como as quantidades estimadas dos serviços a serem executados

encontram-se estabelecidas no Termo de Referência constante do ANEXO XI, bem como demais anexos

que integram o presente Contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO

2.1. O  regime  de  execução  do  presente  Contrato e  de  remuneração  da  Contratada será  o  de

EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, na forma do artigo 10, inciso II, alínea “b”, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA LEGISLAÇÃO

3.1. O presente Contrato reger-se-á pela Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações,

e demais normas que regem a matéria.

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As  despesas  decorrentes  da  execução  do  Contrato correrão  por  conta  do  recurso  específico

consignado no Orçamento do Município de Cachoeiro de Itapemirim, para o exercício de 2019, constante

nas seguintes dotações: 

Unidade Orçamentária: 07.01

Funcional Programática: 15.451.0708.1.009 

Elemento de Despesa: 4.4.90.51.99 – outras obras e instalações

Fonte: 2.990.0000.0074

Ficha - Fonte: Será definida após a aprovação do Projeto de Lei nº 095/2019 pela Câmara Municipal

Unidade Orçamentária: 07.01

Funcional Programática: 15.451.0708.1.009 

Elemento de Despesa: 4.4.90.51.99 – outras obras e instalações

Fonte: 1001.0001.0000

Ficha - Fonte: 5526

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E PRAZO DE EXECUÇÃO

5.1. Prazo de Vigência de Contrato: Será de  24 (vinte e quatro) meses a contar de sua assinatura. 

5.1.1. O início da vigência será contado a partir do primeiro dia útil, a partir da sua assinatura.

5.2. Prazo de Execução: Os serviços deverão ser iniciados em até 30 (trinta) dias contados a partir da

assinatura do Contrato e deverão ser concluídos em até 12 (doze) meses contados a partir da referida

data.

5.3.  A  Fiscalização  do  Contratante fornecerá  junto  à  Ordem  de  Serviço  todos  os  elementos

indispensáveis ao início dos serviços, tais como documentação técnica, etc.
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5.4. A  Contratada,  julgando  insuficientes  os  elementos  fornecidos,  deverá  solicitar  por  escrito

explicações  e  novos  dados  dentro  do  prazo  de  até  05  (cinco)  dias,  contados  do  recebimento  dos

elementos  da  Fiscalização.  Se  os  motivos  forem  impeditivos  para  o  início  dos  serviços,  o  prazo

estabelecido no item 5.2 acima poderá ser prorrogado, por igual período.

5.5. Nenhuma parte será responsável para com a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de força

maior ou caso fortuito.

5.6. Enquanto  perdurarem  os  motivos  de  força  maior  ou  caso  fortuito,  cessarão  os  deveres  e

responsabilidades de ambas as partes, em relação à execução dos serviços contratados. 

5.7.  Se a  Contratada  ficar temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, por motivo de força

maior,  de  cumprir  com seus deveres  e  responsabilidades relativos  aos  serviços contratados,  deverá

comunicar, por escrito à fiscalização e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a existência daqueles

motivos, devidamente comprovados, indicando a alteração de prazo pretendida.

5.8. O comunicado sobre força maior será julgado à época do seu recebimento com relação à aceitação

ou não do fato alegado, podendo a Contratante, constatar a sua veracidade.

5.9. Constatada a interrupção da execução dos e serviços por motivo de força maior, o prazo estipulado

neste  Contrato deverá ser prorrogado pelo período razoavelmente necessário à retomada das obras e

serviços.

5.10. Quaisquer dúvidas com respeito a esta prorrogação de prazos serão esclarecidas e devidamente

acordadas entre a  Contratante  e a  Contratada,  visando encontrar  a melhor  solução para ambas as

partes. Entretanto, se a retomada dos serviços, por motivo de força maior, demandar prazo superior a 30

(trinta) dias, a Contratante poderá rescindir este Contrato ou cancelar parte dos serviços, tudo mediante

comunicação por escrito à Contratada e através do Termo Aditivo ao Contrato.

5.11. Mediante a rescisão ou cancelamento, a Contratante poderá, a seu critério, contratar a execução

das obras e serviços remanescentes, necessários ao cumprimento do objeto deste Contrato, de maneira

e forma que lhe parecer mais adequada, observados a legislação vigente;

5.12. Fica ciente, a Contratada, que o atraso em até 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela

Administração, decorrente da execução da obra em questão, salvo em caso de calamidade pública, grave

pertubação da ordem interna ou guerra, não é motivo para paralisação da obra.

CLÁUSULA SEXTA – DOS PREÇOS

6.1. O presente Contrato tem o valor global de R$ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, reportado ao mês de

apresentação da proposta de preços pela Contratada.

6.2. Os preços unitários contratuais, para a execução dos serviços, são aqueles constantes da “Planilha

de Quantidades e Preços”, integrantes da proposta comercial apresentada pela Contratada.
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6.3. Os referidos preços unitários constituirão a única e completa remuneração pela adequada e perfeita

execução dos Serviços, e pelo pagamento dos salários, encargos trabalhistas, sociais, previdenciários e

fiscais,  bem como,  dos  materiais,  insumos,  veículos,  equipamentos,  instalações e  demais  despesas

resultantes da execução do contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO REAJUSTE

7.1. O preço do Contrato é fixo e irreajustável, pelo período de 12 (doze) meses, o marco inicial para o

direito ao reajuste será o da data prevista para a apresentação da proposta até a data o adimplemento de

cada parcela,  conforme o  princípio  de anualidade  previstos  no  artigo  2º,  §  1º  e  3º,  §  1º  da  Lei  nº

10.192/2001.

7.1.1. Após  o  prazo  acima  referenciado,  será  utilizado  para  reajuste  do  valor  do  Contrato  o  Índice

Nacional de Construção Civil – INCC, adotando-se a fórmula a seguir: 

R = V x [(I¹ - Iº) /Iº]

Em que:

R = valor do reajustamento;

Vf = Valor da nota fiscal a preços iniciais do contrato; 

Iº = Índice Nacional de Construção Civil – INCC, – Índice relativo ao mês da data de recebimento

e abertura da sessão (Data da Proposta da Contratada);

I¹ = Índice Nacional de Construção Civil – INCC, referente ao 1º mês que a Contratada fará jus ao

reajuste.

7.1.2. O prazo do segundo reajuste será contado após o interregno de 12 (doze) meses do primeiro.

7.2.  Compete à CONTRATADA a iniciativa e o encargo de cálculo minucioso de cada reajuste a ser

aprovado pelo CONTRATANTE,  juntando-se a respectiva descriminação dos serviços e memorial  de

cálculo do reajuste e demais documentos comprovatórios do pleiteado.

7.3. O reajuste será efetuado por meio de simples apostilamento, nos moldes do § 8º do artigo 65 da Lei

nº 8.666/93, dispensada a análise prévia da Procuradoria-Geral do Município (PGM), vez que nos termos

do parágrafo único do artigo 38 da Lei nº 8.666/93, somente a minutas de licitação, contratos e ajustes

deverão ser aprovadas pela Assessoria Jurídica desta Administração Municipal.

7.4.  Os reajustes  a  que  o  CONTRATADO fizer  jus  e  não  forem requeridos  formalmente  durante  a

vigência  deste  contrato,  serão  considerados  como  renunciados  com  a  assinatura  da  prorrogação

contratual ou com o encerramento do Contrato, segundo o inciso II do artigo 57 da Lei nº 8.666/93.

7.5.  No caso de prorrogação deste Contrato sem a expressa ressalva, no respectivo Termo Aditivo, do

direito do CONTRATADO ao recebimento da importância devida a título de reajuste, relativo ao período

anterior a sua assinatura, caracterizará renuncia irretratável a esse direito.

7.5.1. Os reajustamentos a que a CONTRATADA fizer jus e que não forem solicitadas durante a vigência

do contrato, também serão objeto de preclusão com o encerramento do mesmo.
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7.6.  O esquecimento da Contratada quanto ao seu direito de exigir  o reajuste não será aceito como

justificativa para pedido de correção anual de preço com efeito retroativo a data a que legalmente faria

jus, se não o pedir dentro do primeiro mês do aniversário deste instrumento, pagando ela, portanto, por

sua própria inércia.

CLÁUSULA OITAVA – DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

8.1. Em caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, serão adotados os critérios de revisão

como forma de restabelecer as condições originariamente pactuadas, conforme o caso.

8.2.  A revisão  poderá  ocorrer  a  qualquer  tempo,  durante  a  vigência  contratual,  desde  que  a  parte

interessada comprove a ocorrência de fato imprevisível, superveniente à formalização da proposta e que

diretamente em majoração ou minoração de seus encargos.

8.3. Em caso de revisão, alteração do preço ajustado, além de obedecer aos requisitos previstos no item

anterior, deverá ocorrer de forma proporcional à modificação dos encargos, comprovada minuciosamente

por meio de memória cálculo apresentada pela parte interessada.

8.4. Dentre os fatos ensejadores da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade,

cujo caráter possibilite à parte interessada a sua aferição ao tempo da formulação/aceitação da proposta,

bem como aqueles decorrentes  exclusivamente  da variação  inflacionaria,  uma vez  que  inseridos na

hipótese de reajustamento.

8.5. Não será concedido a revisão quando:

a) Ausente a elevação de encargos alegada pela parte interessada;

b) O evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação da proposta

definitiva ou após a finalização da vigência do contrato;

c) Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e à majoração dos encargos atribuídos à parte

interessada;

d) A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios encargos, incluindo-se,

nesse âmbito, a previsibilidade da ocorrência do evento;

e)  Alteração  do  regime  jurídico-tributário  da  contratada,  ressalvada  a  hipótese  de  superveniente

determinação legal.

8.6. A revisão será feita por meio de aditamento contratual, precedida de análise pela Procuradoria-Geral

do Município.

CLÁUSULA NONA – DA GARANTIA DO CONTRATO

9.1. A CONTRATADA deverá apresentar à Administração da contratante, no prazo máximo de 10 (dez)

dias  corridos,  contado  da  data  da  assinatura  do  contrato,  comprovante  de  prestação  de  garantia

correspondente ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor anual atualizado do contrato, podendo

essa optar por caução em dinheiro, títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária.

9.1.1. A  garantia  da  contratação  inicialmente  apresentada  terá  a  mesma  validade  que  a  vigência

contratual. Após o término da sua validade, caso seja necessária, a garantia deverá ser renovada com
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valor  equivalente  a  5%  (cinco  por  cento)  do  montante  remanescente  do  Contrato,  devidamente

atualizado pelo índice de reajustamento convencionado no Contrato.

9.1.2. Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo dos serviços, respeitando o limite de 25%

(vinte e cinco por cento), bem como reajuste ou reequilíbrio a contratada deverá proceder ao reforço da

garantia inicial no mesmo percentual estabelecido no subitem 9.1 deste edital.

9.2. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) Prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais

obrigações nele previstas;

b) Prejuízos  causados  à  administração  ou  a  terceiro,  decorrentes  de  culpa  ou  dolo  durante  a

execução do contrato;

c) As multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e 

d) Obrigações  trabalhistas,  fiscais  e  previdenciárias  de  qualquer  natureza,  não  honradas  pela

contratada.

9.3. Não serão aceitas garantias em cujos termos não constem expressamente os eventos indicados nas

alíneas “a” a “d” do item 9.2.

9.4. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de

0,07% (sete centésimos por centos) do valor do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por

centos).

9.5. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a promover a retenção dos pagamentos

devidos  à  Contratada,  até  o  limite  de 5% do  valor  anual  do  contrato  a  título  de garantia,  a  serem

depositados junto ao banco BANESTES, agência 115, Cachoeiro de Itapemirim, com correção monetária,

em favor da Contratada.

9.6.  O garantidor  deverá declarar expressamente que tem plena ciência  dos termos do edital  e das

cláusulas contratuais.

9.7. Será considerada extinta a garantia:

a) com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias

depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da Administração, mediante

termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas cláusulas do contrato;

b) no prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência, caso a Administração não comunique

a ocorrência de sinistros.

9.8. A garantia  da contratação inicialmente apresentada terá a  validade mínima de 360 (trezentos e

sessenta) dias contados a partir da data de assinatura do  Contrato. Após o término da sua validade,

caso seja necessária, a garantia deverá ser renovada com valor equivalente a 5% (cinco por cento) do

montante  remanescente  do  Contrato,  devidamente  atualizado  pelo  índice  de  reajustamento

convencionado no Contrato.

51



9.9. Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo dos serviços, respeitando o limite de 25%

(vinte e cinco por cento), bem como reajuste ou reequilíbrio a contratada deverá proceder ao reforço da

garantia inicial no mesmo percentual estabelecido no item 9.1 deste edital.

9.10. A garantia prestada pela contratada será liberada ou restituída após o término do prazo contratual,

mediante requerimento, desde que comprovado pela CONTRATADA o regular cumprimento de todas as

obrigações,  tais  como  verbas  rescisórias  trabalhistas,  fundiárias  e  previdenciárias  decorrentes  da

contratação.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA CESSÃO 

10.1. À  Contratada é  vedado  ceder  parcial  ou  integralmente  a  execução  do  objeto  contratado  ou

subcontratar.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

11. Além  daquelas  já  delineadas  no  Termo  de  Referência,  competirão  às  partes  as  seguintes

responsabilidades:

11.1. A CONTRATADA é responsável: 

11.1.1. Executar os Serviços contratados obedecendo às especificações constantes do presente Termo

de Referência,  as disposições do  Edital e  do  Contrato,  e demais documentos que o integram,  as

orientações, e aos procedimentos constantes do Termo de Referência e Metodologia de Execução, bem

como ao disposto nas normas técnicas pertinentes;

11.1.2.  Atender  as  determinações  da  Secretaria  Municipal  de  Desenvolvimento  Urbano, para

substituição de algum seu funcionário ou de terceiros a seu serviço, no período de 48 (quarenta e oito)

horas,  que estejam comprometendo à execução da Obra ou se,  portanto de forma inconveniente na

execução da Obras;

11.1.3. Toda e qualquer dúvida que venha a persistir relativa às especificações de serviços/materiais e/ou

projetos deverá ser objeto de consulta prévia, para os devidos esclarecimentos, junto à Gestão do

Contrato;

11.1.4.  Toda e qualquer alteração que se faça necessária ou que seja pleiteada pela Contratada deve

ser apresentada formalmente a Gestão do Contrato, justificada tecnicamente e acompanhada de estudo

comparativo de custos e prazo de execução;

11.1.5. Pela integral boa e eficiente execução das obras e serviços, que deverão ser efetuados de acordo

com o estabelecido no Edital, seus anexos, Projeto Básico e documentação técnica fornecida;

11.1.6. Pela colocação de placa indicativa no local do canteiro de obras e serviços, de fácil visualização,

conforme  modelos  fornecidos  pelo  Contratante,  com  as  referências  necessárias  à  divulgação  do

empreendimento e cumprimento da legislação;

11.1.7.  Pela  assunção total  e  responsabilidade  por  danos causados ao  Contratante  ou a terceiros,

decorrentes da execução dos serviços, isentando o Contratante de todas as reclamações que possam

surgir,  sejam elas resultantes de atos e seus prepostos ou de quaisquer pessoas físicas ou jurídicas

empregadas ou ajustadas na execução das obras e serviços;
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11.1.8.  A aceitação  das  obras  e  serviços,  por  parte  do  Contratante,  não eximirá  a  Contratada  da

responsabilidade de quaisquer erros, imperfeições ou vícios que eventualmente venham a se verificar

posteriormente,  circunstâncias  em que as  despesas de correção  ou  modificação  correrão  por  conta

exclusiva da Contratada;

11.1.9. Pela vigilância no local da execução das obras e serviços;

11.1.10.  A execução, por sua conta, do controle tecnológico bem como os ensaios,  testes, laudos e

demais provas estabelecidas em normas técnicas oficiais, para atestar a qualidade e as características

dos materiais utilizados e dos serviços executados;

11.1.11. Pelo  cumprimento  das  normas  relativas  à  segurança  e  higiene  do  trabalho  expedido  pelo

Ministério  de  Trabalho  e  Emprego,  devendo  exigir  de  seus  empregados  o  uso  de  uniformes  e  de

equipamentos de proteção individual (EPI) e de proteção coletiva (EPC);

11.1.12. Pela manutenção durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações

por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

11.1.13. Pelo cumprimento integral das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT,

bem como as Leis, Regulamentos e Posturas Municipal, em especial às de Segurança, Saúde e Medicina

do Trabalho e aquelas relativas à Proteção Ambiental;

11.1.14.  Pelas  anotações  no  Diário  de  Obras  específico  das  obras  atualizada, com  informações

confiáveis, de acordo com os critérios a serem definidos pela Fiscalização;

11.1.15. Executar todos os serviços de acordo com os Projetos, Normas Técnicas, Legislação e suas

regulamentações vigentes;

11.1.16. Executar todos os serviços em conformidade com Legislação Ambiental vigente para o local;

11.1.17. Apresentar a cotação e/ou composição de custos dos itens de serviços que não constarem na

listagem de preços de referência do Contrato, devendo ser aprovado pelo Gestor do Contrato;

11.1.18. Alertar ao Contratante quanto às condições de cumprimento do cronograma físico do Contrato;

11.1.19. Destinar equipes e pessoal suficiente para o desenvolvimento das tarefas considerando casos

de simultaneidade de ações e solicitações a serem realizados;

11.1.20. Disponibilizar materiais e equipamentos que proporcionem a perfeita execução dos serviços,

bem como sua mobilização e desmobilização;

11.1.21. Contratar pessoal devidamente habilitado para a função a ser exercida para a execução dos

serviços, em seu nome, observando rigorosamente todas as prescrições relativas às leis trabalhistas,

previdenciárias,  assistenciais,  securitárias  e  sindicais,  sendo  considerada,  nesse  particular,  única

empregadora;

11.1.22. Atender rigorosamente as normas de segurança, higiene e medicina do trabalho;

11.1.23.  Proporcionar  e  fiscalizar  os  funcionários  quanto  à  utilização  de  uniformes,  acessórios  e

equipamentos de segurança, conforme exigência das Normas Reguladoras sobre Segurança e Medicina

do Trabalho vigente, com uso de crachás de identificação;

11.1.24. Adotar  medidas,  precauções e cuidados especiais para evitar danos materiais e pessoais  a

terceiros, pelos quais será inteiramente responsável;

11.1.25.  Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas,  previdenciários,  fiscais,  comerciais  e demais

ônus necessários à execução do Contrato;
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11.1.26.  Responsabilizar-se civil e penalmente pelos danos causados diretamente ao  CONTRATANTE

ou  a  terceiros,  decorrentes  de  sua  culpa  ou  dolo  na  execução  do  Contrato,  não  incluindo  esta

responsabilidade à fiscalização;

11.1.27.  Indenizar quaisquer danos pessoais ou materiais causados ao Contratante ou a terceiros por

ação ou omissão do pessoal da empresa durante o desempenho das tarefas;

11.1.28. Levar  imediatamente  ao  conhecimento  da  fiscalização  do  Contratante  qualquer  fato

extraordinário  ou  anormal  que  ocorra  durante  a  execução  dos  serviços,  para  adoção  das  medidas

cabíveis;

11.1.29. Não ceder ou transferir a qualquer título, no todo ou em parte, a execução dos serviços desta

licitação,  sem prévia  e  expressa  anuência  do  Contratante,  ainda  que  pequenas  subempreitadas  ou

tarefas;

11.1.30. Supervisionar e coordenar trabalhos de eventuais subcontratados, previamente autorizados pelo

Contratante, assumindo total responsabilidade pela qualidade e cumprimento dos prazos de execução

dos serviços;

11.1.31. Permitir e facilitar à fiscalização do Contrato, em qualquer dia e hora, devendo prestar todos os

informes e esclarecimentos solicitados, acatando imediatamente as instruções, sugestões, observações e

decisões que emanem da fiscalização do Contratante, que serão formuladas por escrito, em 2 (duas) vias

e entregues mediante recibo, devendo refazer imediatamente por sua conta o serviço que não foi aceito

pelo  fiscal,  e  retirar  todo  o  material  rejeitado  dentro  de  48  (quarenta  e  oito)  horas  após  receber  a

notificação;

11.1.32.  A Contratada assume, como exclusivamente seus, os riscos e as despesas decorrentes de

fornecimento de material, mão de obra e equipamentos necessários a eficiência e eficácia da execução

dos serviços contratados, responsabilizando-se, também, pela idoneidade e pelo comportamento de seus

empregados, prepostos ou subordinados, e ainda, por quaisquer prejuízos que sejam causados à

Contratante ou a terceiros em decorrência do presente Contrato;

11.1.33. A  CONTRATADA  deverá  indicar  preposto  com  poderes  de  decisão  amplos  e  irrestritos,

compatíveis  com  o  objeto  deste  Contrato,  que  ficará  responsável  para  responder  junto  ao

CONTRATANTE, acerca  de  quaisquer  falhas  ou  dúvidas  ocorridas  durante  a  vigência  do  Contrato,

ficando desde já acordado que o mesmo deverá reportar-se exclusivamente ao servidor designado para

acompanhamento e fiscalização;

11.1.34. Fornecer à fiscalização do Contratante relação nominal de todo o pessoal envolvido diretamente

na execução dos serviços, dentro do prazo de 7 (sete) dias a contar da expedição da respectiva Ordem

de Serviço, bem como informar durante a vigência do Contrato, qualquer alteração que venha a ocorrer

na referida relação;

11.1.35.  Comunicar  ao  fiscal  a  conclusão  dos  serviços,  por  escrito,  para  que  seja  providenciada  a

assinatura do Termo de Recebimento Provisório da Obra/Serviços;

11.2. Constituem-se obrigações da CONTRATANTE:

11.2.1. Emitir  "Ordem de Início dos Serviços" autorizando o início de execução dos  Serviços pela

Contratada;
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11.2.2. Fornecer à CONTRATADA junto à cópia da Ordem de Serviço, todos os elementos que possam

ser indispensáveis ao cumprimento do objeto deste Contrato;

11.2.3. Designar, previamente, servidor responsável pelo acompanhamento e fiscalização deste Contrato;

11.2.4.  Fiscalizar permanentemente a execução dos  Serviços contratados acompanhando, auxiliando

através  de  orientações a  melhor  forma  na  busca  de  maior  eficiência  e  produtividade,  e  por  vezes,

intervindo quando necessário, a fim de assegurar a regularidade e o fiel cumprimento do Contrato, e em

especial, o cumprimento da metodologia de execução contratada;

11.2.5.  Efetuar  o  pagamento  à  CONTRATADA nos  termos  estabelecidos  na  Cláusula  Oitava  deste

Contrato;

11.2.6. Aplicar, quando for o caso, as penalidades previstas no Contrato;

11.2.7. Providenciar a lavratura dos termos de recebimento provisório (até 15 dias após a comunicação

escrita da Contratada) e Definitivo (até 90 dias após a emissão do termo de recebimento Provisório) dos

serviços, conforme alíneas “a” e “b” do Inciso I do Art. 73 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO

12.1.  A  execução  do  OBJETO  a  que  se  refere  este  Termo  de  Referência  será  objeto  de

acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação por representantes da CONTRATANTE, para este

fim especialmente designados, com as atribuições específicas determinadas na Lei n° 8.666, de 1993,

conforme detalhado no presente instrumento.

12.1.1. A CONTRATANTE, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SEMDURB

e  da  Secretaria  Municipal  de  Obras  -  SEMO,  designará  servidores  dos  referidos  quadros  para

fiscalizarem  a  prestação  do  OBJETO  a  que  se  refere  este  instrumento,  bem  como  do  respectivo

instrumento contratual nos termos do Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93.

12.1.2.  A medição e recebimento dos serviços pela Fiscalização da CONTRATANTE somente serão

efetuados mediante prévia comunicação formal da CONTRATADA informando que todas os serviços que

compõem a  referida  etapa  encontram-se  devidamente  finalizados,  vistoriados  e  aprovados  pelo  seu

responsável técnico.

12.1.2.1. Em caso de identificação  de desconformidades,  caberá  à  Fiscalização  da CONTRATANTE

exigir o cumprimento das especificações de projeto e anexos.

12.2. Durante a instalação dos abrigos de ônibus e mobiliário voltado à comunicação dos usuários do

serviço de transporte público do Município de Cachoeiro de Itapemirim, a fiscalização da CONTRATANTE

verificará,  além  do  cumprimento  do  Cronograma  de  Execução  constante  da  PROPOSTA  da

CONTRATADA, a correta execução dos serviços.

12.3. A execução do respectivo CONTRATO será acompanhada pela Fiscalização da CONTRATANTE

conforme subitem 22.1.1.

12.4. A ação da fiscalização não reduz,  nem tampouco exclui  a responsabilidade da CONTRATADA

perante a CONTRATANTE e terceiros.

12.5. A CONTRATADA, sem prejuízo das suas responsabilidades, deverá comunicar imediatamente à
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fiscalização da CONTRATANTE, por escrito, quaisquer anormalidades verificadas na execução das obras

e serviços, como, também, comunicar qualquer fato que resultar em risco de segurança e estabilidade, ou

comprometer a qualidade das obras. 

12.5.1. Na ocorrência do que prevê o presente subitem, com o objetivo de não causar danos a nenhuma

das partes contratantes,  a  fiscalização da CONTRATANTE poderá autorizar  modificações de caráter

urgente, justificando a sua autorização.

12.6. A medição somente será realizada em conformidade com o Cronograma de Execução constante da

PROPOSTA da CONTRATADA e após comunicação formal de que foram finalizadas todas as atividades

e serviços referentes a cada tipo de mobiliário abrangidos na etapa a eles relativa.

12.6.1. Em cada medição sempre deverá ser entregue: o boletim de medição individual (por estrutura –

identificando-a pela  sua  numeração e informar  o  endereço do local  da  implantação)  e  o  boletim de

medição global acumulado.

12.6.2. Em todas as medições deverá ser apresentado mapa de implantação, identificando as estruturas

que estão sendo medidas no período, as estruturas ainda não executadas e as estruturas executadas

em períodos (medições) anteriores.

12.6.3. O boletim de medição individual sempre deverá estar acompanhado de relatório fotográfico, o

qual deve no mínimo atender os seguintes critérios:

a) Ser colorido, com fotos em tamanho adequado que permita sua perfeita visualização;

b) Relatar o momento imediatamente anterior e o momento imediatamente posterior à implantação dos

abrigos;

c) Informar a data dos registros fotográficos;

d)  Conter  uma  foto  frontal  e  uma  foto  lateral  de  cada  um dos  momentos  e  estar  assinado  pelos

profissionais responsáveis pela execução e pela fiscalização da obra (conforme ART);

12.7. As determinações e as solicitações apresentadas pela Fiscalização da CONTRATANTE deverão

ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA MEDIÇÃO E DO PAGAMENTO

13.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias contados a partir da data da apresentação da

Nota  Fiscal/Fatura  pela  CONTRATADA,  a  qual,  obrigatoriamente  deverá  estar  acompanhada  do

aceite/ateste  da  respectiva  medição  pelos  serviços  efetivamente  prestados,  medidos  e  aceitos  pela

Fiscalização da CONTRATANTE.

13.1.1. A Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA deverá conter o detalhamento dos serviços

executados a que esta se refere.

13.1.2. O  aceite/ateste  fica  condicionado  à  verificação  da  conformidade  da  Nota  Fiscal/Fatura

apresentada pela CONTRATADA com os serviços efetivamente prestados

13.1.3. As medições dos serviços serão efetuadas pela Fiscalização da CONTRATANTE sempre após o

recebimento da comunicação formal da CONTRATADA de que procedeu a entrega de todos os serviços

atinentes a respectiva etapa.

13.2. Os  pagamentos  só  serão  efetuados  após  análise  criteriosa  e  avaliação  da  Fiscalização  da
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CONTRATANTE,  mediante  a  apresentação  dos  seguintes  documentos,  com  validade  na  data  da

apresentação, apensados a Nota Fiscal/Medição emitida pela CONTRATANTE:

13.2.1. Em todas as medições:

a)  Nota  Fiscal/Fatura/Medição  discriminativa,  em  02  (duas)  vias,  devidamente  atestada  pelo  setor

competente de que os materiais foram entregues a contento;

b) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

c) Prova de Regularidade mediante apresentação da Certidão Conjunta de Débitos, relativos a Tributos

Federais e à Dívida Ativa da União e Previdenciário;

d) Prova de Regularidade perante a Fazenda Pública Estadual da Sede da Contratada;

e) Prova de Regularidade com a Fazenda Pública Municipal da Sede da Contratada;

f) Prova de Regularidade com a Fazenda Pública Municipal de Cachoeiro de Itapemirim;

g) Prova de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS;

h) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT

i)  Guia  de  Recolhimento  do  FGTS,  devidamente  quitada,  contendo  todos  aos  anexos referentes  as

informações dos empregados alocados nos serviços contratados pela PMCI/ES – GFIP/RE, do mês de

execução dos serviços ou do mês imediatamente anterior.  Quando da emissão da última Nota Fiscal

deverá ser apresentada, obrigatoriamente, a guia do próprio mês da execução dos serviços.

j) Cópia do GPS, concomitantemente com o relatório do GFIP;

k) Relação dos empregados alocados nos serviços contratados e resumo da folha de pagamento;

l) Comprovante de pagamento dos salários, vale-transporte e vale-refeição;

m) Declaração de contabilidade regular assinada pelo sócio-administrador e pelo contador regularmente

registrado no CRC ao qual estiver vinculado;

n) Cópia do contra cheques;

o) Cópia das rescisões de contratos do mês anterior;

p) Cópia da RAIS do mês anterior;

q) Cópia do recibo de férias do mês anterior;

r) Cópia dos Atestados médicos admissionais e demissionais do mês anterior;

s) Cópia da comprovação de obrigações previstas em convenções coletivas.

t) No caso de optar pela subcontratação, apresentar toda a documentação prevista nos subitens  a a  s

referentes à Subcontratada.

13.2.2. Na Primeira Medição todos os documentos relativos ao item anterior e, ainda:

a) Comprovante de inscrição da matrícula no CEI, para obras civis, quando pertinente;

b)  Anotação  de  Responsabilidade  Técnica  (ART)  expedido  pelo  CREA  ou  documento  equivalente

expedido pelo Conselho Regional ao qual o serviço é regulado.

13.2.3. Na Última Medição, todos os documentos relacionados nos itens 23.2.1 e, ainda:

a) Comprovante de inscrição da matrícula no CEI, para obras civis, quando pertinente;

b) Termo de Recebimento Definitivo.

13.3. A Nota Fiscal/Fatura não aprovada pela CONTRATANTE será devolvida à CONTRATADA para as

necessárias  correções,  com  as  informações  que  motivaram  sua  rejeição,  contando-se  o  prazo  de

pagamento da data de sua reapresentação.
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13.4. Na ocorrência de erro na apresentação da Nota Fiscal ou documentos pertinentes à contratação,

ou, ainda, a ocorrência de circunstância que impeça a liquidação da despesa por demandar  providências

complementares por parte da CONTRATADA, o pagamento ficará pendente até que aquela providencie

as medidas saneadoras. Nesta hipótese, em qualquer situação, o decurso do prazo de pagamento será

interrompido, reiniciando-se sua contagem a partir da data em que estas forem cumpridas, sem que isso

gere direito a atualização financeira, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE.

13.5. A  devolução  da  fatura  não  aprovada  pela  CONTRATANTE  em hipótese  alguma  autorizará  a

CONTRATADA a suspender a prestação dos serviços.

13.6. Ocorrendo  erros  na  apresentação  do(s)  documento(s)  fiscal(is),  o(s)  mesmo(s)  será(ão)

devolvido(s) à CONTRATADA para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será

contado a partir da data de apresentação da nova fatura, devidamente corrigida.

13.7. A CONTRATANTE poderá deduzir  do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem

devidos  pela  CONTRATADA,  em  decorrência  de  inadimplemento  contratual  ou  outras  de

responsabilidade da CONTRATADA.

13.8. De acordo com a Portaria Municipal n° 465/05, Artigo 1º, §§ 1º e 2°, o CNPJ ou CPF constante do

respectivo processo e o CNPJ ou CPF da conta bancária deverão ser coincidentes. Não serão efetuados

créditos em contas:

a) de empresas associadas;

b) de matriz para filial;

c) de filial para matriz;

d) de sócio;

e) de representante;

f) de procurador, sob qualquer condição.

13.9. É  vedada  a  antecipação  de  quaisquer  pagamentos  sem  o  cumprimento  das  condições

estabelecidas no Contrato.

13.10. Para emissão da Nota Fiscal deverão ser considerados os seguintes dados do tomador:

Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim - Rua 25 de Março, nº 28, Centro.

CNPJ Nº 27.165.588/0001-90. I.E.: ISENTO.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO CONTRATUAL

14.1. A Administração Municipal poderá declarar rescindido o CONTRATO, nos termos dos Arts. 77, 78

e 79 da Lei 8.666/93, nos seguintes casos:

a) Inexecução total ou parcial do CONTRATO, ensejando as consequências  contratuais e as previstas

em Lei;

b) não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos;

c) paralisação dos serviços ou atraso injustificado no início dos serviços;
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d) a subcontratação total ou parcial dos serviços, a associação do contratado com outrem, a cessão ou

transferência total ou parcial, bem como à fusão, cisão ou incorporação não admitidos no Edital e no

contrato e, caso admitidos, se realizados sem o conhecimento e autorização prévia da CONTRATANTE;

e) desatendimento das determinações regulares da unidade responsável pela fiscalização do serviço;

f) cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços, anotadas pela fiscalização da

Administração, na forma do Art. 67, § 1º da Lei 8.666/93;

g) decretação de falência ou instauração de insolvência civil ou dissolução da sociedade;

h) alteração do objeto social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA que

prejudique a execução do CONTRATO;

i) ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do

CONTRATO;

j) razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano  - SEMDURB, exaradas no processo administrativo a

que se refere o CONTRATO.

14.2. A Administração Municipal poderá ainda, sem caráter de penalidade, declarar rescindido o

CONTRATO por conveniência administrativa fundamentada, recebendo a CONTRATADA, neste caso, os

valores correspondente aos serviços já executados e aprovados pela fiscalização.

14.3. A rescisão fundada nas hipóteses previstas nas alíneas “a” a “h” do item 14.1, poderá acarretar à

CONTRATADA as seguintes sanções, sem prejuízo das penalidades previstas no edital:

a) retenção dos créditos decorrentes do CONTRATO, até o limite dos prejuízos causados ao MUNICÍPIO

DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM;

b) ressarcimento dos prejuízos causados, pela CONTRATADA, ao MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE

ITAPEMIRIM.

14.4. A forma de rescisão do CONTRATO, bem como suas consequências estão elencadas na legislação

em vigor que regerá o CONTRATO.

14.5. A Administração Municipal terá como garantido o reconhecimento de seus direitos, em caso de

rescisão administrativa prevista no Art. 77 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E PENALIDADES

15.1.  O licitante deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas no Edital, sujeitando-se às

sanções constantes no art. 7º da Lei nº 10.520/2002 e nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/1993.

15.2. O  licitante  que,  convocado  dentro  do  prazo  de  validade  da  sua  proposta,  não  celebrar  a

contratação, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o

retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto,

fizer declaração falsa, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar

e  contratar  com  o  Município  de  Cachoeiro  de  Itapemirim  e,  será  descredenciado  no  sistema  de

59



cadastramento de fornecedores do Município pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas

previstas no Edital e no Contrato, e das demais cominações legais.

a) Considera-se  retardamento na execução do certame qualquer ação ou omissão do licitante que

prejudique o bom andamento do certame, evidencie tentativa de indução a erro no julgamento, ou ainda

que atrase a assinatura da Ata de Registro de Preços ou contrato.

b) Considera-se não manter a proposta a ausência de envio da mesma, bem como a recusa do envio

de seu detalhamento,  quando exigível,  ou ainda o pedido,  pelo licitante,  da desclassificação de sua

proposta, quando encerrada a etapa competitiva, desde que não esteja fundamentada na demonstração

de vício ou falha na sua elaboração, que evidencie a impossibilidade de seu cumprimento.

c) Considera-se  falhar na execução do objeto o inadimplemento grave ou inescusável de obrigação

assumidas pelo contratado.

d) Considera-se  fraudar na execução do objeto a prática de qualquer ato destinado a obtenção de

vantagem ilícita, induzindo ou mantendo em erro a Administração Pública.

e) Considera-se  comportar-se de modo inidôneo a prática de atos direcionados a prejudicar o bom

andamento do certame ou do contrato, tais como os descritos nos artigos 90; 92, parágrafo único; 93; 94;

95, parágrafo único; 96 e 97, parágrafo único da Lei nº 8.666/1993.

15.3.  A Administração deve determinar o prazo de aplicação da sanção tomando por pressupostos as

especificidades de cada caso e a gravidade das condutas apuradas.

15.4. Nos casos de pequenos descumprimentos na execução do objeto  desta  contratação,  que não

gerem prejuízo para o Contratante, poderá ser aplicada a sanção de Advertência, por escrito, conforme

inciso I do art. 87 da Lei 8.666/93.

15.5. A multa que será imposta ao Contratado inadimplente será aplicada, preferencialmente, observando

os seguintes percentuais e diretrizes:

a) multa moratória de 0,333% (zero vírgula trezentos e trinta e três por cento) ao dia, limitado a 9,99%

(nove vírgula noventa e nove por cento), correspondente até o trigésimo dia de atraso, incidente sobre o

valor  da  respectiva  parte  inadimplente,  nos  casos  de  descumprimento  do  prazo  estipulado  para  a

execução do objeto, que será calculada pela fórmula M = 0,00333 x C x D. Tendo como correspondente:

M = valor da multa, C = valor da obrigação e D = número de dias em atraso;

b) na hipótese de a multa moratória atingir o patamar de 9,99% (nove vírgula noventa e nove por cento)

do valor total da concentração ou decorridos mais de 30 (trinta) dias de atraso na execução do objeto

pactuado, a Nota de Empenho poderá ser cancelada, exceto se houver interesse público devidamente

justificado da Administração na manutenção da avença, sem prejuízo da aplicação das demais sanções

previstas na lei;

c) multa moratória de 0,666% (zero vírgula seiscentos e sessenta e seis por cento) por dia de atraso na

execução do objeto, calculados desde o trigésimo primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente à

parte inadimplente, em caráter excepcional e a critério do órgão contrante;
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d) multa de 10% (dez por cento) incidente sobre o valor da respectiva parte inadimplente, isto é, sobre a

diferença entre o valor total de contratação e o valor da parte do fornecimento já realizado, caso haja

descontinuidade do cumprimento da obrigação;

e) multa  de  15% (quinze  por  cento)  incidente  sobre  o  valor  total  da  concentração,  na  hipótese  da

Contratada injustificadamente,  desistir  da contratação ou der  causa à sua rescisão,  comportar-se de

modo  inidôneo,  apresentar  documentação  ou  declaração  falsa;  falhar  ou  fraudar  na  execução  da

contratação; ou cometer fraude fiscal, bem como nos demais casos de descumprimento da obrigação

contratual,  quando a Administração,  em face da menor  gravidade do fato  e  mediante  motivação da

autoridade superior, poderá reduzir o percentual da multa a ser aplicada. 

15.6. O atraso, para efeito de cálculo da multa, será contado em dias corridos, a partir do primeiro dia útil

subsequente ao de encerramento do prazo estabelecido para o cumprimento da obrigação.

15.7. A aplicação das multas de natureza moratória não impede a aplicação superveniente de outras

multas previstas neste artigo, cumulando-se os respectivos valores.

15.8. A multa deverá ser recolhida no  prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do

recebimento da comunicação enviada pela Administração Municipal.

15.9. O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou de crédito existente na Administração

Municipal, em favor da Contratada, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a

diferença será cobrada na forma da lei.

15.10. Não será aplicada multa se,  justificada e comprovadamente, o atraso na execução do objeto

advier de caso fortuito ou de força maior.

15.11. Da aplicação de penalidades caberá recurso, conforme disposto no art. 109 da Lei nº 8.666/93.

15.12. As sanções administrativas somente serão aplicadas pela Administração após a devida notificação

e o transcurso do prazo estabelecido para a defesa prévia.

15.13. A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento,

onde será indicada a conduta considerada irregular, a motivação e a espécie de sanção administrativa

que se pretende aplicar, o prazo e o local de entregar das razões de defesa.

15.14. O desatendimento à notificação importa o reconhecimento da veracidade dos fatos e a preclusão

do direito pelo licitante, implicando na imediata aplicação da sanção prevista em lei e no Edital.

15.15. O prazo para apresentação de defesa prévia será de 5 (cinco) dias úteis a contar do recebimento

da notificação, exceto no caso previsto na alínea “e” do item 15.2, o qual será de 10 (dez) dias úteis a

contar  do  recebimento  da  notificação,  onde  deverá  ser  observada  a  regra  da  contagem  de  prazo

estabelecida no art. 110 da Lei nº 8.666/93.

15.16. As sanções previstas neste Edital são independentes entre si, podendo ser aplicadas de forma

isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
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15.17. Em  qualquer  hipótese  de  aplicação  de  sanções  serão  assegurados  à  licitante  vencedora  o

contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

16.1.  A  CONTRATADA  obrigar-se-á a aceitar,  nas mesmas condições estabelecidas neste Edital,  os

acréscimos e/ou supressões que se fizerem necessários, nos serviços nos termos do art. 65, § 1º da Lei

8.666/1993 e suas alterações.

16.2. Os acréscimos e/ou supressões não poderão exceder os limites mencionados no art. 65, § 1º da Lei

8.666/1993,  salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre  as partes contratantes,  com

fulcro no art. 65, § 2º, da Lei 8.666/1993 e suas alterações.

16.3.  Os  acréscimos  ou  supressões  referenciados  serão  considerados  formalizados  através  de

aditamento contratual,  após consentimento expresso  da  autoridade  superior  competente,  mediante  o

devido processo administrativo.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

17.1. A Contratada desenvolverá os serviços objeto deste Contrato, sempre em regime de entendimento

com a  Fiscalização,  que  disporá  de  amplos  poderes  para  atuar  no  sentido  do  fiel  cumprimento  do

Contrato.

17.2. O representante da Administração anotará no livro Diário de Obras específico todas as ocorrências

relacionadas com a execução do Contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas

ou  defeitos  observados.  As  decisões  e  providências  que  ultrapassem  o  limite  de  competência  da

Fiscalização deverão ser solicitadas aos seus superiores para a adoção das medidas cabíveis.

17.3. O  Contratante poderá  exigir  a  substituição  de  empregados  da  Contratada no  interesse  do

cumprimento do Contrato, cabendo o ônus à Contratada.

17.4. A Contratada deverá reparar e corrigir, remover, reconstituir, ou substituir, em até 05 (cinco) dias,

às suas expensas no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou

incorreções resultantes da execução dos serviços ou de materiais empregados, apontados no livro Diário

de Obras.

17.5. A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não

transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do

Contrato.

17.6. O nível de desempenho da Contratada na execução dos serviços será representado por conceitos

que serão emitidos por ocasião de cada medição.

17.7. A  Contratada  é  responsável  pelos  reparos  ou  interferências  nas  redes  elétricas,  telefônica,

semafórica, de transmissão de imagens ou de dados, assumindo integralmente os ônus decorrentes,

ressalvadas qualquer responsabilidade da Contratante.
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17.8. Fica a CONTRATADA obrigada a executar as obras, criteriosamente dentro das normas da ABNT –

Associação Brasileira de Normas Técnicas.

17.9. A Contratada se obriga a executar os serviços empregando exclusivamente veículos/equipamentos

em  perfeitas  condições  de  uso,  materiais  de  primeira  qualidade,  e  obedecendo  rigorosamente  aos

Projetos e/ou às Ordens de Serviços que forem fornecidos pela secretaria requisitante.

17.10. O Contrato não poderá ser transferido a terceiros, no todo ou em parte, sem prévia anuência da

PMCI, observando-se no caso, o disposto na Lei nº 8666/93, consolidada.

17.11. A  CONTRATADA deverá  realizar  Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na

Indústria da Construção Civil – PCMAT, conforme estabelecido na Norma Regulamentadora – NR 18

do Ministério do Trabalho e Emprego, que regulamenta a Segurança e Medicina do Trabalho na Indústria

da Construção Civil.

17.12. É de inteira responsabilidade da CONTRATADA toda e qualquer despesa que possa existir com

referência a materiais a serem utilizados, bem como: transporte, encargos sociais, alimentação, qualquer

outra despesa adicional que possa existir em referência a execução deste contrato.

17.13.  A eventual  reprovação  dos  serviços,  em qualquer  fase  de  sua  execução,  não  implicará  em

alteração dos demais prazos contratuais, nem eximirá o Contratante da aplicação das multas contratuais

a que está sujeita a Contratada.

 
17.14. O órgão requerente não será obrigado a usar o quantitativo total estimado dos serviços, podendo

assim, haver variação a menor ou a maior dos quantitativos, nos limites permitidos por lei.

17.15.  Caberá  à  contratada  manter  os  uniformes  de  toda  a  sua  equipe  em  perfeito  estado  de

conservação, substituindo-os sempre que necessário, total ou parcialmente, ao longo de todo o período

de vigência do contrato.

17.16. Os encarregados de serviços deverão ser conhecedores de normas de segurança aplicáveis aos

trabalhos sob sua responsabilidade. Deverão ainda ser competentes para orientar os empregados sob

sua direção.

17.17. Todos os empregados deverão receber orientações gerais de segurança e medicina do trabalho

com base na lei 3.214 art. 5° da CLT, através de um profissional pertencente ao quadro da empresa para

cada tarefa que for executar, mesmo que rotineira.

17.18. Será terminantemente proibido aos funcionários da contratada, durante a jornada de trabalho em

qualquer  função  relativa  ao  contrato,  ingerir  qualquer  tipo  de  bebida  alcoólica,  pedir  ou  receber

gratificações de qualquer tipo, sejam elas concedidas a que título for, bem como exercer qualquer tipo de

atividade alheia àquelas inerentes ao contrato.
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17.19. A  contratada  deverá  providenciar  a  substituição  de  qualquer  funcionário  seu  que  vier  a  ser

declarado inadequado para o exercício da função, seja por imperícia técnica ou por atitude considerada

inconveniente, cabendo à fiscalização determiná-la através de comunicação formal, justificando seu ato e

estabelecendo o prazo máximo para o atendimento, que não poderá ser inferior a 24 (vinte e quatro)

horas.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – CONDIÇÕES DE ACEITAÇÃO E RECUSA DAS OBRAS E SERVIÇOS

18.1. A Fiscalização da CONTRATANTE realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados,

acompanhada  dos  responsáveis  técnicos  da  CONTRATADA  encarregados  da  execução,  com  a

finalidade e verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões

finais que se fizerem necessários.

18.2. Caso a Fiscalização da CONTRATANTE verifique qualquer falha, inconsistência nos serviços e/ou

materiais  utilizados  que  não  atendam  às  especificações  estabelecidas,  além  da  aplicação  das

penalidades previstas no CONTRATO, procederá a notificação da CONTRATADA mediante a expedição

da respectiva “Notificação de Recusa”, determinando a interrupção e a correção do(s) serviço(s) não

aprovado(s) sem qualquer ônus para a CONTRATANTE.

18.3. A Notificação de Recusa estabelecerá o prazo de até 20 (vinte) dias úteis para correção do(s)

serviço(s),  sendo  que  o  descumprimento  das  correções  e/ou  dos  prazos  estabelecidos  sem  a

apresentação da respectiva justificativa formal à CONTRATANTE por intermédio da Secretaria Municipal

de Desenvolvimento – SEMDURB, ensejará na aplicação de penalidades à CONTRATADA.

18.4. A CONTRATANTE reavaliará, em até 5 (cinco) dias úteis contados do recebimento do comunicado

formal da CONTRATADA, o(s) item(ens) reparado(s).

18.5. A  CONTRATANTE,  após  certificar-se  de  que  foram  cumpridas  todas  as  determinações

concernentes  ao  certame,  informará  à  CONTRATADA  da  aprovação  dos  serviços  referentes  ao(s)

item(ens) efetivamente através da emissão do “Termo de Aceite”.

18.6. Mediante  justificado  Interesse  Público  será  permitido  o  recebimento  parcial  pelas  parcelas

realmente executadas a contento. 

18.6.1. No  caso  de  recebimento  parcial,  as  parcelas  serão  recebidas  em caráter  provisório,  sendo

necessário o recebimento definitivo que ocorrerá junto com os das parcelas restantes.

18.6.1.2. Recebimento  provisório  é  aquele  que  ocorre  mediante  a  expedição  de  termo

circunstanciado e assinado pelas partes contratantes, em caráter experimental, relativamente à totalidade

da obra ou serviço executado após realização de vistoria, objetivando a verificação do fiel cumprimento

de  todos  os  aspectos  técnicos  e  das  obrigações  contratuais,  providenciando,  se  necessário,  sua

adequação aos termos do contrato. 

18.6.1.3. O recebimento provisório só pode ser formalizado após finalizada a obra ou serviço e

sanadas todas as pendências porventura constatadas durante a vistoria, devendo ser objeto do Termo de

Recebimento Provisório, emitido em 2 (duas) vias.
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18.7. Recebimento definitivo é aquele que se faz em caráter permanente, considerando-se o contrato

regularmente executado e, desta forma, somente se efetiva após a certificação de que a CONTRATANTE

cumpriu as exigências previstas no certame de que trata este Termo de Referência.

18.7.1. O recebimento  definitivo  do OBJETO não exime a CONTRATADA,  em qualquer época,  das

garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais

em vigor (Lei n° 10.406, de 2002 – Código Civil Brasileiro)

CLÁUSULA DÉCIMA NOVA – RESPONSABILIDADE CIVIL E SEGUROS

19.1. A Contratada reconhece por este instrumento que é a única e exclusiva responsável por danos ou

prejuízos que vier a causar ao  Contratante, coisa, propriedade ou pessoa de terceiros, cobertura de

ferimentos corporais ou morte sofrida por terceiros (inclusive pessoal do Contratante) e perdas ou danos

à propriedade que ocorram em ligações com o fornecimento e implantação das obras e serviços, em

decorrência de sua execução, ou danos advindos de qualquer comportamento de seus empregados em

serviço no objeto do  Contrato, correndo às suas expensas, sem quaisquer ônus para a  Contratante,

ressarcimento ou indenizações que tais danos ou prejuízos possam causar.

19.2. A  Contratada será  a  única  responsável  por  eventuais  danos  e  prejuízos  causados  ao  meio

ambiente, correndo por sua conta e risco, todas as licenças relacionadas ao assunto.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – SINISTROS

20.1. Na ocorrência de danos a terceiros,  a  Contratada deverá comunicar  à Unidade da Secretaria

Municipal  de Desenvolvimento Urbano –  SEMDURB que fiscaliza a execução das obras e serviços e

vice-versa e, em conjunto, efetuarão uma inspeção no bem sinistrado.

20.2. Realizada a inspeção do sinistro e reconhecida à responsabilidade das obras e serviços como

causa do sinistro, o Contratante elaborará um relatório com subsídios técnicos a respeito, apresentando-

o à Contratada que, por intermédio de seu Engenheiro responsável técnico, aporá o seu “de acordo” ou

“ciente”.

20.3. Todas as despesas com sinistros correrão por conta da Contratada, inclusive a guarda do imóvel e/

ou dos bens móveis, até que seja providenciado o reparo do imóvel e/ou dos objetos.

20.4. O Contratante suspenderá o pagamento das medições deste ou de qualquer outro  Contrato em

vigor com a Contratada, caso a mesma deixe de cumprir satisfatoriamente as determinações constantes

deste Contrato ou deixe de executar satisfatoriamente os reparos em bens sinistrados, quando escolhida

para efetuar esses serviços.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

21.1.  Quando  da  Contratação,  a  licitante  vencedora  e  seus  fornecedores  deverão  apresentar,

obrigatoriamente,  garantias  de  forma  solidária  de  todo  fornecimento,  abrangendo  materiais,

equipamentos, quando for o caso.
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21.2. A Secretaria Municipal  de Desenvolvimento Urbano – SEMDURB reconhece a Contratada como

única responsável contratual por todos e quaisquer tipo(s) de fornecimento de materiais, equipamentos,

acessórios e afins, destinados à satisfatória execução dos serviços.

21.3. O fornecimento de materiais/equipamentos será feito de acordo com a Planilha Orçamentária, Lista

de  Materiais,  Especificações  Técnicas  e  Projeto  Básico,  Regulamentação  de  Preços,  Critérios  de

Medição e demais disposições deste Edital e seus documentos integrantes, de pleno conhecimento da

Contratada.

21.4. Os materiais/equipamentos de fornecimento pela Contratada deverão ser adquiridos de fabricantes

ou de distribuidores autorizados, observando-se:

a)  poderão ser  fornecidos materiais  e  equipamentos de características técnicas iguais  ou superiores

àquelas  exigidas,  atestados  de  acordo  com  as  normas  da  ABNT  e/ou  outras  reconhecidas

internacionalmente, observadas com rigor as condições contratualmente estabelecidas;

 b) as exceções deverão ser tratadas entre as partes, à luz dos padrões de qualidade requeridos;

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DO FORO

22.2. Fica eleito o Foro da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, Vara dos Feitos da Fazenda Pública

Municipal, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato, excluído qualquer outro, por

mais privilegiado que seja.

E assim, por estarem justos e acordados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor

e forma, junto às testemunhas igualmente signatárias. 

Cachoeiro de Itapemirim, __ de ______ de 2019.

__________________________
Secretaria Requisitante

_________________________
Contratada

TESTEMUNHAS:

01: _______________________________

CPF:

02: _______________________________

CPF:
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ANEXO XI

TERMO DE REFERÊNCIA

SUMÁRIO DO TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETIVO

2. JUSTIFICATIVA

3. DO OBJETO E SUAS ESPECIFICAÇÕES

4. FORMA DE AQUISIÇÃO / CONTRATAÇÃO

5. PRAZO DE EXECUÇÃO E PRAZO CONTRATUAL

6. VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO 

7. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

8. DEFINIÇÕES BÁSICAS

9. INFORMAÇÕES GERAIS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

10. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS A SEREM OBSERVADAS, COMPOSIÇÃO E VALORES 

11. ESCOPO DOS SERVIÇOS

12. DIRETRIZES

13. CRITÉRIOS INDISPENSÁVEIS DO PROJETO

14. SERVIÇOS INDISPENSÁVEIS À DISPONIBILIZAÇÃO DO OBJETO A SEREM OBSERVADOS PELA

CONTRATANTE

15.  CONDIÇÕES  À  IMPLANTAÇÃO  DOS  MOBILIÁRIOS  A  SEREM  OBSERVADAS  PELA

CONTRATADA

16. DA PROPOSTA TÉCNICA

17. DA APRESENTAÇÃO DO PROTÓTIPO

18. QUANTITATIVOS E LOCAIS DE IMPLANTAÇÃO

19. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA LICITANTE

20.  DA  POSSIBILIDADE  DE  SUBCONTRATAÇÃO  DO  SERVIÇO  DE  PAVIMENTAÇÃO  DA

PLATAFORMA DE EMBARQUE E DESEMBARQUE ONDE SERÃO INSTALADAS AS ESTRUTURAS

21. VISITA TÉCNICA

22. FISCALIZAÇÃO

23. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E FORMA DE PAGAMENTO

24. RECEBIMENTO E RECUSA

25. DISPOSIÇÕES GERAIS

 
1. OBJETIVO

O presente Termo de Referência objetiva prover os elementos necessários a respeito da contratação de

empresa especializada ou consórcio de empresas especializadas na construção e instalação de abrigos

de ônibus e mobiliário voltado à comunicação dos usuários do serviço de transporte público do Município

de  Cachoeiro  de  Itapemirim  conforme  as  especificações  fornecidas  neste  instrumento,  por  meio  de

licitação na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA, sob o critério MENOR PREÇO, sob o regime de

empreitada por preço unitário.
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Os  tópicos  apresentados  abordam os  parâmetros  e  condições  mínimas  exigíveis  de  forma  que  os

interessados em participar do certame possam aferir a sua capacidade técnica e proceder à análise das

condições necessárias à realização e execução dos serviços objeto da licitação. 

Neste contexto  são detalhadas diretrizes,  especificações técnicas e  as quantidades de cada tipo de

equipamento a ser disponibilizado e devidamente instalado pela licitante vencedora a fim de que, por

intermédio  da  disponibilização  deste  conjunto  de  informações,  os  interessados  possam,  a  partir  da

adequada avaliação do escopo, da abrangência e responsabilidades do certame, formular e apresentar

PROPOSTAS  COMERCIAIS  consistentes  e  que  atendam  aos  requisitos  e  níveis  de  serviços

estabelecidos e desejados pelo Município.

2. JUSTIFICATIVA 

A contratação de que trata o presente instrumento tem por objetivo promover melhorias necessárias nas

principais estruturas destinadas ao embarque e ao desembarque dos usuários do Sistema Municipal de

Transporte Coletivo de Cachoeiro de Itapemirim - SMTCI, com vistas ao aprimoramento da qualidade do

serviço prestado à população e, ainda, para atendimento às Diretrizes da Política Nacional de Mobilidade

Urbana insculpidas na Lei Federal nº 12.587/2012, especialmente a priorização de projetos de transporte

público coletivo estruturadores do território e indutores do desenvolvimento urbano integrado. 

No  tocante  ao  aprimoramento  da  qualidade  dos  serviços,  cabe  destacar  que  a  disponibilidade  de

estrutura de abrigo nos pontos de embarque e desembarque de passageiros do SMTCI é precária e,

mesmo quando existente, ocorre de modo desordenado, sem a adoção de qualquer padrão ou modelo

arquitetônico  estabelecido,  fato  que,  além  de  contribuir  para  a  degradação  da  paisagem  urbana,

influencia negativamente à redução dos níveis de entrega do serviço público de transporte municipal, em

razão do desconforto, falta de acessibilidade, segurança e dificuldade de identificação para os usuários.

Agrega-se a isso o fato de que a inexistência de padrões construtivos, aliada a precariedade do estado

de  conservação  e  à  idade  avançada  de  muitos  dos  mobiliários  urbanos  existentes,  alguns  deles

instalados  com  a  utilização  de  técnicas  ou  de  materiais  atualmente  não  indicados,  compromete  a

segurança e o conforto dos usuários, além de dificultar e encarecer os custos de manutenção. 

Em razão do cenário ora exposto, resta evidente e premente a necessidade imediata de requalificação e

modernização do mobiliário urbano que compõe a infraestrutura do Sistema Municipal de Transporte

Coletivo de Cachoeiro de Itapemirim - SMTCI, que apresenta estruturas antigas e ultrapassadas sem

oferecer condições adequadas de uso, que começará a ser modernizada a partir  das estruturas que

compõem o presente instrumento. 

As estruturas a serem instaladas e que se encontram devidamente descritas neste Termo de Referência

adequam-se ao que preconiza a legislação e demais regramentos técnicos a ela aplicáveis e permitirão

elevar os níveis de conforto, acessibilidade, segurança e disponibilidade de informações aos usuários.

A implantação dos novos padrões de modelos arquitetônicos de abrigos permitirá ainda a criação de uma

nova identidade visual para os mobiliários, fomentando a utilização e a operação do serviço de transporte

público conforme prevê a Lei Federal nº 12.587/2012. 

Desta forma, denota-se que a contratação do objeto a que se refere este Termo de Referência propiciará

um inegável avanço na qualidade dos serviços prestados à população, principalmente aos usuários do

serviço de transporte público municipal,  com o tratamento dos principais pontos de ônibus,  os quais
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constituem  uma  demanda  importante  e  antiga  da  população,  agregando  valor  e  conferindo  maior

atratividade e incentivo ao uso do serviço de transporte público em prol da mobilidade urbana, conforme

consignado nas diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana prevista no referido regramento

federal. 

Diante de tal quadro, demonstra-se a relevante necessidade da contratação, uma vez que contribuirá

decisivamente à melhoria da segurança e do conforto dos usuários do serviço de transporte público, além

de possibilitar  o atendimento das diretrizes legais estabelecidas pela Política Nacional de Mobilidade

Urbana (Lei Federal nº 12587/2012), Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei Federal nº 13.146/2015),

Lei de Acessibilidade (Lei Federal nº 10.098/2000), Estatuto da Cidade (Lei  Federal nº 10.257/2001),

além das NBR 9.050 da ABNT e NBR 14.022 da ABNT, proporcionando também melhorias na qualidade

de vida dos demais cidadãos, com reflexos positivos na paisagem urbana através da padronização dos

mobiliários que compõem o presente OBJETO.

3. DO OBJETO E SUAS ESPECIFICAÇÕES

O  objeto  é  a  contratação  de  empresa  especializada  ou  consórcio  de  empresas  especializadas  na

construção e instalação de abrigos de ônibus e mobiliário voltado à comunicação dos usuários do serviço

de transporte público do Município  de Cachoeiro de Itapemirim conforme as  diretrizes fornecidas no

presente Termo de Referência.

3.1. Este  objeto  compreende  o  fornecimento,  implantação,  de  308  Totens  e  370  Módulos  a  serem

instalados num total de 308 pontos de ônibus do SMTCI, com a realização de obra civil para os referidos

mobiliários.

3.2. A CONTRATADA será responsável por todos os custos decorrentes do fornecimento e  execução de

obra civil para implantação dos mobiliários a que se refere o presente instrumento, responsabilizando-se,

inclusive,  por arcar com os custos decorrentes da remoção das estruturas que serão substituídas.

3.3. A CONTRATADA terá a obrigação de executar zelando por sua qualidade, sendo considerado como

serviço adequado aquele que atenda ao disposto no edital de licitação, no contrato e demais regramentos

aplicáveis.

3.4. A  CONTRATADA  deverá  observar  a  definição  das  características,  dimensões,  quantidades  e

localização conforme estabelecido neste Termo de Referência que integra o Edital da licitação.

3.5. A CONTRATADA deverá proceder a devolução  ao Município do material referente ao total de 80

(oitenta) abrigos retirados quando da implantação do novo mobiliário, encaminhando-o às suas expensas

ao Centro de Manutenção Urbana - CMU, em local a ser determinado pela CONTRATANTE.

4. FORMA DE AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO

A presente contratação será realizada por meio de processo licitatório, considerando para o julgamento o

MENOR  PREÇO  proposto  entre  as  licitantes  interessadas,  segundo  as  especificações  e  normas

adotadas pela Administração Municipal, atendendo a Lei de Licitações nº 8.666/93, consolidada.

69



5. PRAZO DE EXECUÇÃO E PRAZO CONTRATUAL

5.1. Prazo de Execução: Os serviços contratados deverão ser iniciados em até 30 (trinta) dias contados

a partir da assinatura do Contrato e deverão ser concluídos em até 12 (doze) meses contados a partir da

referida data.

5.2. Prazo Contratual: Será de 24 (vinte e quatro) meses  a contar da data da assinatura do contrato.

6. VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

O valor total estimado da contratação dos serviços é de R$ 5.030.000,00 (cinco milhões e trinta mil reais).

Valores baseados nas planilhas orçamentárias apresentadas pela Secretaria Municipal de Modernização

e Análise de Custos.

7. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da execução do presente Termo de Referência correrão por conta do recurso

específico consignado no Orçamento do Município de Cachoeiro de Itapemirim, constante nas seguintes

dotações:

Unidade Orçamentária: 07.01

Funcional Programática: 15.451.0708.1.009 

Elemento de Despesa: 4.4.90.51.99 – outras obras e instalações

Fonte: 2.990.0000.0074

Ficha - Fonte: Será definida após a aprovação do Projeto de Lei nº 095/2019 pela Câmara Municipal

Unidade Orçamentária: 07.01

Funcional Programática: 15.451.0708.1.009 

Elemento de Despesa: 4.4.90.51.99 – outras obras e instalações

Fonte: 1001.0001.0000

Ficha - Fonte: 5526

Caso a vigência do contrato ultrapasse o exercício financeiro, as despesas do exercício subsequente

correrão à conta das dotações orçamentárias indicadas em termo aditivo ou apostilamento.

8.  DEFINIÇÕES BÁSICAS

As definições e conceitos básicos adotados neste Termo de Referência são as seguintes:

I. CONTRATANTE: é o Município de Cachoeiro de Itapemirim-ES;

II. CONTRATADA: é a empresa vencedora do presente certame licitatório;

III. LICITANTE: é a empresa participante do presente certame licitatório;

IV. SMTCI: é o Sistema Municipal de Transporte Coletivo de Cachoeiro de Itapemirim, que compreende

equipamentos, veículos e infraestrutura empregada na disponibilização do serviço de transporte coletivo

do Município de Cachoeiro de Itapemirim;

V. SEMDURB: é a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano;

VI. SEMO: é a Secretaria Municipal de Obras;

70



VII. ABRIGO DE ÔNIBUS:  mobiliário urbano destinado aos usuários do SMTCI, instalado nos pontos de

parada  dos  coletivos  que  operam  o  serviço  de  transporte  público  municipal,  a  fim  de  conferir

acessibilidade,  conforto  e  segurança  aos  usuários  e  contribuir  para  a  melhoria  da  mobilidade  e  da

paisagem urbana;

VIII. TOTEM: mobiliário urbano destinado aos usuários do SMTCI, instalado nos pontos de parada dos

coletivos  que  operam o  serviço  de  transporte  público  municipal,  a  fim  de  atuar  como  elemento  de

informação e comunicação e contribuir à melhoria da mobilidade e da paisagem urbana;

IX. MOBILIDADE URBANA: é a organização de deslocamentos de pessoas e bens dentro do espaço

urbano,  de  acordo  com as  atividades  ali  desenvolvidas,  devendo  ser  realizada  de  forma  universal,

segura, eficiente e sustentável;

X. ACESSIBILIDADE: é um atributo essencial do ambiente que garante a melhoria da qualidade de vida

das pessoas,  que deve estar  presente nos espaços,  no meio físico,  no transporte,  na informação e

comunicação, inclusive nos sistemas e tecnologias da informação e comunicação, bem como em outros

serviços, equipamentos e instalações abertas ao público ou de uso público, tanto na cidade como no

campo, com a utilização do desenho universal e da observância de normas técnicas, como ABNT NBR

9050:2015;

XI. DESENHO  UNIVERSAL:  aquele  que  visa  atender  à  maior  gama  de  variações  possíveis  das

características antropométricas e sensoriais da população. (ABNT NBR 9050:2015,  NBR 13.994, NBR

14.020, NBR 14.021, NBR 14.022);

XII.  PISO  TÁTIL:  piso  caracterizado  pela  diferenciação  de  textura  em  relação  ao  piso  adjacente,

destinado a constituir alerta ou linha guia, perceptível por pessoas com deficiência visual. (ABNT NBR

16537:2016 e 9050:2015);

XIII. PROTÓTIPO: é a solução que caracteriza a proposta de mobiliário que deverá ser submetida a

análise da CONTRATANTE para verificação do atendimento dos requisitos técnicos constantes deste

Termo de Referência.

9. INFORMAÇÕES GERAIS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

9.1. Introdução

No contexto do Estado do Espírito Santo, o Município de Cachoeiro de Itapemirim é considerado como de

porte médio em razão da sua localização e relevância econômica que repercute no modo de vida da

população local e de todo o Sul do Estado, podendo ser denominado Município Polo e Capital Regional

de nível C ligada diretamente a Vitória, Capital Regional A, a qual, por sua vez, está diretamente ligada à

rede da Metrópole Nacional Rio de Janeiro por concentrar demandas comerciais e serviços essenciais

para as cidades circunvizinhas, segundo o IBGE - REGIC/2007.

Esta estrutura socioeconômica demanda do Município de Cachoeiro de Itapemirim investimentos mais

robustos, que perpassam da implantação de soluções de mobilidade eficientes para gerar qualidade de

vida à população residente na sua sede até o desenvolvimento e implementação de projetos e planos de

ações  que alcancem a população das cidades que compõem o seu  entorno, a fim de consolidá-lo como

capital regional,  fomentando o desenvolvimento da Região Sul, contribuindo para o crescimento mais

homogêneo do próprio Estado.
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Como  ferramentas  capazes  de  proporcionar  o  correto  uso  do  espaço  territorial  com  vistas  ao

cumprimento  da  função  social  da  cidade,  apresentam-se  o  Plano  Diretor  Municipal  e  o  Plano  de

Mobilidade Urbana, que institucionalizam localmente e também nos municípios do entorno as necessárias

ações previstas pela Política Nacional de Mobilidade Urbana, com foco na priorização das pessoas e na

melhoria do sistema público de transporte. 

Neste cenário, o investimento na modernização, ampliação e priorização do serviço do transporte coletivo

de  qualidade  como  elemento  estruturador  do  desenvolvimento  e  de  melhoria  das  condições  de

mobilidade apresenta-se como estratégia essencial no cumprimento e no estabelecimento das políticas

de mobilidade. 

Nesse  sentido,  a  modernização  da  infraestrutura  dos  pontos  de  embarque  e  desembarque  de

passageiros, com a disponibilização de abrigos e de estruturas voltadas a informação dos usuários do

transporte público, de modo a conferir acessibilidade, conforto e segurança a população, demonstra-se

como ação necessária e, ainda, desejada há muito pela sociedade, em razão da desatualização e da

pouca disponibilidade desse tipo de equipamento neste Município,  

Desta forma, o presente Instrumento tem como foco  o tratamento dessa importante demanda, uma vez

que o Município de Cachoeiro de Itapemirim possui  2.025 (dois mil e vinte e cinco) pontos de ônibus

catalogados em sua base, sendo que deste total, apenas 161 (cento e sessenta e um), ou seja, 7,95%

(sete vírgula noventa e cinco por cento) possuem abrigo (cobertura) para os usuários, o que demonstra

de modo contundente  à  relevância  e  urgência  desta  ação,  necessária  não apenas a priorização  do

transporte  público  como  determina  a  política  nacional  de  mobilidade  prevista  na  Lei  Federal  nº

12587/2012 mas, principalmente, de atender devidamente a carência que aflige os usuários do serviço de

transporte  público  municipal,  que  atualmente  veem-se  desprotegidos,  expostos  a  intempéries,  ao

desconforto e a necessária segurança em razão da falta de uma infraestrutura adequada.

9.2. Contextualização do Município de Cachoeiro de Itapemirim:

Mapa 1 – Fonte: SPD-SEMDURB. Divisão Administrativa do Município de Cachoeiro de Itapemirim.
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Mapa 2 – Distrito Sede de Cachoeiro de Itapemirim

O Município de Cachoeiro de Itapemirim está localizado na região Sul do Estado do Espírito Santo e

encontra-se dividido em 11 Distritos Administrativos. Além desta divisão Distrital, ainda possui 13 regiões

estabelecidas para o Orçamento Participativo, compatibilizadas com as zonas geo-escolares e as regiões

da saúde.

Com uma estimativa Populacional para 2017, o Município conta com 212.468 habitantes distribuídos em

uma população urbana de 183.667 e população rural de 28.801.

Ressalta-se que o Município de Cachoeiro de Itapemirim é referência para a economia em todo o Sul do

Estado, fazendo com que o cotidiano de seus cidadãos seja influenciado pela forte movimentação da

população flutuante que, além de usufruir dos serviços, interferem no trânsito dado ao quantitativo de

veículos que aqui trafegam diariamente.

9.3. Aspectos Físico-Ambientais

O Município de Cachoeiro de Itapemirim está localizado na Bacia Hidrográfica do Rio Itapemirim sendo

cortado por este, que passa pela Área Urbana do Município. Em função disso, não são incomuns no

período chuvoso, que ocorre mais intensamente entre os meses de outubro e janeiro, os alagamentos na

área central decorrentes das cheias do Rio Itapemirim.

Do  ponto  de  vista  geomorfológico,  o  relevo  municipal  é  caracterizado  por  declividades  elevadas

associadas a solos espessos desenvolvidos sobre rochas metamórficas que perfazem a maior parte da

área  do  Município.  Essa  característica  associada  à  ocupação  urbana  do  solo,  gera  um  problema

recorrente para o município que são os deslizamentos de terra durante o período das chuvas, afetando,

sobretudo, a área urbanizada. Cachoeiro possui uma amplitude altimétrica de aproximadamente 1.340m,

com elevações mínimas de 20m e máxima de 1.360m. As maiores altitudes, assim como as maiores

73



declividades, encontram-se nas Unidades Geomorfológicas denominadas Maciços do Caparaó, conforme

Mapa Geomorfológico abaixo:

Mapa 3

Mapa Geomorfológico do Município de Cachoeiro de Itapemirim. Fonte: Modificado de IJSN, 2014.

Área total do Município – Aproximadamente 880 km² sendo inclusive considerado polo para o Sul do

Estado do Espírito  Santo,  com considerável demanda de serviços,  dada a sua extensão territorial  e

localização facilitadora para os demais municípios limítrofes.

Tabela 1 – Fonte: SPUR – SEMDURB (2019).

74



9.4. Inserção Regional

O  Município  de  Cachoeiro  de  Itapemirim  está  localizado  na  Macrorregião  Sul  (Figura  4)  e  na

Macrorregião Central Sul (Figura 5). E ainda, segundo o IBGE (2007) e o IJSN (2013), é considerado

Capital Regional de nível C, de acordo com a hierarquização das Regiões de influência das Cidades

(REGIC/IBGE-2007).

Mapa 4 – Macrorregiões de Planejamento Mapa 5 – Microrregiões de Planejamento

Fonte: IJSN (2013). Divisão Regional do Estado do Espírito Santo

Mapa 6 – Fonte: IJSN (2013). Regiões de Influência das Cidades do Espírito Santo.
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9.5. Estrutura de pontos de ônibus de Cachoeiro de Itapemirim

De  acordo  com  levantamento  realizado  pela  Secretaria  Municipal  de  Desenvolvimento  Urbano  –

SEMDURB  e  a  Agência  Municipal  de  Serviços  Públicos  Delegados  de  Cachoeiro  de  Itapemirim  –

AGERSA,  o Município possui a seguinte infraestrutura destinada ao embarque e ao desembarque de

passageiros do Sistema Municipal de Transporte Coletivo:

Mapa 7 – Fonte: SEMDURB/SPU-GMUR (2019) – Identificação dos Pontos de parada do SMTCI

Os dados reforçam a necessidade de a Administração Municipal implementar políticas públicas modernas

e eficientes em prol da mobilidade a fim de promover a priorização de projetos de transporte público

coletivo estruturadores do território e indutores do desenvolvimento urbano integrado, instituído como

diretriz pela Lei Federal nº 12.587/2012, a ser obrigatoriamente observado por municípios com mais de

20 mil habitantes, como é o caso de Cachoeiro de Itapemirim e previsto na proposta do seu Plano de

Mobilidade Urbana.

10. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS A SEREM OBSERVADAS, COMPOSIÇÃO E VALORES

O  conjunto  de  informações  descritas  neste  Termo  de  Referência  objetiva  prover  os  elementos

necessários à formulação de propostas pelas participantes do presente certame para a execução do

OBJETO,  que  consiste  na  construção  e  instalação  de  abrigos  de  ônibus  e  mobiliário  voltado  à

comunicação dos usuários do serviço de transporte público do Município de Cachoeiro de Itapemirim pela

CONTRATADA.

A LICITANTE deverá elaborar a sua PROPOSTA levando em consideração a produtividade das suas

máquinas,  equipamentos,  mão de obra,  a necessidade de aquisição de insumos de fornecedores,  a

possibilidade de ocorrências de chuvas e o advento de quaisquer outros fatores previstos de acordo com

a expertise que possui, a fim de que o modelo de mobiliário por ela fornecido observem as características

indispensáveis à prestação do OBJETO e para que se cumpram efetivamente os prazos estabelecidos

neste Termo de Referência.

As informações elencadas no presente instrumento não são restritivas com relação às características dos

mobiliários urbanos que constituem o OBJETO,  devendo ser consideradas pela LICITANTE como

parâmetros  básicos  indispensáveis,  sendo  permitidas  adequações,  inclusive  para  fins  de

compatibilização da proposta a  um produto já existente no mercado, considerando-se o pressuposto de

que a apresentação de um modelo similar ao de mercado já tenha sido produzido em escala,  tendo sido
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aferido,  inclusive quanto a capacidade da linha de produção,  apresentando-se conforme os padrões

normativos de segurança e controle existentes, bem como dos critérios de sustentabilidade.

Neste  sentido,  o  objetivo  da  CONTRATANTE  é  proporcionar  que  os  mobiliários  que  constituem  o

OBJETO deste certame apresentem um padrão construtivo moderno, seguro, confortável aos usuários,

durável, sustentável e uniforme, a fim de conferir maior eficiência na sua implementação e a otimização

dos custos de conservação e manutenção das estruturas, através do emprego correto dos materiais, do

acertado dimensionamento dos elementos que compõem a solução e da possibilidade de intercâmbio de

peças e da modularidade das estruturas.

As  especificações  técnicas  mínimas  correspondentes  a  cada  estrutura  que  compõe  o  OBJETO  do

presente certame a serem observadas pela LICITANTE encontram-se no ANEXO II do EDITAL a que se

refere este Termo de Referência.

As planilhas relativas as composições dos valores de referência atinentes ao cumprimento do referido

OBJETO encontram-se listadas no ANEXO III do referido EDITAL.

11. ESCOPO DOS SERVIÇOS

O OBJETO a ser prestado pela CONTRATADA compreenderá, entre outras ações e serviços, aqueles

adiante descritos:

11.1. Apresentação e compatibilização, do modelo proposto pela CONTRATADA, com os parâmetros

mínimos  estabelecidos  neste  Termo  de  Referência,  especialmente  nos  seus  itens  12  e  13,  com

apresentação de toda a documentação necessária a análise da FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE:

Projeto Arquitetônico, Projeto de Estrutura Metálica, Maquete Eletrônica, Planilha Orçamentária por itens

da composição  de materiais  e  mão de obra através do uso de planilhas  preferencialmente SINAPI;

cronograma  de  execução;  memoriais  descritivos;  projeto  de  fundações;  anotações/registros  de

responsabilidade técnica necessárias; outras especificações de materiais; mão de obra e equipamentos;

laudos técnicos.

11.2. Adequação do local de implantação do abrigo;

11.3. Fabricação, montagem e instalação dos novos abrigos em pontos de parada de ônibus e todos seus

componentes;

11.4. Execução da pavimentação das áreas conforme descrito neste Termo de Referência;

11.5. A  remoção das estruturas que serão substituídas e  do entulho conforme descrito  no presente

instrumento;

11.6. Comunicação  direta  com  os  Fiscais  Responsáveis  da  SEMDURB  e  SEMO,  incumbida  do

acompanhamento, execução e entrega do OBJETO.

11.7. A  CONTRATADA  deverá  fornecer  os  documentos  solicitados  pela  Fiscalização  e/ou

CONTRATANTE, sempre que necessário.
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11.8. As obras deverão ser executadas por profissionais devidamente habilitados, abrangendo todos os

serviços, desde a locação até a limpeza e entrega, com todas as instalações em perfeito e completo

funcionamento  para  que  a  obra  se  apresente  dentro  do  padrão  de  qualidade  requerido  com  as

especificações deste Termo de Referência.

12. DIRETRIZES

A proposta apresentada pela LICITANTE deve contribuir positivamente à melhoria da paisagem urbana e

implementar uma identidade visual ao mobiliário urbano do SMTCI, priorizando a qualidade dos materiais

e a modernidade e funcionalidade do design.

O objeto  a ser  contratado deverá ser  concebido em estrutura metálica com traços lineares e outras

especificações contidas neste Termo de Referência.

Abaixo, apresenta-se a Imagem 1 (meramente ilustrativa) , como referencial para modelos de abrigos que

atendem as necessidades deste Município cujas características deverão ser observadas na proposta a

ser apresentada pela LICITANTE.

Imagem 1
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A Imagem 2 exemplifica a característica de modularidade (meramente ilustrativa) obrigatoriamente a ser

 contemplada nos modelos que constituem a proposta a ser apresentada pela LICITANTE:

Imagem 2

Adiante apresenta-se a Imagem 3 como referenciais (meramente ilustrativos) de modelos de Totem que

atendem as necessidades deste Município cujas características deverão ser observadas na proposta a

ser apresentada pela LICITANTE.

Imagem 3

12.1. DIRETRIZES GERAIS

Constituem premissas e diretrizes gerais para a implantação dos novos abrigos em pontos de parada de

ônibus e dos novos passeios:

12.1.1.  Promover ações que priorizem a utilização do sistema de transporte  público de passageiros,

devendo ser instalados nos locais definidos neste Termo de Referência;

12.1.2.  Promover condições de acessibilidade, conforto e segurança para os usuários do sistema de

transporte público de passageiros;

12.1.3. Facilitar e promover as transferências intermodais, por meio da qualificação de passeios públicos,

calçadas e áreas de circulação;

12.1.4. Viabilizar a acessibilidade universal aos meios de transporte público de passageiros;
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12.1.5.  Instituir  o sistema de comunicação e de informação aos usuários para fácil  compreensão das

linhas que compõem o SMTCI;

12.1.6. Contribuir  para a melhoria da paisagem urbana e da mobilidade, com a implantação de uma

identidade visual para as estruturas integrantes do SMTCI;

12.1.7. Realizar a instalação dos mobiliários obedecendo as condições de implantação previstas no Item

15 deste Termo de Referência;

12.1.8. Características a serem obrigatoriamente observadas nos modelos de mobiliário que integram a

proposta da LICITANTE:

12.1.8.1. modularidade: o projeto de design deve ser funcional, possibilitando o intercambio de elementos

estruturais e de acabamento visando o acoplamento de estruturas e a interligação de elementos com

vistas a implementação de uma estrutura mais ampla, resultante da utilização de componentes/partes

comuns.

12.1.8.2. contemporaneidade: o projeto deve utilizar materiais duráveis, resistentes e ecológicos, que

proporcionem  a  melhoria  das  estruturas  atualmente  disponibilizada  aos  usuários  do  SMTCI  e  a

valorização da paisagem urbana no local de instalação do mobiliário.

12.1.8.3. design funcional:  o  projeto  deve possibilitar  a  instituição  de uma identidade visual  para as

estruturas  que  integram o  SMTCI,  conferindo  ergonomia,  acessibilidade  e  segurança  para  todas  as

pessoas,  principalmente  aquelas  com  limitação  na  sua  mobilidade,  com  a  utilização  do  desenho

universal, com o emprego de formas e materiais resistentes, minimizando a vulnerabilidade ao desgaste

natural e ao vandalismo, otimizando os custos de conservação e manutenção, a partir das especificações

técnicas e dimensionamentos adequados

12.1.8.4. adequação legal:  o projeto deverá observar as normas vigentes relativas à acessibilidade ,

segurança  e  à  livre  circulação  de  pessoas  nos  passeios  públicos  dos  locais  em que  se  encontrar

instalado,  respeitando as dimensões e características das calçadas e adequando,  se necessário,  as

diretrizes constantes deste documento juntamente ao fiscal do CONTRATO.

12.1.8.5. Adaptabilidade de componentes: o projeto deverá permitir adaptações quando necessárias a

melhor  amoldar-se  ao  local  da  sua  instalação  e,  neste  caso,  suas  dimensões,  materiais,  elementos

estruturais e de acabamento deverão observar o mesmo padrão arquitetônico;

12.1.8.6. Permitir a alocação de espaços publicitários futuros, de forma harmônica e compatível com as

demais características do equipamento de mobiliário urbano;

12.1.8.7. Deve buscar equilíbrio com o meio ambiente natural ou construído da cidade, minimizando a

poluição  visual  com maior  transparência  para  não  obstruir  visadas  de  referenciais  simbólicos  como

edifícios históricos, obras de arte, etc;

12.1.8.8.  Os materiais e acabamentos a serem utilizados nos abrigos de ônibus não devem projetar

estilhaços  em  caso  de  acidente,  assim  como  não  devem  possuir  arestas  vivas  nem  pontiagudas,

prejudiciais ao conforto físico, à aproximação dos usuários e à segurança de modo geral.

12.1.8.9.  O equipamento  deverá  também apresentar  dimensionamento  estrutural  compatível  com as

cargas, forças e esforços atuantes tais como ação do vento, carga própria, acidentais e de serviço entre

outras.
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12.1.8.10. A  forma  construtiva,  a  concepção  arquitetônica  e  o  design  devem  prover  condições  de

economicidade,  otimização na  montagem e desmontagem,  menor  uso  possível  de equipamentos de

grande porte na sua instalação e retirada, ergonomia otimizada e adequada aos usos.

12.1.8.11. Os  materiais  a  serem  utilizados  nos  equipamentos  deverão  contemplar  tratamento

anticorrosivo e acabamento com durabilidade compatível.

12.1.8.11.1. Os materiais a serem empregados na fabricação dos mobiliários que compõem o OBJETO

deverão  atender  a  condições  do  projeto,  particularmente  quanto  à  resistência  adequada  para  cada

finalidade  e utilização,  devendo ser  apresentados,  quando do início  da vigência  do contrato,  testes,

ensaios e laudos adequados e suficientes ao atendimento das normas e legislação vigente.

12.1.8.11.2. Excepcionalmente, caso seja necessária a substituição de determinado material especificado

por outro, tal substituição deverá ser formalmente solicitada mediante a juntada das razões determinantes

para  tal,  orçamento  comparativo  e  laudo  de  exame,  demandando  de  prévia  autorização  da

CONTRATANTE, através da SEMDURB.

12.2. DIRETRIZES DOS PROJETOS

Todos os projetos de abrigos de ônibus e mobiliário voltado à comunicação dos usuários do serviço de

transporte público que constituem o OBJETO deste instrumento e dos passeios nos locais onde serão

instaladas as estruturas deverão ser elaborados e executados por profissionais legalmente habilitados,

sendo  indispensável  a  apresentação  e  registro  da  respectiva  ART/RRT  –  Anotação/Registro  de

Responsabilidade Técnica referente aos projetos, fabricação, montagem, execução da obra, orçamento

com a identificação do autor e sua assinatura, devidamente preenchida em atendimento a legislação

vigente.

Os projetos, memoriais, orçamentos e documentos complementares apresentados na Proposta, deverão

especificar os materiais utilizados, observando todas especificações deste Termo de Referência e as

especificações técnicas mínimas correspondentes a cada estrutura que compõe o OBJETO do presente

certame que se encontram inseridas no ANEXO II do Edital.

O projeto  arquitetônico e  suas variações,  detalhes,  modularidade,  elementos,  acabamentos  e  outros

potenciais  do mesmo modelo  ou conceito  básico  deverão  ser  representados por  meio de maquetes

eletrônicas, atendendo ao disposto neste Termo de Referência.

12.3. DIRETRIZES PARA PAVIMENTAÇÃO

Visando atender  às necessidades da população do Município  de Cachoeiro  de Itapemirim quanto  à

mobilidade e acessibilidade urbana, o desenho universal deve ser concebido com vistas a possibilitar que

toda a pessoa, independente de sofrer restrições ou limitações na sua mobilidade, tenha assegurado seu

acesso ao mobiliário urbano que integra o OBJETO, de forma plena e integral.

Tendo em vista que as condições dos passeios municipais são diversas, com registros de variações na

dimensão/tipo/declividade, torna-se importante que a LICITANTE proceda uma avaliação  in loco para

definição  da  solução  de  implantação  mais  adequada  da  estrutura,  considerando-se  aspectos  de

acessibilidade, segurança, caminhada dos transeuntes.

A execução dos passeios deverá respeitar a legislação vigente, em particular o disposto na ABNT NBR

16537/2016  (Acessibilidade  -  Sinalização  tátil  no  piso  -  Diretrizes  para  elaboração  de  projetos  e
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instalação)  e  9050/2015 (Acessibilidade a edificações,  mobiliário,  espaços e equipamentos urbanos),

além das diretrizes previstas no Plano Diretor e legislações vigentes.

A  CONTRATADA  deverá  apresentar  Projeto,  Memorial  e  Execução  de  Pavimento  Intertravado,

acompanhado do documento de Responsabilidade Técnica (ART e/ou RRT), emitido pelo responsável

por sua elaboração.

Para a composição da sinalização tátil de alerta e direcional, sua aplicação deve atender às seguintes

condições:

Desenho Técnico 1 – Base de embarque e desembarque com sinalização tátil.

Deve  ser  implantada  sinalização  tátil  direcional  transversalmente  à  calçada,  identificando  locais  de

embarque e pontos de parada de ônibus ou, ainda, sinalização tátil  direcional paralela a calçada, no

sentido do totem com informações estáticas (Plotagem, impressão) ou dinâmicas (TV de led). 

Em caso de necessidade de implantação de módulos acoplados, segundo a modulação, obter-se-á tanto

o aumento do comprimento da área de cobertura quanto da área de passeio.

Desenho Técnico 2  – Base de embarque e desembarque com sinalização tátil em Modulo Base Acoplado (x2).
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Desenho Técnico 3 – Base de embarque e desembarque com sinalização tátil em Modulo Base Acoplado (x3).

Todos os passeios devem contemplar a proposta de sinalização tátil  no entorno imediato do totem e

ponto de ônibus que receberá o mobiliário a ser implantado pela CONTRATADA junto com os novos

abrigos, conforme planta anexa a este Termo de Referência.

O novo módulo de pavimentação deverá prever a interligação com o passeio existente, principalmente no

que tange as características de acessibilidade.

A CONTRATADA deve verificar antecipadamente situações de desnível acentuado no passeio existente,

que  poderá  afetar  o  posicionamento  mais  adequado  da  estrutura,  analisando  a  instalação  do

equipamento  junto  ao  FISCAL  do  CONTRATO,  em  observância  os  parâmetros  técnicos  e  legais

previstos no Plano Diretor Municipal e na legislação aplicável.

12.3.1. PAVIMENTO DE CIMENTO DA PLATAFORMA DE EMBARQUE E DESEMBARQUE

Em  relação  à  pavimentação  no  trecho  referente  ao  abrigo,  a  CONTRATADA  deverá  fornecer  à

CONTRATANTE um Laudo Técnico de Controle Tecnológico com os resultados dos ensaios bem como

atender as especificações das normas da ABNT para execução de passeio (calçada) ou piso de concreto

com  concreto  moldado  in  loco,  com  superfície  áspera  não  trepidante,  feito  em  obra,  acabamento

convencional de espessura 6cm (seis centímetros), armado (SINAPI. AF_07/2016). Salientando que à

CONTRATADA deverá também arcar com os demais custos de demolição, escavação, retirada e destino

de entulho na execução da pavimentação.

A  plataforma  de  embarque  e  desembarque  compreende  a  área  estabelecida  conforme  Desenhos

Técnicos 1, 2 e 3 (retro).

12.3.2. PISO PODOTÁTIL:

Execução de passeio com bloco vermelho de 20x20cm, espessura 6 cm - Tátil, sendo Alerta e Direcional.

Camada de assentamento em areia média e=0,0568m Rejunte em pó de pedra e=0,00656m, conforme

previsto no código SINAPI.

A implantação do piso podotátil  deverá ser  utilizado  para  indicar  mudanças de direção,  acessos  de

veículos, desvio de obstáculos naturais ou construídos e rebaixos para travessia de pedestres oferecendo

uma circulação mais segura para os transeuntes, sendo que a mesma será executada em paver.

Este  serviço  deverá  atender  a  normativa  NBR  9050/2015  (Acessibilidade  a  edificações,  mobiliário,

espaços e equipamentos  urbanos),  a   NBR 16537/2016 (Acessibilidade  -  Sinalização  tátil  no piso  -

Diretrizes para elaboração de projetos e instalação) e demais normas de acessibilidade.
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Imagem 4 – Imagem ilustrativa Piso Tátil Direcional.

Recomenda-se  inicialmente  a  colocação  dos  travamentos  (meios-fios  e  guias  de  contenção).  Estes

espaços devem ser construídos antes do lançamento da camada final de cimento para execução do

acabamento do passeio, cujo fundo de contra piso em concreto armado por sobre solo compactado.

Para perfeita execução da obra, os materiais referidos neste instrumento, a CONTRATADA se obriga sob

as responsabilidades legais vigentes a prestar toda assistência técnica e administrativa necessária. Para

fornecimento  dos  materiais  contratados,  caberá  a  CONTRATADA  fornecer  os  materiais  de  forma

adequada  e  suficiente  para  garantir  a  conclusão  das  obras  dentro  do  prazo  fixado,  atendendo  à

produtividade estabelecida para a mão de obra e os serviços, e com a qualidade desejada.

Todos os materiais empregados serão de primeira qualidade, atendendo à boa técnica, objetivando a

obtenção de um acabamento esmerado nos serviços que só serão aceitos nessas condições, devendo

satisfazer rigorosamente as normas técnicas brasileiras pertinentes.

12.4. DIRETRIZES PARA FUNDAÇÕES E OBRAS DE CONCRETO

Os projetos e serviços de engenharia deverão ser executados de acordo as Normas Técnicas Brasileiras

vigentes  (ABNT  e  NR’s),  inclusive  dados  e  publicações  técnicas  devidamente  comprovadas  e

consolidadas no meio técnico específico.

Onde elas forem omissas, deverão ser aplicadas as Normas Internacionais, pertinentes a cada caso.

A execução das obras deverá ser a mais cuidadosa possível a fim de que as dimensões, formas das

peças, posições e dimensões das armaduras e “inserts” obedeçam às indicações de respectivo projeto

com a maior precisão possível.

A CONTRATADA se responsabilizará pela manutenção e limpeza das vias de acessos e movimentação

dos  equipamentos,  inclusive  os  de  apoio  como caminhões,  betoneiras,  movimentação  e  retirada  de

material, bota-fora. O local da obra, durante a execução das fundações, deverá permanecer limpo e bem

organizado, obedecendo as Normas de Higiene e Segurança do Trabalho, selecionando os locais para

estocagem  de  materiais  e  local  para  bota-fora,  que  deverão  ser  previamente  aprovados  pela

Fiscalização.

Os serviços de escavação, transporte, espalhamento e compactação serão por conta da CONTRATADA.

A execução dos serviços deverá atender a um planejamento técnico de execução para as escavações, os

aterros  e  reaterros,  as  compactações  de  solo,  para  evitar  danos  e  consequente  substituição.  Com

especial atenção nas concretagens, evitar e combater os efeitos de retração.
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Todos os serviços em desacordo a este Termo de Referência, consequentemente não aprovados pela

Fiscalização,  deverão  ser  refeitos  prontamente,  sem  prejuízo  nos  prazos  e  sem  custos  adicionais.

Eventuais problemas de execução deverão ser comunicados imediatamente a Fiscalização.

Os serviços deverão ser acompanhados por técnicos qualificados, para prontamente atender a demanda

da obra. 

As concretagens somente poderão ser executadas depois de liberadas pela Fiscalização.

Os projetos de formas, escoramentos e contraventamentos deverão ser de acordo com as prescrições

estabelecidas pelas normas da ABNT e submetidos à aprovação da Fiscalização. Elas deverão ter a

resistência  necessária,  para  suportar  os  esforços  resultantes  da  pressão  do  concreto  fresco,  das

operações de lançamento e adensamento do concreto por vibradores. Os escoramentos deverão ser

capazes de resistir aos esforços atuantes e deverão manter as formas rigorosamente em suas posições.

O nivelamento e o prumo deverão ser verificados antes e logo depois do lançamento e da vibração do

concreto.

As  formas deverão  ser  tratadas  com produtos  desmoldantes  que  facilitem a  desmoldagem e  o  seu

aproveitamento posterior, sem prejudicar a resistência superficial do concreto. Antes da Concretagem as

formas deverão ser limpas internamente com jato de ar, para remoção de resíduos de qualquer natureza,

além de molhadas até  a  saturação.  As  juntas entre  tábuas ou chapas devem ser  bem fechadas,  e

protegidas internamente, para impedir o vazamento da nata do cimento, que pode acarretar em vazios na

estrutura.  As formas devem ser  mantidas  no  local,  até  que o concreto  adquira  resistência  e  rigidez

suficientes para suportar as cargas previstas.

A desmoldagem das formas devera ser executada, com as precauções necessárias de modo a evitar

danos no concreto. Para a desmoldagem deverão ser obedecidos os prazos previstos na NBR-6118. No

caso de aplicação de produtos antiaderentes, que facilitam a desmoldagem, esse tratamento deverá ser

feito antes da colocação da armadura. Os produtos empregados não deverão deixar, na superfície do

concreto, resíduos que sejam prejudiciais ou possam dificultar a retomada da concretagem ou aplicação

do revestimento. A desforma de estruturas mais esbeltas deve ser feita com muito cuidado, evitando-se

desformas ou retiradas de escoras bruscamente ou choques fortes.

Não será permitido o emprego de aços de qualidade diferentes dos especificados no projeto apresentado

pela CONTRATADA.

A estocagem das barras deverá ser realizada de maneira a protegê-las contra a ação das intempéries,

sendo vedada à estocagem do material em contato com o terreno.

Para execução devem-se observar cuidadosamente os itens descritos abaixo:

• As barras deverão ser  cortadas  e  dobradas de acordo com o projeto,  usando-se  o  corte  e

dobramento a frio, observando-se rigorosamente a categoria e a bitola das barras, assim como as

prescrições determinadas pelas NBR 61118 e EB-3 da ABNT.

• Antes da sua colocação, as barras deverão ser limpas de crostas de ferrugem e de tudo aquilo

que possa vir a influenciar a qualidade de aderência ao concreto.

• A colocação das barras para montagem das armaduras deverá ser de acordo com o projeto,

observando-se  rigorosamente a  categoria  do aço,  bitola,  posição,  número  e  espaçamento  das

barras e dos estribos.

85



• Deverão ser utilizadas barras de montagem, com a finalidade de garantir a necessária rigidez

para o seu manuseio e a correta posição da armadura dentro da forma, durante o lançamento e

adensamento do concreto.

• As emendas das barras deverão ser realizadas de acordo com as indicações do projeto e com

as recomendações contidas na NB-1 e EB-3 da ABNT.

• São vedadas as emendas por solda em barras de Categoria B. As máquinas soldadoras deverão

ter características elétricas e mecânicas apropriadas à qualidade do aço e à bitola da barra a

serem soldadas e deverá ter regulagem automática. As barras de espera deverão ser devidamente

protegidas  contra  a  oxidação  e  deverão  ser  rigorosamente  limpas  quando  na  retomada  da

concretagem. O cobrimento nominal da armadura inclusive as de distribuição e estribos, devem ser

executados conforme indicado no projeto e sua garantia na execução deve ser total, com tolerância

máxima de 5mm, inclusive colocação de espaçadores nas armaduras sobre lastros de concreto.

• Os espaçadores  deverão  ser  tecnicamente  adequados  e  aprovados  pela  sua  utilização  em

obras. No caso de espaçadores pré-fabricados, utilizar com a mesma resistência especificada para

o concreto estrutural. Toda a armadura deve ser verificada e liberada pela Fiscalização antes da

concretagem.

• O Concreto  a empregar na obra deverá ser  da mais alta qualidade,  devendo para isto,  ser

mantido o controle permanente e sua execução deve obedecer às normas ABNT.

Todas as etapas necessárias à fabricação do concreto deverão ser rigorosamente acompanhadas. Antes

de iniciar o lançamento do concreto, deve-se observar se todas as etapas foram concluídas, inclusive

inserts,  tubulações  e  embutidos  de  outros  projetos  específicos,  a  fim  de  se  evitar  retardamentos  e

retrabalhos, consequentemente prejuízo.

A fixação do traço de concreto será tal que se assegura uma massa plástica trabalhável, de acordo com

as  dimensões  das  peças,  da  distribuição  das  armaduras  no  seu  interior  e  com  os  processos  de

lançamento, adensamento e cura.

Os traços de concreto deverão ser determinados pela Contratada e previamente testados.

Em caso de utilização do concreto bombeado deverá ser pesquisado o traço apropriado à movimentação

para  esse  equipamento,  sem prejuízo  a  que  se  destina,  devendo  ser  controlada  a  plasticidade  do

concreto. O concreto deverá ser lançado continuamente, ou em camadas não mais espessas do que 30

cm. A Empreiteira deverá dispor de equipamentos extras,  para assegurar a continuidade da mistura,

transporte, lançamento, adensamento e cura do concreto obedecendo a NBR-6118.

Os agregados e o cimento serão medidos em peso. Os aditivos serão adicionados à mistura de acordo

com  as  recomendações  do  fabricante.  Caso  seja  empregado  cimento  em  sacos,  os  traços  serão

obrigatoriamente determinados de tal maneira que não se use fração de saco de cimento. A quantidade

de  água  adicionada  ao  concreto  deverá  ser  estabelecida  tendo  sempre  em  vista  a  umidade  dos

agregados.  O amassamento do concreto  só  será  permitido  por  processos mecânicos e  o  tempo de

mistura deverá ser o suficiente para garantir uma consistência uniforme do concreto. A mistura deve ser

homogênea,  a  falta  de  homogeneidade  da  mistura  determina  decréscimo  sensível  da  resistência

mecânica e da durabilidade do concreto.
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Nenhum  concreto  deverá  ser  lançado  sem  que  as  armaduras,  as  formas  e  os  acessórios  tenham

atendido  as  respectivas  posições  definitivas  e  especificadas  nos  desenhos  de  projeto  e  as  demais

impostas pela NB-1. Todo concreto deverá ser bem adensado, usando vibradores.

A  Vibração  será  executada  cuidadosamente,  para  evitar  que  se  desloquem  as  armaduras,  e  o

aparecimento  de  vazios  ou  que  seja  provocada  a  segregação.  Na  massa  do  concreto,  não  serão

permitidos a vibração excessiva e o uso de vibradores, horizontalmente, para empurrar o concreto dentro

das formas. O adensamento consiste essencialmente em vibrar o concreto conseguindo-se uma redução

do ângulo de atrito interno, que possibilita a acomodação da massa, expulsando o ar.

Para  evitar  que  a  concretagem  seja  interrompida  devido  à  avaria  de  equipamento,  interrupção  no

fornecimento de energia, a CONTRATADA deverá dispor de pelo menos um jogo de equipamento extra

que em qualquer circunstância, assegure a execução da mistura, transporte, lançamento e adensamento

do  concreto.  Deverá  ser  obedecido  a  NB-1  (NBR-6118).  Logo  após  o  lançamento  do  concreto,  as

superfícies deverão ser protegidas por meio de sacos, lonas, areia, outros e molhados periodicamente,

de modo que a superfície do concreto se conserve úmida, durante pelo menos 7 (sete) dias. A água

utilizada  na  cura  deverá ser  limpa e isenta de substâncias estranhas prejudiciais.  A CONTRATADA

deverá  tomar  as  precauções  para  que  o  concreto  recém lançado  não  seja  danificado.  Os  defeitos

porventura  existentes  no  concreto,  como  quebras,  fissuras,  furos,  etc,  deverão  ser  imediatamente

comunicados à Fiscalização, a qual a seu critério poderá autorizar a sua reparação dentro de 24(vinte

quatro) horas após a remoção das formas.

Depois  de  constatada  a  falha  ela  não  deve  ser  fechada,  para  esconder  uma  eventual  falha  de

concretagem. Essa falha deve ser tratada com providências de um conserto técnico que não prejudique a

estabilidade ou uniformidade da estrutura. Os serviços de reparo devem ser previamente esquematizados

e  executados com o  acompanhamento  da  Fiscalização.  Nos locais  onde o  defeito  se  apresentar,  o

concreto deverá ser cortado e as superfícies lavadas com água limpa. Em seguida, deverá ser aplicada

uma camada fina de adesivo epóxi de pega lenta e a cavidade preenchida com concreto ou argamassa

quase seca. A superfície assim reparada deverá ser mantida úmida durante, pelo menos 7(sete) dias. Se

as  falhas  ultrapassarem  a  2cm  de  profundidade,  deverá  ser  aplicado  um  chapisco  e  encher  com

argamassa preparada com água dosada e adesivo aprovado pela Fiscalização.

12.5. DIRETRIZES PARA OBRAS DE ESTRUTURAS METÁLICAS

Os  Serviços  deverão  ser  executados  de  acordo  as  Normas  Técnicas  Brasileiras  vigentes  (ABNT),

inclusive  dados  e  publicações  técnicas  devidamente  comprovadas  e  consolidadas  no  meio  técnico

específico.  Onde elas forem omissas,  deverão ser aplicadas as Normas Internacionais,  pertinentes a

cada caso. Deverão ser adotadas ainda as seguintes normas:

ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas

AISC - American Institute of Steel Constructions

ASTM - American Society for Testing and Materials

Todas as matérias-primas e materiais de consumo serão fornecidos pela CONTRATADA e deverão estar

em conformidade com o especificado neste Termo de Referência.

Todo o conjunto deverá ter proteção galvânica.
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As divergências porventura existentes entre qualquer parte do projeto e as diretrizes indicadas neste

Termo de Referência deverão ser submetidas prontamente a Fiscalização que é a única autorizada a

saná-las.

Os serviços deverão ser executados com mão de obra especializada, para que a obra se apresente

dentro do padrão de qualidade requerido. Os serviços que não forem aceitos pela Fiscalização deverão

ser refeitos sem ônus. A não execução dos serviços dentro dos padrões exigidos por este Termo de

Referência implicará na não aceitação dos mesmos.

O controle de qualidade dos serviços e materiais é responsabilidade integral da firma contratada.

Todo o serviço concluído deverá ser protegido de maneira que lhe seja mais adequada, a fim de evitar

que venham a sofrer danos. Os danos eventuais que possam ocorrer, deverão ser reparados sem ônus.

A fabricação deverá ser executada de modo a se obter um produto da melhor qualidade, de acordo com a

melhor  e  a  mais moderna técnica,  obedecendo às prescrições da NBR-8800/86.  As peças cortadas

deverão ser acabadas, eliminando-se rebarbas, cantos vivos e outras irregularidades.

As superfícies das soldas deverão apresentar acabamento regular, sem porosidade, mordeduras, trincas,

crateras,  escórias ou respingos e receber tratamento contra ferrugem. Todas as soldas terão cordão

contínuo, exceto indicado no projeto. Eventuais retoques deverão ser executados onde necessários para

garantir estanqueidade no cordão.

Os elementos da Estrutura Metálica não poderão ser emendados. 

Após  a  execução  do  primeiro  lote  de  estrutura,  com  todos  os  suportes  furos  e  chapas  bases,  a

CONTRATADA  deverá executar uma pré-montagem (protótipo), para verificação da Fiscalização, e

somente após liberação poderá ser dado continuidade no restante. A apresentação do(s) protótipo(s)

deverá considerar tudo o que for necessário para a efetiva implantação dos equipamentos, incluindo, por

exemplo, materiais, acabamentos e outros elementos técnicos.

A  CONTRATADA  poderá  apresentar  certificação  técnica  dos  materiais  e  elementos  utilizados  na

fabricação  do(s)  protótipo(s),  fornecida(s)  por  entidade(s)  de  direito  público  ou  privado,  para  a

comprovação do atendimento das exigências técnicas mínimas.

Para a preparação da superfície deverá ser feita a remoção de respingos de solda, rebarbas e arremates

dos cantos vivos e jateamento abrasivo com jato de areia - conforme norma da Petrobrás no. 9 - Limpeza

de Superfícies de Aço com Jato Abrasivo ou norma Sueca Swedish Institution SIS 05 5900-1967.

As peças que não atingirem o grau de jateamento necessário deverão ser rejateadas.

A superfície metálica deverá estar seca, e isenta de óleos, graxas, poeiras ou outros contaminantes.

12.5.1. DA PINTURA E ACABAMENTO DA ESTRUTURA METÁLICA

A pintura deverá ser executada com equipamentos adequados para o sistema bem como a utilização de

medidor de filme úmido e seco e higrômetro para controle de umidade. Toda a aplicação se dará na área

da fabricação em local e ambiente adequado. Eventuais retoques serão executados em galpões fechados

em condições adequadas.

As áreas consideradas com adesão insuficiente deverão ser rejateadas e pintadas.

Nas áreas onde for constatada espessura menor que a estabelecida, deverá ser aplicada uma demão

adicional. As tintas deverão ser aplicadas de acordo com as especificações do fabricante em qualquer

dúvida, ou esclarecimentos consultar o representante Técnico do Fabricante da tinta.
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Eventuais reparos dos danos ocasionados por transporte e manuseio serão corrigidos com o lixamento

da área atingida e aplicação da pintura conforme especificação do fabricante.

No  caso  de  furos  de  rebites  ou  parafusos,  estes  deverão  ser  escariados  e  as  emendas  deverão

apresentar perfeito ajustamento, sem folgas, rebarbas ou desníveis.

Caso modelo apresente soldas em ponto especifico, estas superfícies deverão apresentar acabamento

regular, sem porosidade, mordeduras, trincas, crateras, escórias ou respingos.

As  peças  que  ficarem danificadas por  ocasião  do  transporte  e  manuseio  deverão  ser  corrigidas  ou

substituídas de acordo com as exigências da FISCALIZAÇÃO.

As peças deverão ser armazenadas e protegidas de forma a evitar o acúmulo de água e o contato com o

solo. A montagem deverá ser executada com equipamentos e ferramentas adequadas.

Deverão ser  tomadas todas as providências necessárias durante a  montagem, para que a estrutura

metálica não deforme ou sofra tensões adicionais não consideradas em projeto. As avarias deverão ser

reparadas ou substituídas, de acordo com as exigências da FISCALIZAÇÃO.

Os  serviços  de  montagem  deverão  obedecer  rigorosamente  as  medidas  angulares  e  lineares  dos

alinhamentos, prumos e nivelamentos, contidos nas normas citadas anteriormente, ou especificadas no

projeto ou detalhamento. 

Somente poderão ser iniciados após verificação da locação de todos os eixos da estrutura, elevações de

todas as superfícies acabadas.

A locação e alinhamento de chumbadores e  insertos deverão ser  verificadas adequadamente e  são

consideradas parte do escopo da CONTRATADA, e deverão ser executadas com todo o rigor, utilizando-

se instrumentos de medição apropriados.

Não se permitirá o uso de soldas de campo, exceto onde indicado no projeto e no detalhamento ou

quando aprovado pela FISCALIZAÇÃO.

A  CONTRATADA  deverá  fornecer  e  instalar  todos  e  quaisquer  contraventamentos,  escoramentos,

andaimes, etc., que sejam necessários para colocar a estrutura em esquadro e torná-la estável durante a

montagem. Estes elementos deverão ser retirados ao final dos serviços.

Deverão ser tomadas todas as precauções para proteger as construções existentes e outras partes da

obra  que  possam estar  sujeitas  a  danos  durante  os  serviços  de  montagem.  Após  a  conclusão  da

montagem da estrutura, esta deverá ser vistoriada pela Fiscalização, para fins de liberação da mesma.

12.5.2. CONDIÇÕES GERAIS DA ESTRUTURA METÁLICA

A  CONTRATADA  deverá  fornecer  à  Fiscalização  os  documentos  que  comprovem  a  qualidade  dos

materiais, mão de obra empregada e ensaios realizados, nas diferentes etapas da fabricação. Deverá

obedecer a NBR 8800/2008 referente a projeto de estruturas metálicas.

A FISCALIZAÇÃO inspecionará visual e/ou dimensional todas as etapas da fabricação: matéria-prima,

cortes, furações, soldagem, pré-montagem, pintura, embalagem, transporte, etc.

A FISCALIZAÇÃO poderá rejeitar:

- materiais que não atendam as especificações correspondentes;

- materiais que apresentem sinais de já terem sido utilizados, mesmo que provisoriamente;

- materiais que apresentem desvios dimensionais acima das tolerâncias indicadas nos Catálogos das

Usinas Siderúrgicas;
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- materiais com erros de fabricação tais como medidas, furações, soldas, pinturas, etc.;

- outros não citados especificamente, mas constantes nos projetos, nos detalhamentos ou nas normas

citadas anteriormente e aplicáveis.

A CONTRATADA deverá assegurar a qualidade do fornecimento, assumindo a responsabilidade técnica

e civil,  responsabilizando-se integralmente pela qualidade e correção dos materiais por ela utilizados,

pela mão de obra e pelos métodos de execução dos serviços.

Durante  o  período  de  garantia,  a  CONTRATADA  deverá  reparar,  ou  substituir  todo  material  que

apresente deficiências ou incorreções em suas especificações, mesmo que tenha sido aceito e pago, às

suas expensas, não acarretando em qualquer ônus para o CONTRATANTE. Os itens indicados nesta

especificação devem ser considerados como básicos. Durante a fabricação, outros controles poderão ser

efetuados para assegurar a qualidade da estrutura metálica.

Todo e qualquer serviço complementar, visando entregar o objeto em perfeitas condições de utilização,

de  acordo  com  a  legislação  municipal  e  normas  da  ABNT,  deverá  ser  previsto  e  executado  pela

CONTRATADA. Será executada limpeza final de toda área, bem como a remoção de todo e qualquer

entulho ou sobras de materiais.

A inspeção minuciosa de toda a construção deverá ser efetuada pelos técnicos da CONTRATADA e da

CONTRATANTE, acompanhados do profissional técnico responsável da CONTRATADA para constatar e

relacionar  os  arremates  e  retoques  finais  que  se  fizerem  necessários.  Finalizados  os  trabalhos,  a

CONTRATADA  promoverá  a  desativação  do  canteiro,  efetuará  a  remoção  dos  seus  pertences  e  a

limpeza geral externa.

A entrega da obra não exime a CONTRATADA, em qualquer época, das garantias concedidas e das

responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor. A CONTRATADA

entregará à Fiscalização da Prefeitura Municipal toda a documentação referente a essas providências,

assim como todos os certificados de garantia oferecidos pelos e fornecedores, os quais sempre deverão

ser emitidos em nome do Município de Cachoeiro de Itapemirim.

Após o recebimento provisório da obra ou serviço, e até o seu recebimento definitivo, a CONTRATADA

deverá fornecer toda a assistência técnica necessária à solução das imperfeições detectadas na vistoria

final, bem como, as surgidas neste período, independentemente de sua responsabilidade civil.

13. CRITÉRIOS INDISPENSÁVEIS DO PROJETO

Dentro dos parâmetros de disponibilidade no mercado e produção em escala, os novos abrigos de ônibus

deverão ser constituídos, no mínimo, por uma estrutura e cobertura, totem informativo com previsão de

instalação de equipamento de comunicação dinâmica, fechamento de fundos, iluminação, barra de apoio

e  banco,  utilizando  materiais  resistentes  e  que  ofereçam  segurança  e  conforto  aos  usuários  e

transeuntes, com garantia mínima de 5 anos, para todos os componentes.

O abrigo de ônibus deve estar em conformidade com os padrões e critérios de acessibilidade previstos na

Norma Técnica ABNT NBR 9050, principalmente no que prevê espaço para cadeira de rodas - Módulo de

Referência. Considera-se o módulo de referência a projeção de 0,80m por 1,20m no piso, ocupada por

uma pessoa utilizando cadeira de rodas motorizadas ou não, conforme figura a seguir:
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Figura 1- Espaço para cadeira de rodas

13.1. DIMENSÕES

As dimensões para os abrigos de ônibus são:

-  MÓDULO  BASE:  de  3,00m  (três  metros),  na  seção  longitudinal;  1,50m  (um  metro  e  cinquenta

centímetros), na seção transversal, e, no mínimo, 2,12m (dois metros e doze centímetros) de altura livre,

atendendo às necessidades de implantação.

- A altura livre recomendada para os abrigos será de 2,45m (dois metros e quarenta e cinco centímetros),

respeitando-se uma inclinação aproximada de 10% da cobertura. A distância entre os equipamentos a

serem instalados e o meio fio será de 40cm (quarenta centímetros), conforme planta anexa a este Termo

de Referência.

Todos  os  desenhos componentes  referem-se  ao  projeto  básico,  não  configurando  dimensionamento

estrutural, tipos e formas de execução (fundações, ferragens, armaduras, acabamentos, etc.).

Desenho Técnico 4 - Planta Baixa Módulo Base
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Desenho Técnico 5 – Corte Lateral do Módulo

13.1.1. MODULAÇÃO

Os projetos dos abrigos devem permitir sua instalação em conjuntos modulados, no caso de pequenas

estações de transbordo e de pontos de maior demanda de passageiros, onde pode ser necessária a

implantação de dois ou três abrigos acoplados. Deverão manter as condições de estanqueidade/vedação

e proteção às águas da chuva e vento entre os módulos através de uma junta de vedação ou outro

dispositivo similar.

O conceito de modulação deve ser explorado na definição de um módulo básico que pode ser ampliado

(somado) conforme as necessidades. Desta modulação pode-se obter flexibilidade no comprimento da

área coberta dos pontos, com 7,00 (sete) metros de largura para abrigo com dois módulos básico e 11,00

(onze)  metros  de  largura  para  abrigo  com  três  módulos  básico,  combinando  harmonicamente

necessidades de fluxo e interferências com a infraestrutura existente.

Além disso, devem:

a) Oferecer  possibilidade  de  modulação  e  implantação  de  dois  ou  mais  módulos  acoplados,  sem

comprometer a estética e a funcionalidade do conjunto;

b) Atender aos princípios de ergonomia e a acessibilidade dos usuários,  inclusive das pessoas com

deficiência ou mobilidade reduzida, aos diversos tipos de veículos integrantes do sistema de transporte

coletivo de passageiros;

c) Permitir a alocação de espaços publicitários e de informações, de forma harmônica e compatível com

as demais características do equipamento de mobiliário urbano;
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d) Oferecer painel de fechamento na parte posterior e laterais dos abrigos, que preserve a transparência

e leveza do mobiliário, de modo a propiciar maior proteção, conforto e segurança do usuário.

13.2. INFRAESTRUTURA

As fundações deverão seguir projeto específico elaborado pela Contratada, juntamente ao memorial e

outros documentos pertinentes a serem empregados nos serviços de Fundação para a execução das

obras dos Abrigos de Ônibus. 

Na implantação da estrutura metálica sobre as fundações, usualmente utiliza-se fixação em bases de

concreto por meio de barras roscadas que deverão permanecer abaixo da linha de terra ancoradas nas

fundações.

Nota:

A  CONTRATADA  deverá  apresentar  o  projeto  de  fundações,  bem  como  RRT/ART  (Registro  de

Responsabilidade Técnica e Anotação de Responsabilidade Técnica) de projeto e execução da mesma,

que é parte componente do projeto executivo, do módulo base do abrigo de ônibus.

Compreende  a  execução  de  elementos  de  fundações  dimensionadas  para  resistir  às  solicitações  e

tensões calculadas no projeto estrutural.

A CONTRATADA deverá projetar e dimensionar as fundações de acordo com os parâmetros de Normas

Técnicas, adequando as mesmas as referidas solicitações e esforços. A escolha do tipo de fundação

ficara a cargo da melhor técnica e custos apresentada e justificada nos projetos e memoriais anexos.

Deverão  ser  detalhados  em  plantas  e  cortes  (Planta  de  locação,  Cortes,  Cotas,  Detalhamento  de

Ferragens  com  bitolas,  comprimentos  e  dobras,  Escala,  etc),  bem  como  tabelas  e  planilhas  de

quantitativos.

13.3. SUPRAESTRUTURA

Em geral, a característica desta estrutura deverá oferecer flexibilidade (peças modulares) permitindo o

fácil manuseamento tanto na retirada quanto na colocação de qualquer componente.

Preferencialmente, deverão ser utilizadas peças industrializadas, que devem estar disponíveis para a

reposição durante todo o ciclo de vida útil do sistema.

Recomenda-se ainda utilizar revestimentos autolaváveis.

13.3.1. ESTRUTURA METÁLICA

Estrutura de aço carbono sem costura ou processo similar superior com garantia mínima de 5 anos com

perfil metálico de secção tubo retangular metalon.

13.3.1.1. PINTURA

Pintura epóxi, duas demãos ou similar. O sistema de pintura deverá ser uniforme e com penetração nas

reentrâncias e cavidades de difícil acesso.

A cor da estrutura deverá ser em tons de cinza.

13.3.2. COBERTURA

A  cobertura  será  composta  por  conjunto  de  telha  metálica  termoacústica,  com  espuma  rigida  de

poliuretano E=30MM (trinta milímetros de espessura), sobre trama composta por terças de seção tubular

quadrada para telha metálica. Esta mesma cobertura deverá prever inclinação mínima aproximada de

10% ou conforme especificação do fabricante do painel.

93



Deverá  haver  fechamento  em chapa  de  aço,  perfazendo  um contorno  de  acabamento  da  área  de

projeção de cobertura, ocultando os painéis metálicos tipo sanduíche, tendo como altura mínima 11cm

(onze centímetros).

O sistema de drenagem da cobertura poderá ser direto, desaguando sobre o fechamento de fundos ou

utilizar-se de calhas metálicas aos fundos.  De qualquer modo,  o dispositivo  escolhido deverá prever

encaminhamento das águas pluviais desviando-as da área de uso interno do abrigo.

13.3.3. FECHAMENTO

O projeto do abrigo deverá prever 03 (três) faces de fechamento de fundo e duas faces de fechamento

lateral, em vidro temperado laminado incolor, de no mínimo 8mm, adesivado com película de segurança

antivandalismo, lavável, podendo também ser serigrafado.

Este fechamento é utilizado como forma a permitir maior proteção contra intempéries, desde que não

interfira  na  visibilidade  e  acessibilidade  dos  transeuntes  e  usuários  do  transporte.  Cada  face  de

fechamento deverá prever no máximo duas placas de vidro, de preferência, sem utilização de qualquer

perfil na junção entre as placas de vidro.

As faces de fechamento de fundos deverão manter uma distância máxima do piso de 42cm de altura e de

no mínimo  5cm de  altura,  seguindo-se  até  a  cobertura,  mantendo assim um vão  para  ventilação  e

limpeza além da proteção contra intempéries.

13.4. COMPLEMENTOS

Os complementos deverão seguir os conceitos de modularidade, podendo ser removidos ou relocados

sem prejuízo para o uso do equipamento, provendo todas as condições para funcionalidade e adequação

ao conjunto (estética, cores, etc.), contando com as formas de fixação e outros serviços necessários.

13.4.1. BANCO

Deverá ser previsto banco de madeira em Angelim Pedra para cada módulo básico de abrigo de para de

transporte coletivo, este com assentos individuais e anatômicos, ergonômicos, parafusados em peça em

chapa de aço chumbados na estrutura do abrigo, todos estes com seus respectivos tratamentos contra

intemperes e pintura eletrostática, esta última no mesmo padrão da estrutura principal.

13.4.2. ILUMINAÇÃO

A iluminação dos abrigos deverá seguir o sentido da via e deverá estar fixada a estrutura do abrigo

devidamente protegida, ela ainda deverá ser suficiente e confortável,  sem qualquer tipo de ônus aos

usuários  diretos ou indiretos.  Esta  deverá  ser  composta de lâmpada tubular  de Led,  na cor  branco

quente, voltada para area externa (T8 - 9wW 3000K) com 90cm (noventa centímetros) de comprimento

ou acompanhando modulação de estrutura da cobertura. 

13.4.3. INTERNET/ESTRUTURA LÓGICA

Deverá  ser  previsto  no  mobiliário  Totem,  em sua  estrutura,  local  para  ponto  e,  consequentemente,

distribuição de sinal de internet wifi, independente doo modo de distribuição (rádio, cabo, fibra ótica e

etc). As instalações deverão possibilitar fácil manutenção, ampliação e ou alteração de equipamento para

melhor atendimento ao usuário. 

13.4.4. ESPAÇO PARA P.C.R

O Abrigo de Ônibus deve prever  espaço para P.C.R.  (Pessoa com Cadeira  de Rodas) assim como

implantação da sinalização tátil e direcional, conforme o disposto neste Termo de Referência.
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14. SERVIÇOS COMPLEMENTARES À DISPONIBILIZAÇÃO DO OBJETO A SEREM OBSERVADOS

PELA CONTRATANTE

Caberá  exclusivamente  à  CONTRATANTE  a  execução  dos  seguintes  serviços  complementares

necessários à implantação dos abrigos de ônibus e do mobiliário voltado à comunicação dos usuários do

serviço de transporte público que constituem o objeto deste Termo de Referência:

14.1. Sinalização vertical,  quando necessária, com exceção dos elementos da identidade visual e de

comunicação aos usuários dos abrigos dos pontos de parada de ônibus e de acessibilidade especificadas

nas estruturas a cargo da CONTRATADA.

14.2. Implantação de Baias, quando necessárias.

14.3. Implantação de Dispositivos de Proteção, quando necessários.

14.4. Requalificação  do  passeio  situado  na  Plataforma  de  Embarque  e  Desembarque  onde  foram

instalados os novos mobiliários.

14.5. Implantação de outros mobiliários urbanos complementares, não especificados no OBJETO.

15.  CONDIÇÕES  À  IMPLANTAÇÃO  DOS  MOBILIÁRIOS  A  SEREM  OBSERVADAS  PELA

CONTRATADA

A CONTRATADA deverá executar as implantações do objeto a que se refere o presente instrumento

observando regras e procedimentos que garantam a segurança e circulação dos pedestres e a circulação

viária, observando, mas não se limitando, aos seguintes aspectos:

15.1. As atividades de instalação dos novos mobiliários e de remoção dos antigos abrigos deverá ocorrer

prioritariamente no período compreendido das 20h às 6h nos dias de semana, a partir  das 14h aos

sábados e aos domingos durante todo o período.

15.2.  Todo mobiliário  e sua implantação deverá observar conforme o que dispõe este instrumento e

oferecer condições de segurança ao público.

15.3. O mobiliário deve receber tratamento final adequado em todas as suas superfícies, inclusive, na sua

estrutura,  se  necessário  a  resguardar  o  bom  aspecto  visual  e,  principalmente,  salvaguardar  a  sua

usabilidade e a segurança dos usuários.

15.4. Efetuar  a  recomposição  do piso  nas  condições  originais  nos  locais  por  ela  utilizados para  as

fundações das fixações das estruturas e também naqueles utilizados para ancorar os abrigos por ela

retirados.

15.5. Devem ser  atendidas  as  normas técnicas  relativas  à  segurança  e  estabilidade,  bem como as

normas  técnicas  emitidas  pela  Associação  Brasileira  de  Normas  Técnicas  (ABNT),  pertinentes  às

distâncias das redes de distribuição de energia elétrica ou parecer técnico emitido pelo órgão público

responsável pelo controle e fiscalização das empresas de distribuição de energia elétrica.
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15.6. O mobiliário deve estar disposto de forma a não dificultar ou impedir a circulação e de modo que

possam  ser  utilizados  com  comodidade,  sendo  instalado  somente  após  prévia  autorização  da

CONTRATANTE através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SEMDURB e Secretaria

Municipal de Obras - SEMO.

15.7. No intervalo de tempo entre a cura do concreto das fundações e a instalação do mobiliário os

parafusos de espera, ferros de arranque e outros dispositivos utilizados para sua fixação à base deverão

permanecer visivelmente sinalizados e devidamente protegidos.

15.8. Todos os  locais  que  necessitarem interdições  temporárias  ao  tráfego  de  veículos  e  pedestres

durante  a  realização  dos  serviços  devem  ser  sinalizados  pela  CONTRATADA,  a  qual  deverá  se

responsabilizar também pela manutenção da sinalização, sob a orientação da Secretaria Municipal de

Desenvolvimento Urbano - SEMDURB e Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito - SEMSET, que

fornecerá os padrões para os projetos de interdições ou desvio de tráfego, de acordo com as normas

vigentes.

15.9. A exata localização dos mobiliários a que se refere o OBJETO deverá respeitar a situação do

equipamento existente ou a orientação da fiscalização CONTRATANTE conforme prescrito no presente

instrumento.

15.9.1. A pré-marcação e a alocação/posicionamento dos novos mobiliários será determinada com base

no item 18.  QUANTITATIVOS E LOCAIS DE IMPLANTAÇÃO deste Termo de Referência,  orientado

pelas informações constantes neste Termo de Referência.

15.9.2.  A verificação da adequação da pré-locação no que se refere aos critérios citados deverá ser

aprovada pela FISCALIZAÇÃO antes da implantação.

15.9.3. Posicionamento Vertical - O posicionamento do abrigo em relação aos prumos, altura dos bancos,

nível  de  pisos  ângulos  e  inclinações  dos  pisos  deverão  seguir  os  padrões  da  legislação  municipal

estadual e federal que trata da acessibilidade e passeios públicos, obedecendo seus critérios.

15.9.4. A pré-marcação consiste na primeira etapa do processo de instalação do mobiliário, devendo ser

feita para todos os locais devidamente especificados neste Termo de Referência, a fim de se verificar a

necessidade  de  se  proceder  eventuais  adequações  no  projeto  para  possibilitar  a  implantação   o

equipamento.

15.9.5. A  implantação  do  piso  /  plataforma  de  embarque e  desembarque que  constitui  a  base  dos

mobiliários  deverá  adequar-se  aos  passeios  existentes.  Nesse  sentido,  a  SEMDURB  deverá  ser

consultada acerca de possíveis adequações ou  compatibilizações necessárias ao cumprimento deste

processo.

15.9.6. Os lançamentos das medidas serão sobre o gabarito nivelado, firmemente travado e pregado para

aferição das dimensões, alinhamento, ângulos e quaisquer outras indicações de parâmetro constantes no

projeto, com as reais condições encontradas no local. Havendo discrepância, a ocorrência deverá ser

comunicada à FISCALIZAÇÃO para as devidas providências.

15.10.  Todos os procedimentos necessários tais como solicitações, liberações, aprovações, licenças e

outros, incluindo os custos e despesas deles oriundos, serão de responsabilidade e risco exclusivo da
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CONTRATADA.

15.11. Os prazos e quantidades específicos, parciais e totais, para execução do OBJETO são aqueles

especificados neste Termo de Referência e no respectivo EDITAL e anexos, formalizados na proposta da

CONTRATADA e que integram o CONTRATO.

15.12. A CONTRATADA deverá proceder o devido dimensionamento das equipes e equipamentos, para

a implantação do OBJETO, apresentando em sua proposta técnica todas as informações pertinentes.

15.13. A  CONTRATADA  deverá  apresentar  laudos  técnicos  e  certificações  aptos  a  atestar  que  os

materiais  por  ela  empregados  na  execução  do  OBJETO  atendem  aos  requisitos  técnicos  e  legais,

especialmente  quanto à resistência adequada para cada finalidade e utilização.

15.14. Caso  seja  detectada  a  necessidade  de  se  procederem  ajustes  (alterações  ou  revisões  nos

projetos),  estes  deverão  ser  informados  formalmente  pela  CONTRATADA  via  ofício  de  remessa

endereçado à SEMDURB, acompanhados das devidas razões de ordem técnica ensejadoras do ato,

sendo implementadas somente após prévia e expressa autorização da CONTRATANTE por intermédio

da referida secretaria.

16.  DA PROPOSTA TÉCNICA 

As propostas deverão ser apresentadas pelas LICITANTES em papel timbrado da instituição, cujas folhas

deverão ser rubricadas e carimbadas pelo representante legal, e constar na última folha assinatura e

carimbo, devendo contemplar, obrigatoriamente, os itens 16.1 à 16.8, adiante, do presente Termo de

Referência, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO deste CERTAME:

16.1. PROJETO ARQUITETÔNICO

O Projeto Arquitetônico a ser implementado pela LICITANTE e que obrigatoriamente integrará a sua

PROPOSTA  deverá  atender  aos  parâmetros  e  especificações  técnicas  mínimas  previstas  para  as

estruturas de que trata o OBJETO a que se refere este Termo de Referência, e contemplar  todas as

informações  e  detalhamentos  necessários  ao  perfeito  entendimento  do  seu  teor,  trazendo  tabelas,

planilhas e memoriais descritivos afins,  apresentando-se em conformidade com as normas e demais

regramentos técnicos e legais atinentes ao tema, bem como tabelas e planilhas de quantitativos, devendo

ser subdividido, ao menos, em:

16.1.1. Plantas baixas do Totem, Módulo Base e Módulos Acoplados:

a) Nome e escala do desenho;

b) Indicação dos elementos do sistema estrutural (pilares e vigas);

c) Cotas de desenho, em pormenor, dos locais que não forem desenhados em escala maior;

d) Indicação dos cortes gerais, elevações parciais, detalhes e secções;

e) Indicação de cotas de níveis de pisos acabados;

f) Locação, relação, descrição e especificação de equipamentos (iluminação, cabeamento lógico);

g) Detalhamento da fixação ou especificação dos elementos suportes;

h) Uso das convenções oficiais;
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i) Especificações gerais;

j) Indicações de acabamentos, revestimentos e vedação;

k) Quadro com dimensionamento dos fechamentos em vidro e quantidades de cada;

l) Layout;

m) Memória de cálculo de quantitativo de especificações, peças, acabamentos, revestimentos e pisos.

16.1.2. Plantas de Cobertura do Totem, Módulo Base e Módulos Acoplados:

a) Cotas gerais;

b) Nome e escala do desenho;

c) Indicação dos planos de cobertura e de calhas, sentidos de escoamento de águas e porcentagem de

inclinação;

d) Indicação da posição e dimensionamento das calhas condutoras de águas pluviais  e destino das

mesmas (se houver);

e) Indicação dos cortes gerais;

f) Indicação  dos  detalhes  de  rufos,  arremates,  elementos  de  impermeabilização,  isolamento

termoacústico, iluminação e outros elementos;

g)  Especificação dos materiais e memória de cálculo de quantitativo de rufos, arremates, isolamento,

impermeabilização e outros elementos.

16.1.3. Cortes do Totem, Módulo Base e Módulos Acoplados:

a) Nome e escala do desenho;

b) Fazer tantos cortes quanto forem necessários para o completo entendimento do projeto;

c) Distinção gráfica entre elementos da estrutura e vedações seccionadas;

d) Cota de nível dos pisos seccionados;

e) Cotas verticais parciais e totais dos elementos seccionados;

f) Desenho detalhado da estrutura de totem, com a designação da área em que poderá ser instalado o

equipamento de comunicação dinâmica, sua infraestrutura elétrica e cabeamento lógico;

g) Memórias de cálculo de movimentos de terra previstos (em volume e tipo).

16.1.4. Fachadas do Totem, Módulo Base e Módulos Acoplados:

a) Nome e escala do desenho;

b) Representação gráfica e especificação completa dos materiais de revestimento (marca, referência, cor,

dimensões), determinando o respectivo modo de assentamento e acabamento;

c) Indicação e especificação completa dos elementos componentes;

d) Memória de cálculo de quantitativo de especificações, peças, acabamentos, revestimentos e pisos.

16.1.5. Detalhamentos e Outros do Totem, Módulo Base e Módulos Acoplados:

Uma vez que o rol de informações descritas neste Termo de Referência não é exaustivo, a LICITANTE se

obriga a descrever pormenorizadamente elementos porventura não elencados no presente instrumento,

tais como peças de acabamento, elementos fixos e móveis, detalhes de vedação, forros, paginação de

piso (mobiliário x entorno), fundações e outros detalhamentos que se fizerem necessários.
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16.1.6. Planta  de Implantação,  que requer a posição do mobiliário  que constitui  o OBJETO sobre o

passeio, desenvolvida para fins de atendimento ao item 17. DA APRESENTAÇÃO DO PROTÓTIPO,

contemplando:

a) Nome e escala do desenho;

b) Cotas de implantação, cotas de amarração e cotas de nível;

c) Indicação do meio-fio rebaixado na calçada com pontos e cotas de amarração;

d) Norte magnético e verdadeiro, adequadamente identificados;

e) Denominação de ruas, praças limítrofes e de outros elementos urbanísticos;

f) Lote em questão destacado;

g) Indicação da área do lote em questão;

h) Desenvolvida para cada local de implantação;

e) Áreas ajardinadas, estacionamentos, áreas cobertas e respectivos detalhes construtivos (caso houver);

g) Indicação dos acessos previstos;

h) Levantamento das tubulações, manilhas e quaisquer outros elementos enterrados que interferem no

local onde a obra será locada;

i) Levantamento dos quantitativos dos elementos que compõem a implantação (Memória de cálculo de

quantitativo) como metragem linear de meio-fio, metragem quadrada de pavimentação, etc.

O  Projeto Arquitetônico, bem como o respectivo Memorial Descritivo,  fornecido pela LICITANTE

deverá estar acompanhado do documento de Responsabilidade Técnica (ART e/ou RRT),  emitido pelo

responsável por sua elaboração.

16.2. PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA

16.2.1. A LICITANTE deverá apresentar na sua PROPOSTA  declaração de que fornecerá, caso seja

declarada vencedora do CERTAME, o  Projeto de Estrutura Metálica bem como de seu Memorial

Descritivo, Fabricação e Montagem, acompanhado do documento de Responsabilidade Técnica (ART

e/ou  RRT),  emitido  pelo  responsável  por  sua  elaboração  conforme  o  Modelo  1,  MODELO  DE

DECLARAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA, constante do Anexo IV do EDITAL

deste certame.

16.2.2.  A LICITANTE deverá apresentar na sua PROPOSTA o seu Projeto de Estrutura Metálica, que

deverá contemplar o conjunto de desenhos representativos de todos os planos das estruturas, tais como:

plantas de níveis e elevações, além de cortes e detalhes. 

16.2.2.1. Todos  os  planos  das  estruturas  deverão  estar  devidamente  desenhados  e  permitirem  a

completa  compreensão das estruturas metálicas,  contendo indicações das bitolas de todos os perfis

estruturais  e  suas  especificações  de  matéria-prima,  devendo  apresentar  a  lista  dos  materiais,

quantidades por perfil e peso total previsto.

16.2.2.2. O  Projeto  a  ser  apresentado  pela  LICITANTE  deverá  contemplar,  também,  os  esforços

referentes a intempéries e vandalismos.

16.2.2.3. Devem estar  detalhadas no referido  projeto  todas as  ligações principais,  especialmente  as

ligações  rígidas  ou  flexíveis  (ligações  a  momento  ou  a  cisalhamento)  que  são  essenciais  para  o

funcionamento adequado do sistema estrutural pretendido. 
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16.2.2.4.  As ligações secundárias, de igual forma, deverão encontrar-se detalhadas no projeto de que

trata o presente subitem, sendo necessária a descrição das cargas estruturais previstas nos planos das

estruturas e as normas técnicas consideradas no dimensionamento.

16.3. MAQUETE ELETRÔNICA

A LICITANTE deverá apresentar  na sua PROPOSTA,  mídia  contendo maquete eletrônica,  dinâmica,

colorida, com resolução adequada para visualização e impressão do abrigo de ônibus, com implantação

do  passeio  e  todos  seus  componentes,  contemplando  imagens  do  mobiliário  descrito  no  OBJETO

(Totem,  Módulo Base, Módulos Acoplados). 

16.3.1. A LICITANTE deverá apresentar um número de maquetes eletrônicas suficiente à compreensão

de todo o projeto arquitetônico pela Comissão Técnica Examinadora, as quais deverão observar: 

a) as informações visuais suficientes à compreensão espacial da edificação proposta e sua respectiva

inserção na paisagem.

b) os elementos presentes no projeto.

c) representação do aspecto final do conjunto projetado (cores, materiais de acabamento, luz, sombra

etc.).

d) As  imagens  finais  deverão  apresentar  os  elementos  estrutura  e  do  seu  entorno,  assim  como

humanização.

e) A LICITANTE deverá entregar as imagens em arquivos digitais, com alta definição para impressão

gráfica em tamanho A3.

f) A LICITANTE deverá entregar a maquete em arquivo digital contendo a modelagem eletrônica nas

extensões DWG  ou DXF para os formatos 2D e nas extensões SKP ou 3DS para os formatos 3D, para

inserção, como referência, em projetos urbanísticos do município.

16.4. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Deverão ser apresentadas na PROPOSTA da LICITANTE as planilhas orçamentárias a partir dos dados

dos quantitativos e custos de todos os itens inerentes à prestação do OBJETO, por itens da composição

de materiais e mãos de obra através do uso de planilhas, preferencialmente, SINAPI.

16.5. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

A LICITANTE deverá apresentar na sua PROPOSTA, o Cronograma de Execução, com a indicação dos

prazos e etapas de implantação do OBJETO, tendo como base o Cronograma Básico de Execução,

adiante, respeitando o disposto no presente instrumento, no EDITAL e respectivos anexos.

As etapas elencadas referem-se aos respectivos meses  contados conforme o subitem 5.1.  Prazo de

Execução deste Termo de Referência:
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16.5.1. Cronograma Básico de Execução:

101

ETAPAS ORDEM

COORDENADAS
FORMULÁRIO BAIRRO LOGRADOURO

ESTRUTURA

TOTALTOTEM
MÓDULO

Y X
BÁSICO DUPLO TRIPLO

R$ 1.148,23 R$ 12.479,12 R$ 24.262,83 R$ 42.161,32

1 PERÍODO DE PREPARAÇÃO E CONSTRUÇÃO DAS BASES DAS PLATAFORMAS

2

1 7692838 280408 363 CENTRO 25 DE MARCO 1 1 13.627,35

2 7693129 279991 1533 CENTRO BRAHIM ANTONIO SEDER 1 1 43.309,55

3 7693280 279740 1357 GUANDU AV BEIRA RIO 1 1 43.309,55

4 7693184 280212 414 CENTRO PCA JERONIMO MONTEIRO 1 2 85.470,87

5 7693343 279295 1531 GUANDU BERNARDO HORTA 1 2 85.470,87

6 7693170 279627 1532 CENTRO CEL FRANCISCO BRAGA 1 3 127.632,19

7 7693496 279295 361 GUANDU AV BEIRA RIO 1 4 169.793,51

TOTAL DA ETAPA 2
ESTRUTURAS 7 1 0 13 21

R$ 8.037,61 12.479,12 0,00 548.097,16 568.613,89
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3

8 7693042 280007 185 CENTRO BRAHIM ANTONIO SEDER 1 1 13.627,35

9 7692506 280787 367 CENTRO DR DEOLINDO 1 1 13.627,35

10 7692644 280430 1537 CENTRO JERONIMO RIBEIRO 1 1 13.627,35

11 7692252 279269 177 GILBERTO MACHADO AV ARISTIDES CAMPOS 1 1 13.627,35

12 7692599 279756 190 GILBERTO MACHADO AV FRANCISCO LA CERDA DAAGUIAR 1 1 13.627,35

13 7692467 279416 192 GILBERTO MACHADO AV FRANCISCO LACERDA DE AGUIAR 1 1 13.627,35

14 7693557 279131 1530 GUANDU BERNARDO HORTA 1 1 13.627,35

15 7691759 279562 198 PARAISO AV FRANCISCO LACERDA DE AGUIAR 1 1 13.627,35

16 7694908 278494 508 TEXEIRA LEITE ORMANDO DE MORAES 1 1 13.627,35

17 7692518 280788 368 CENTRO 25 DE MARCO 1 1 25.411,06

18 7692871 280262 1534 CENTRO COSTA PEREIRA 1 1 25.411,06

19 7692725 279880 187 GILBERTO MACHADO AV FRANCISCO LACERDA DE AGUIAR 1 1 25.411,06

20 7692752 279923 188 GILBERTO MACHADO AV FRANCISCO LACERDA DE AGUIAR 1 1 25.411,06

21 7692331 279333 193 GILBERTO MACHADO AV FRANCISCO LACERDA DE AGUIAR 1 1 25.411,06

22 7691900 279469 196 GILBERTO MACHADO AV FRANCISCO LACERDA DE AGUIAR 1 1 25.411,06

23 7692543 279733 191 GILBERTO MACHADO AV GOVERNADOR CRISTIANO DIAS LOPES 1 1 25.411,06

24 7693936 279094 1528 GUANDU AV BEIRA RIO 1 1 25.411,06

25 7692616 280847 1456 INDEPENDENCIA MOREIRA 1 1 25.411,06

26 7691503 279738 40 PARAISO AV FRANCISCO LACERDA DE AGUIAR 1 1 25.411,06

27 7692759 280067 1538 SUMARE ESTRELA DO NORTE 1 1 25.411,06

28 7692190 279277 699 GILBERTO MACHADO ARISTIDES CAMPOS 1 1 43.309,55

29 7692037 279420 195 PARAISO AV FRANCISCO LACERDA DE AGUIAR 1 1 43.309,55

30 7691751 279606 1567 ALTO AMARELO JERONIMO RIBEIRO 1 1.148,23

31 7691763 279602 1566 ALTO AMARELO JERONIMO RIBEIRO 1 1.148,23

32 7692461 280372 1540 AMARELO JERONIMO RIBEIRO 1 1.148,23

33 7692110 280069 9901 AMARELO JERONIMO RIBEIRO 1 1.148,23

34 7693992 279272 1340 AQUIDABAN SAMUEL LEVY 1 1.148,23

35 7693811 279261 1342 AQUIDABAN SAMUEL LEVY 1 1.148,23

36 7693592 279393 1343 AQUIDABAN SAMUEL LEVY 1 1.148,23

37 7693130 280426 1346 IBITIQUARA AV PINHEIRO JUNIOR 1 1.148,23

38 7693376 280330 1474 IBITIQUARA AV UBALDO CAETANO GONÇALVES 1 1.148,23

39 7693041 280505 1459 INDEPENDENCIA MOREIRA 1 1.148,23

40 7693859 278966 9910 MARIA ORTIZ SAO CHRISTOVAO 1 1.148,23

41 7692049 279396 194 PARAISO AV FRANCISCO LACERDA DE AGUIAR 1 1.148,23

42 7692658 280351 1888 SUMARE MANOEL TAVARES 1 1.148,23

TOTAL DA ETAPA 3
ESTRUTURAS 35 9 11 2 57

R$ 40.188,05 112.312,08 266.891,13 84.322,64 503.713,90

4

43 7693308 276146 1544 AGOSTINHO SIMONATO AV JONES DOS SANTOS NEVES 1 1 25.411,06

44 7691812 279679 1565 ALTO AMARELO JERONIMO RIBEIRO 1 1 25.411,06

45 7694168 279099 1495 ILHA DA LUZ MAURILIO COELHO 1 1 25.411,06

46 7694190 279279 1775 ILHA DA LUZ PTE GUADALARAR 1 1 25.411,06

47 7693067 280505 1460 INDEPENDENCIA RUA MOREIRA 1 1 25.411,06

48 7693168 276839 464 JARDIM AMERICA AV JONES DOS SANTOS NEVES 1 1 25.411,06

49 7693159 276582 475 JARDIM AMERICA AV JONES DOS SANTOS NEVES 1 1 25.411,06

50 7693090 276879 476 JARDIM AMERICA JOSE FELIX CHEIM 1 1 25.411,06

51 7693591 278532 487 MARIA ORTIZ AV JONES DOS SANTOS NEVES 1 1 25.411,06

52 7693580 278426 482 MARIA ORTIZ AV JONES DOS SANTOS NEVES 1 1 25.411,06

53 7693330 277594 1543 PARQUE DAS LARANJEIRAS AV JONES DOS SANTOS NEVES 1 1 25.411,06

54 7693138 277175 488 SAO FRANCISCO DE ASSIS AV JONES DOS SANTOS NEVES 1 1 25.411,06

55 7692915 277048 477 SAO FRANCISCO DE ASSIS SANTOS APSSONI 1 1 25.411,06

56 7693765 275447 471 SAO LUCAS AV JONES DOS SANTOS NEVES 1 1 25.411,06

57 7693559 278941 484 MARIA ORTIZ AV JONES DOS SANTOS NEVES 1 1 43.309,55

58 7693540 279049 483 SANTO ANTONIO AV JONES DOS SANTOS NEVES 1 1 43.309,55

59 7693608 278460 1509 MARIA ORTIZ JACOB DE ALMEIDA MIRANDA 1 1.148,23

60 7693749 278527 1508 MARIA ORTIZ NEY PIMENTA COELHO 1 1.148,23

61 7693419 277765 1542 PARQUE DAS LARANJEIRAS AV JONES DOS SANTOS NEVES 1 1.148,23

62 7693696 278296 216 VILA RICA ARNO HERKENHOFF 1 1.148,23

63 7693683 278297 217 VILA RICA ARNO HERKENHOFF 1 1.148,23

64 7693970 278856 1772 VILA RICA AV NOSSA SENHORA DA CONSOLACAO 1 1.148,23

65 7693902 278630 301 VILA RICA AV NOSSA SENHORA DA CONSOLACAO 1 1.148,23

TOTAL DA ETAPA 4
ESTRUTURAS 23 0 14 2 39

R$ 26.409,29 0,00 339.679,62 84.322,64 450.411,55

5

66 7692098 280072 1559 ALTO AMARELO JERONIMO RIBEIRO 1 1 13.627,35

67 7693095 276500 1378 ALTO MONTE CRISTO AV DOMINGOS ALCINO DADALTO 1 1 25.411,06

68 7693288 276158 474 ALTO MONTE CRISTO AV JONES DOS SANTOS NEVES 1 1 25.411,06

69 7693191 276373 49 ALTO MONTE CRISTO AV JONES DOS SANTOS NEVES 1 1 25.411,06

70 7693762 279817 816 AQUIDABAN BOLIVAR DE ABREU 1 1 25.411,06

71 7693384 275979 1545 BOA ESPERANCA AV JONES DOS SANTOS NEVES 1 1 25.411,06

72 7693648 275587 1546 CAICARA AV JONES DOS SANTOS NEVES 1 1 25.411,06

73 7693425 275932 473 CAICARA MARIA DE FATIMA PIM 1 1 25.411,06

74 7695326 277140 175 CORAMARA AV MAURO MIRANDA MADUREIRA 1 1 25.411,06

75 7695305 277147 174 CORAMARA AV MAURO MIRANDA MADUREIRA 1 1 25.411,06

76 7695939 278314 1513 ELPIDIO VOLPINI AV MAURO MIRANDA MADUREIRA 1 1 25.411,06

77 7695794 278459 1514 ELPIDIO VOLPINI AV MAURO MIRANDA MADUREIRA 1 1 25.411,06

78 7694011 275180 1790 MARBRASA AV FRANCISCO MARDEGAN 1 1 25.411,06

79 7694007 278714 1492 VILA RICA OSIRIS ALMEIDA DE FREITAS 1 1 25.411,06

80 7694662 274019 1785 AEROPORTO AV FRANCISCO MARDEGAN 1 1 43.309,55

81 7695311 275537 1547 MARBRASA ROD 482 CACHOEIRO ALEGRE 1 1 43.309,55

82 7695618 277615 1496 ELPIDIO VOLPINI AV MAURO MIRANDA MADUREIRA 1 1.148,23

TOTAL DA ETAPA 5
ESTRUTURAS 17 1 13 2 33

R$ 19.519,91 12.479,12 315.416,79 84.322,64 431.738,46
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6

83 7694186 280166 1337 ABELARDO FERREIRA MACHADO JOSE ROSA MACHADO 1 1 13.627,35

84 7693942 279870 1443 ABELARDO FERREIRA MACHADO LINHA VERMELHA 1 1 13.627,35

85 7694901 273744 1787 AEROPORTO AGOSTINHO SEGUNDO TIRELLO 1 1 13.627,35

86 7694944 275495 28 LUIS TINOCO DA FONSECA ROD 482 CACHOEIRO ALEGRE 1 1 25.411,06

87 7694733 275462 1549 MARBRASA RAUL NASSAR 1 1 25.411,06

88 7694937 275482 1548 MARBRASA ROD 482 CACHOEIRO ALEGRE 1 1 25.411,06

89 7694180 275395 35 MARBRASA ROD 482 CACHOEIRO ALEGRE 1 1 25.411,06

90 7693981 274898 1800 MARBRASA HORACY AMARANTES MATOS 1 1 25.411,06

91 7694930 275131 11 MARBRASA IRMA GIOVANA MENECHINI 1 1 25.411,06

92 7694577 280038 799 N.S. DE FATIMA JOSE ROSA MACHADO 1 1 25.411,06

93 7694391 272892 1408 RUI PINTO BANDEIRA AV RUY PINTO BANDEIRA 1 1 25.411,06

94 7694244 272928 1410 RUI PINTO BANDEIRA ROD RICARDO BARBIERI 1 1 25.411,06

95 7692842 275486 1265 SAO LUCAS AV LEOPOLDINO SMARZARO 1 1 25.411,06

96 7694837 279048 1525 TEXEIRA LEITE AV MAURO MIRANDA MADUREIRA 1 1 25.411,06

97 7695100 273633 3 AEROPORTO SAO SEBASTIAO 1 1 43.309,55

98 7694960 275650 25 LUIS TINOCO DA FONSECA (BNH ) PCA ADRIANO COELHO FILHO SALOME 1 1 43.309,55

99 7693541 275696 472 SAO LUCAS AV JONES DOS SANTOS NEVES 1 1 43.309,55

100 7695056 273742 4 AEROPORTO AGOSTINHO SEGUNDO TIRELLO 1 1.148,23

101 7694972 272745 1391 AEROPORTO CONSTANTINO NEGRELLI 1 1.148,23

102 7695281 273168 1397 AEROPORTO JOAO BATISTA CALEGARIO 1 1.148,23

103 7694562 273524 1852 BOA VISTA HERMES GOMES DA SILVA 1 1.148,23

104 7694350 273258 1856 BOA VISTA SILVINO AMBROSIO 1 1.148,23

105 7693346 275487 1379 SAO LUCAS AV LEOPOLDINO SMARZARO 1 1.148,23

TOTAL DA ETAPA 6
ESTRUTURAS 23 3 11 3 40

R$ 26.409,29 37.437,36 266.891,13 126.483,96 457.221,74

7

106 7694773 273019 1406 AEROPORTO ANGELO SILVERIO 1 1 13.627,35

107 7694813 273204 1403 AEROPORTO ANGELO SILVESTRE 1 1 13.627,35

108 7694449 272169 1395 AEROPORTO CONSTANTINO NEGRELLI 1 1 13.627,35

109 7694929 273388 1781 AEROPORTO JULIO FACINI 1 1 13.627,35

110 7694890 273759 1786 AEROPORTO SEGUNDO TIRELLO 1 1 13.627,35

111 7691979 279985 1561 ALTO AMARELO JERONIMO RIBEIRO 1 1 13.627,35

112 7692258 280331 420 ALTO AMARELO SAO PAULO 1 1 13.627,35

113 7694579 280031 798 ALTO NOVO PARQUE JOSE ROSA MACHADO 1 1 13.627,35

114 7689785 281586 272 ALTO UNIAO NILTON NASCIMENTO DOS SANTOS 1 1 13.627,35

115 7689674 281329 273 ALTO UNIAO HELENA PAES MARCONDES DE SOUZA 1 1 13.627,35

116 7689377 281549 265 ALTO UNIAO JOSE NUNES SOBRINHO 1 1 13.627,35

117 7690434 281705 391 ALVARO TAVARES OTACILIO JOSE SILVEIRA 1 1 13.627,35

118 7689557 281813 72 ALVARO TAVARES ROD 482 CACHOEIRO SAFRA 1 1 13.627,35

119 7692280 280749 358 AMARAL PROF GILBERTO MACHADO 1 1 13.627,35

120 7692238 279896 1746 AMARELO PCA RUTH DE ALMEIDA RAMOS 1 1 13.627,35

121 7694017 279698 814 AQUIDABAN BOLIVAR DE ABREU 1 1 13.627,35

122 7692002 281829 382 ARARIGUABA VEREADOR LUDARIO FONSECA 1 1 13.627,35

123 7692258 281065 371 BAIMINAS DR DEOLINDO 1 1 13.627,35

124 7692338 280989 370 BAIMINAS DR DEOLINDO 1 1 13.627,35

125 7692986 278832 1260 BASILEIA AV ARISTIDES CAMPOS 1 1 13.627,35

126 7694178 280178 1336 ABELARDO FERREIRA MACHADO JOSE ROSA MACHADO 1 1 25.411,06

127 7694686 274004 1784 AEROPORTO AV FRANCISCO MARDEGAN 1 1 25.411,06

128 7695005 273529 2 AEROPORTO HUMBERTO TIRELO 1 1 25.411,06

129 7694896 273351 1 AEROPORTO JULIO FACINI 1 1 25.411,06

130 7693807 279425 98 AQUIDABAN PCA DA BANDEIRA 1 1 43.309,55

131 7693561 276686 1811 AGOSTINHO SIMONATO ERNANDES DUARTE DA FONSECA 1 1.148,23

132 7693756 279616 102 AQUIDABAN DR JERMIAS SANDOVAL 1 1.148,23

TOTAL DA ETAPA 7
ESTRUTURAS 27 20 4 1 52

R$ 31.002,21 249.582,40 97.051,32 42.161,32 419.797,25
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133 7692325 281854 379 ARARIGUABA AMANCIO SILVA 1 1 13.627,35

134 7693112 278670 1552 BASILEIA AV ARISTIDES CAMPOS 1 1 13.627,35

135 7692077 281604 320 BELA VISTA ANGELO BRESSA 1 1 13.627,35

136 7691949 281516 319 BELA VISTA SEBASTIAO JOSE MACHADO 1 1 13.627,35

137 7695032 279858 1895 BOM PASTOR JAIR COELHO 1 1 13.627,35

138 7692624 278938 1550 CAMPO LEOPOLDINA AV ARISTIDES CAMPOS 1 1 13.627,35

139 7692797 278996 693 CAMPO LEOPOLDINA AV ARISTIDES CAMPOS 1 1 13.627,35

140 7692344 281418 1499 CEL BORGES CEL BORGES 1 1 13.627,35

141 7692587 281786 1991 CEL BORGES DR AMILCAR FIGLIUZZI 1 1 13.627,35

142 7692612 282337 9902 CEL BORGES DR AMILCAR FIGLIUZZI 1 1 13.627,35

143 7692777 282002 429 CEL BORGES DR AMILCAR FIGLIUZZI 1 1 13.627,35

144 7692851 282190 455 CEL BORGES DR AMILCAR FIGLIUZZI 1 1 13.627,35

145 7692658 282304 1477 CEL BORGES EXTRA DR AMILCAR FIGLIUZZI 1 1 13.627,35

146 7695075 275944 128 CORAMARA AV JORGE ALMEIDA 1 1 13.627,35

147 7691697 280946 341 COSTA ESILVA PCA ANDRE LOPES 1 1 13.627,35

148 7711327 255357 1106 DIST BURARAMA FERNADO DE ABREU 1 1 13.627,35

149 7711156 255388 1109 DIST BURARAMA PROJETADA 1 1 13.627,35

150 7690921 270069 972 DIST CORREGO DOS MONOS JOSE RIBEIRO AVELAR 1 1 13.627,35

151 7690385 270477 987 DIST CORREGO DOS MONOS RUFINO LEAL 1 1 13.627,35

152 7712558 269805 1153 DIST DE CONDURU ESTRADA MUNICIPAL 1 1 13.627,35

153 7707130 283074 1057 DIST GIRONDA ADAO MATIELO 1 1 13.627,35

154 7694212 276690 1557 DR GILSON CARONE AV THEODORICO FERRAÇO 1 1 13.627,35

155 7694546 276689 457 DR GILSON CARONE AV THEODORICO FERRACO 1 1 13.627,35

156 7694264 276570 116 DR GILSON CARONE DJALMA DA SILVA 1 1 13.627,35

157 7703801 272225 896 DIST DE COUTINHO ES 166 1 1 25.411,06

158 7702237 263452 898 DIST DE PACOTUBA GERONCIO M DE SOUZA 1 1 25.411,06

159 7702338 263360 899 DIST DE PACOTUBA GERONCIO M DE SOUZA 1 1 25.411,06

160 7692305 281578 376 BAIMINAS AMANCIO SILVA 1 1 43.309,55

161 7692006 281227 331 BAIMINAS ALFREDO MARTINS DO AMARAL 1 1.148,23

162 7693267 275439 1262 BOA ESPERANCA AV LEOPOLDINO SMARZARO 1 1.148,23

163 7692452 278147 1423 CAMPO LEOPOLDINA SGT WALDEMIR SIMOES 1 1.148,23

164 7692611 281807 1490 CEL BORGES DR AMILCAR FIGLIUZZI 1 1.148,23

TOTAL DA ETAPA 8
ESTRUTURAS 32 24 3 1 60

R$ 36.743,36 299.498,88 72.788,49 42.161,32 451.192,05

9

165 7700399 279392 9903 DIST GIRONDA FABRICA DE CIMENTO 1 1 13.627,35

166 7702500 285497 1001 DIST VARGEM GRANDE DE SOTURNANGELO BASSONI 1 1 13.627,35

167 7702210 286030 1094 DIST VARGEM GRANDE DE SOTURNVANDERLEI BARBOSA 1 1 13.627,35

168 7695931 278311 1512 ELPIDIO VOLPINE AV MAURO MIRANDA MADUREIRA 1 1 13.627,35

169 7695729 278307 504 ELPIDIO VOLPINE RAIND DE OLIVEIRA 1 1 13.627,35

170 7695706 278634 1516 ELPIDIO VOLPINI AV MAURO MIRANDA AMDUREIRA 1 1 13.627,35

171 7695691 278676 1517 ELPIDIO VOLPINI AV MAURO MIRANDA AMDUREIRA 1 1 13.627,35

172 7693347 277665 479 ESTELITA COELHO MARTINS AV JONES DOS SANTOS NEVES 1 1 13.627,35

173 7692027 276484 1364 IBC MAX AMBROSS 1 1 13.627,35

174 7693333 278384 1256 OTTON MARINS AV ETELVINA VIVACQUA 1 1 13.627,35

175 7693175 278192 703 OTTON MARINS AV ETELVINA VIVACQUA 1 1 13.627,35

176 7693421 276787 463 PARQUE DAS LARANJEIRAS DEMETRIO ULTRAMAR 1 1 13.627,35

177 7693348 277103 495 PARQUE DAS LARANJEIRAS DESMBARGADOR JOEL ROGERIO WANDERLEY 1 1 13.627,35

178 7706496 277912 871 DIST ITAOCA AV BRAS VIVACQUA 1 1 25.411,06

179 7714082 282303 1271 DIST SAO VICENTE VIA PRINCIPAL 1 1 25.411,06

180 7706433 277707 883 DISTRITO DE ITAOCA DEOCLSIO COSSI 1 1 25.411,06

181 7692490 276284 1373 IBC AV DOMINGOS ALCINO DADALTO 1 1 25.411,06

182 7691910 276351 1361 IBC RUTY ALMEIDA VIEIRA 1 1 25.411,06

183 7692145 276096 1823 JARDIM ITAPEMIRIM HERMINIO ALTOE 1 1 25.411,06

184 7692327 275973 1254 JARDIM ITAPEMIRIM JOSE BARBOSA 1 1 25.411,06

185 7692357 276016 302 JARDIM ITAPEMIRIM VICENTE TEDESCO 1 1 25.411,06

186 7698270 275567 59 LOCALIDADE DE 2 BARRAS FDCI 1 1 25.411,06

187 7698254 275604 58 LOCALIDADE DE 2 BARRAS IFES 1 1 25.411,06

188 7695650 278338 502 VALAO PORFIRIO BIAZZATI 1 1 25.411,06

189 7703359 271557 665 DISTRITO DE COUTINHO CARLOS VIANA 1 1.148,23

190 7706567 277841 872 DISTRITO DE ITAOCA AV BRAZ VIVACQUA 1 1.148,23

191 7691914 276408 1362 IBC ROQUETE TELLES QUIMARAES 1 1.148,23

192 7693240 276964 1584 PARQUE DAS LARANJEIRAS GUSTAVO BORGES DE FARIAS 1 1.148,23

193 7693261 277006 9000 PARQUE DAS LARANJEIRAS PROJETADA 1 1 1.148,23

194 7692652 277237 1411 SAO FRANCISCO DE ASSIS IRLANDO ANTONIO VIANNA 1 1.148,23

195 7692655 277219 1750 SAO FRANCISCO DE ASSIS SANTINO SAMUEL DE AGUIAR 1 1.148,23

TOTAL DA ETAPA 9
ESTRUTURAS 31 13 11 0 55

R$ 35.595,13 162.228,56 266.891,13 0,00 464.714,82
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196 7697419 289107 9905 DIST GRUTA LOCALIDADE DE GRUTA DE CIMA 1 1 13.627,35

197 7694063 287938 9904 DIST GRUTA PROJETADA EMEB UNIDOCENTE GRUTA 1 1 13.627,35

198 7701849 284825 594 DIST VARGEM GRANDE DE SOTURNJACOMO SILOTTI 1 1 13.627,35

199 7693454 277839 480 ESTELITA COELHO MARTINS AV JONES DOS SANTOS NEVES 1 1 13.627,35

200 7695023 279579 1904 FE E RACA DAS ANDORINHAS 1 1 13.627,35

201 7693267 280637 1473 IBITIGUARA AV UBALDO CAETANO GONÇALVES 1 1 13.627,35

202 7693284 281074 857 INDEPENDENCIA AV UBALDO CAETANO GONCALVES 1 1 13.627,35

203 7692915 281252 842 INDEPENDENCIA VIRGILIO GABRIEL 1 1 13.627,35

204 7687772 278941 9907 LOCALIDADE DE LAMBARI PROJETADA 1 1 13.627,35

205 7695130 275651 26 LUIS TINOCO DA FONSECA AV ALLAN KARDEC 1 1 13.627,35

206 7695305 276162 168 LUIZ TINOCO DA FONSECA AV MAURO MIRANDA MADUREIRA 1 1 13.627,35

207 7694172 274949 1792 MARBRASA AV FRANCISCO MARDEGAN 1 1 13.627,35

208 7694305 274587 1796 MARBRASA AV FRANCISCO MARDEGAN 1 1 13.627,35

209 7694292 274588 1795 MARBRASA AV FRANCISCO MARDEGAN 1 1 13.627,35

210 7712412 270346 1150 MARBRASA JOAO BOSCO FIORIO 1 1 13.627,35

211 7693593 274756 9908 MARBRASA PROJETADA V 1 1 13.627,35

212 7694040 279096 1529 MARIA ORTIZ BERNARDO HORTA 1 1 13.627,35

213 7693849 279003 1390 MARIA ORTIZ BERNARDO HORTA 1 1 13.627,35

214 7690138 281066 283 MONTE BELO AGUILAR FERREIRA ATHAYDE 1 1 13.627,35

215 7693878 281386 1222 N S APARECIDA ALCEBIADES JOAQUIM FRANCISCO 1 1 13.627,35

216 7694521 280268 1327 N S APARECIDA MANOEL BELMIRO DOS SANTOS 1 1 13.627,35

217 7693776 281264 1226 N S APARECIDA NICOMEDIO DE SOUZA 1 1 13.627,35

218 7693069 281402 855 N S APARECIDA LINHA VERMELHA 1 1 13.627,35

219 7693587 280760 820 N S DA PENHA IRINEU HEERMOGENES DOS SANTOS 1 1 13.627,35

220 7693555 280644 822 N S DA PENHA SANTA TERZINHA 1 1 13.627,35

221 7691258 280252 41 N.S. DA GLORIA ROD 482 CACHOEIRO SAFRA 1 1 13.627,35

222 7694407 280370 1328 N.S. DE FATIMA GLADISTONE FERNANDES COELHO 1 1 13.627,35

223 7695248 280086 793 N.S. DE FATIMA GUMERCINDO  MOURA NUNES 1 1 13.627,35

224 7695022 280099 795 N.S. DE FATIMA JOSE ROSA MACHADO 1 1 13.627,35

225 7694017 280537 1331 FERROVIARIOS JOSE PINTO 1 1 25.411,06

226 7693456 280062 1476 IBITIGUARA MANOEL DA FONSECA 1 1 25.411,06

227 7693783 280305 827 FERROVIARIOS ANACLETO RAMOS 1 1.148,23

228 7692857 275897 1865 MONTE CRISTO GODOFREDO AVERSI 1 1.148,23

229 7693172 275878 1840 MONTE CRISTO JOSE PARTELLI 1 1.148,23

TOTAL DA ETAPA 10
ESTRUTURAS 34 29 2 0 65

R$ 39.039,82 361.894,48 48.525,66 0,00 449.459,96
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230 7692954 279134 92 NOVA BRASILIA BASILIO PIMENTA 1 1 13.627,35

231 7693318 278376 701 NOVA BRASILIA JOAQUIM XAVIER 1 1 13.627,35

232 7694552 279702 1314 NOVO PARQUE ALFREDO LEVY 1 1 13.627,35

233 7694605 279462 755 NOVO PARQUE AV GOVERNADOR CALOS LINDEMBERG 1 1 13.627,35

234 7694570 279455 754 NOVO PARQUE AV GOVERNADOR CALOS LINDEMBERG 1 1 13.627,35

235 7694614 279829 9991 NOVO PARQUE CARLY LEVI RAMOS 1 1 13.627,35

236 7694582 279784 1444 NOVO PARQUE LEVINO FANZERES 1 1 13.627,35

237 7691500 279392 202 PARAISO EUCLIDES DA CUNHA 1 1 13.627,35

238 7691603 279301 203 PARAISO QUINTINO BOCAIUVA 1 1 13.627,35

239 7694895 279336 751 RUBEM BRAGA VEREADOR CARLOS LINDEMBERG 1 1 13.627,35

240 7695819 279161 763 RUBEM BRAGA DOM PEDRO II 1 1 13.627,35

241 7696154 279341 778 RUBEM BRAGA JUSTILIANO DA SILVA JUNIOR 1 1 13.627,35

242 7695633 279517 758 RUBEM BRAGA PAPA JOAO PAULO IV 1 1 13.627,35

243 7693608 272419 1627 RUI PINTO BANDEIRA IZIDORO PESSINI 1 1 13.627,35

244 7694040 272394 9001 RUI PINTO BANDEIRA JOAO AFONSO DE MIRANDA 1 1 13.627,35

245 7693619 280885 817 SANTA HELENA CELCINO PIMENTA 1 1 13.627,35

246 7693872 280814 442 SANTA HELENA DORIAN PONRES DE PAULA 1 1 13.627,35

247 7693386 278830 81 SANTO ANTONIO SAMUEL DUARTE 1 1 13.627,35

248 7693135 277308 478 SAO FRANCISCO DE ASSIS JOSE FELIX CHEIM 1 1 13.627,35

249 7692789 277138 1268 SAO FRANCISCO DE ASSIS SANTINO SAMUEL DE AGUIAR 1 1 13.627,35

250 7690303 278902 297 SAO GERALDO HERCULANO SANTANA 1 1 13.627,35

251 7690759 279063 403 SAO GERALDO JOAO SASSO 1 1 13.627,35

252 7695700 279265 742 SAO GERALDO PLINIO VIEIRA MACHADO 1 1 13.627,35

253 7689828 278631 293 SAO GERALDO DARCY BONADY 1 1 13.627,35

254 7693971 275174 14 SAO LUCAS JOAO BOSCO FIORIO 1 1 13.627,35

255 7692527 285557 9906 DISTRITO DE GRUTA ES 488 SENTIDO GRUTA 1 1 25.411,06

256 7694186 279456 1302 NOVO PARQUE AV GOVERNADOR CALOS LINDEMBERG 1 1 25.411,06

257 7693194 278228 702 NOVA BRASILIA AV ATELVINA VIVACQUA 1 1.148,23

258 7693333 278386 9992 NOVA BRASILIA AV ETELVINA VIVACQUA 1 1.148,23

259 7693511 279864 708 FERROVIARIOS CEL ALZIRO VIANA 1 1.148,23

260 7694614 279829 1311 NOVO PARQUE AV CARLY LEVY RAMOS 1 1.148,23

261 7694299 279779 806 NOVO PARQUE CARLY LEVI RAMOS 1 1.148,23

262 7690213 279004 298 PARAISO HERCULANO SANTANA 1 1.148,23

263 7692662 279448 182 RECANTO DR ANTONIO CARLOS DE AZEVEDO 1 1.148,23

TOTAL DA ETAPA 11
ESTRUTURAS 34 25 2 0 61

R$ 39.039,82 311.978,00 48.525,66 0,00 399.543,48



Considerando que durante a Etapa 1 a CONTRATADA efetuará a construção das bases das plataformas,

as quais demandarão que se aguarde o tempo necessário à cura do concreto para o recebimento dos

respectivos  mobiliários  que  constituem  o  OBJETO  deste  Termo  de  Referência,  não  foi  prevista  a

instalação  de quaisquer  espécies  de mobiliários  neste  período.  Entretanto,  poderá  a  CONTRATADA

proceder a instalação dos mobiliários conforme a sua expertise. 

16.5.2. A  apresentação do Cronograma Básico de Execução constante  do subitem 16.5.1.  (anterior)

neste  instrumento  objetiva  demonstrar  a  exequibilidade  da  entrega  do  OBJETO  conforme  o  prazo

estabelecido  para  o  presente  certame  e,  ainda,  indicar  as  ações  que  deverão  ser  priorizadas  pela

LICITANTE para o devido cumprimento contratual.

16.5.3. Definem-se como prioritárias as ações constantes das duas primeiras etapas – Etapa 1 e Etapa 2

– inscritas no Cronograma Básico de Execução constante do subitem 16.5.1 deste Termo de Referência,

sendo as demais relacionadas para fins de demonstração da exequibilidade da entrega do OBJETO

conforme os prazos estabelecidos.

16.5.4.  A  LICITANTE,  de  acordo  com  a  sua  expertise,  poderá  incluir  outras  ações  além  daquelas

elencadas nas referidas Etapas 1 e 2, obrigando-se, contudo, a executar aquelas que já se encontram

devidamente elencadas nas aludidas etapas do retrocitado Cronograma Básico de Execução, sob pena

de responder pelos consectários legais aplicáveis.
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264 7692554 280281 1887 SUMARE JOAO SANTANA 1 1 13.627,35

265 7695258 278968 1520 TEXEIRA LEITE AV MAURO MIRANDA MADUREIRA 1 1 13.627,35

266 7695220 278965 1521 TEXEIRA LEITE AV MAURO MIRANDA MADUREIRA 1 1 13.627,35

267 7694836 279058 1524 TEXEIRA LEITE AV MAURO MIRANDA MADUREIRA 1 1 13.627,35

268 7694174 275552 32 VALDIR FURTADO AMORIN EXTRA SEBASTIAO LACERDA 1 1 13.627,35

269 7693914 278622 300 VILA RICA AV NOSSA SENHORA DA CONSOLACAO 1 1 13.627,35

270 7695523 279813 769 VILLAGE DA LUZ AV MANOEL DA SILVA MOTTA 1 1 13.627,35

271 7696081 279501 781 VILLAGE DA LUZ CORINTO BARBOSA 1 1 13.627,35

272 7693055 278125 1270 ZUMBI AMELIA CALASSAR PASSAMAI 1 1 13.627,35

273 7692714 277906 174 ZUMBI BAIXO GUANDU 1 1 13.627,35

274 7692541 278046 131 ZUMBI JOSE ANTONIO SANTANA 1 1 13.627,35

275 7693098 277773 146 ZUMBI SEBASTIAO CALINO DAS SANTOS 1 1 13.627,35

276 7692773 278472 1435 ZUMBI SGT WALDEMIR SIMOES 1 1 13.627,35

277 7691868 281506 317 ZUMBI SOLIMAR ALVES LEITE 1 1 13.627,35

278 7692426 277885 137 ZUMBI PONTO FINAL 1 1 13.627,35

279 7692975 282302 1480 SAO LUIZ GONZAGA COELHO NETO 1 1 25.411,06

280 7693031 282147 1483 SAO LUIZ GONZAGA MARECHAL RONDON 1 1 25.411,06

281 7692836 281862 1486 SAO LUIZ GONZAGA OLAVO BILAC 1 1 25.411,06

282 7694251 278140 240 VILA RICA CAROLINA PERIM 1 1 25.411,06

283 7694137 278616 1503 VILA RICA DR OSIRIS DE ALMEIDA FREITAS 1 1 25.411,06

284 7695390 280046 789 VILLAGE DA LUZ FREDERICK SCHILMAN 1 1 25.411,06

285 7692743 277758 1754 ZUMBI BAIXO GUANDU 1 1 25.411,06

286 7692720 278262 1430 ZUMBI SGT WALDEMIR SIMOES 1 1 25.411,06

287 7692358 280555 1766 ALTO AMARELO RUBEM BRAGA 1 1.148,23

288 7692001 286949 350 AMARAL HILARINA MARTINS 1 1.148,23

289 7691802 281153 334 BAIMINAS ALFREDO MARTINS AMARAL 1 1.148,23

290 7694563 273166 1860 BOA VISTA JOAO PANCINI 1 1.148,23

291 7694801 276127 1572 CORAMARA AV JORGE SIMOES 1 1.148,23

292 7693083 281504 564 SAO LUIZ GONZAGA ES 488 LOCALIDADE DE ASO BENTO 1 1.148,23

293 7693202 281551 565 SAO LUIZ GONZAGA ES 488 LOCALIDADE DE SAOBENTO 1 1.148,23

294 7692785 282328 1479 SAO LUIZ GONZAGA SISYPHO SARDEMBERG 1 1.148,23

295 7694599 278946 258 VILA RICA ABILIO CICILIOTTI 1 1.148,23

296 7694128 278566 324 VILA RICA ANTONIO JULIO LISBOA 1 1.148,23

297 7694480 278697 1500 VILA RICA OZIRES ALMEIDA DE FREITAS 1 1.148,23

298 7696130 279462 780 VILLAGE DA LUZ CORINTO BARBOSA LIMA 1 1.148,23

299 7695384 280088 792 VILLAGE DA LUZ HILDA CALAZANS DOS SANTOS 1 1.148,23

300 7692923 277993 1759 ZUMBI BAIXO GUANDU 1 1.148,23

301 7692908 278449 1418 ZUMBI BECO GERALDO DA FONSECA 1 1.148,23

302 7693054 277897 162 ZUMBI ECOPRANGA 1 1.148,23

303 7693063 278143 711 ZUMBI LINHA VERMELHA  JOSE FELIX CHEIM 1 1.148,23

304 7694398 280013 803 ALTO NOVO PARQUE EDMUNDO RAMOS 1 1.148,23

305 7692849 277969 1758 ZUMBI LORIVAL DA SILVA 1 1.148,23

306 7692603 278010 1765 ZUMBI LORIVAL SALES 1 1.148,23

307 7692559 277803 1761 ZUMBI MARIA DOLORES SANTANA 1 1.148,23

308 7692850 277716 1755 ZUMBI ROBERTO CARLOS VIEIRA 1 1.148,23

TOTAL DA ETAPA 12
ESTRUTURAS 45 15 8 0 68

R$ 51.670,35 187.186,80 194.102,64 0,00 432.959,79

TOTAL GERAL
ESTRUTURAS 308 140 79 24 551

R$ 353.654,84 1.747.076,80 1.916.763,57 1.011.871,68 5.029.366,89



16.5.5. A LICITANTE poderá proceder livres alterações nas etapas restantes – a partir da Etapa 3 até a

Etapa 12 – de acordo com a sua experiência, de forma a melhor adequar as ações ao seu planejamento

operacional, desde que observe que todas as atividades que compõem o OBJETO do presente certame

deverão estar totalmente concluídas até a 12ª etapa.

16.5.6. A LICITANTE poderá viabilizar a implantação da totalidade dos mobiliários previstos neste Termo

de Referência antes do prazo de 12 (doze) meses, ou seja, antes da 12ª Etapa.

16.5.7.  O Cronograma de  Execução  deverá  obrigatoriamente  compor  a  PROPOSTA da  LICITANTE

conforme determina  o presente instrumento, especialmente no seu subitem 16.8.7.

16.6. MEMORIAIS DESCRITIVOS

A LICITANTE deverá  apresentar  os  memoriais  descritivos  relativo  a  cada  projeto  constante  da  sua

PROPOSTA,  descrevendo  e  caracterizando  detalhada  e  criteriosamente  todos  os  materiais  e

componentes envolvidos, bem como toda a metodologia construtiva utilizada. 

O referido memorial deve relatar e definir integralmente o objeto, bem como seus complementares e suas

particularidades.

Deve constar do memorial  descritivo a descrição dos elementos constituintes dos projetos com suas

respectivas  sequências  executivas  e  especificações,  breve  explanação  para  possível  montagem,

desmontagem  e  manutenção  das  estruturas,  considerando  metodologias,  procedimentos,  atividades,

obras e serviços que envolvam as etapas descritas, transporte e acondicionamento das partes e resíduos

dos equipamentos substituídos.

Deve, ainda, constar do memorial descritivo a citação de leis, normas, decretos, regulamentos, portarias,

códigos referentes à construção civil, emitidos por órgãos oficiais atinentes ao OBJETO de que trata o

presente Termo de Referência. 

16.7. PROJETO DE FUNDAÇÕES 

16.7.1. A LICITANTE deverá apresentar na sua PROPOSTA  declaração de que, se declarada vencedora

deste  certame,  apresentará  o  projeto  de  fundações,  que  é  parte  integrante  do projeto  executivo  do

mobiliário  que  compõe  o  OBJETO  (totem,  módulo  base  e  módulo  acoplado),  que  compreenderá  a

execução de elementos de fundações dimensionadas para resistir às solicitações e tensões calculadas

no projeto  estrutural,  conforme o Modelo  2,  MODELO DE DECLARAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE

PROJETO DE FUNDAÇÕES, constante do Anexo IV do EDITAL deste certame.

16.8. DOS DOCUMENTOS CONSTANTES DA PROPOSTA

16.8.1. Todas  as  informações  constantes  da  PROPOSTA  da  LICITANTE  deverão  ser  impressas  e

também fornecidas em arquivo digital.

16.8.2. Os projetos desenvolvidos em 2D deverão ser fornecidos na extensão DWG ou DXF e aqueles

desenvolvidos em 3D deverão ser fornecidos na extensão SKP ou 3DS e conter o nome da empresa, a

assinatura do profissional responsável, a menção de seu título profissional e o número de seu respectivo

registro profissional.
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16.8.3.  As planilhas  integrantes  da  PROPOSTA da  LICITANTE deverão  também ser  fornecidas  em

arquivos em meio digital, gravadas em arquivos padrão PDF e, ainda, nas extensões ODS ou XLSX,

contendo fórmulas e cálculos que produziram os resultados nelas registrados.

16.8.4. Na gravação das mídias digitais, somente os arquivos finais deverão estar presentes, excluindo-

se arquivos de backup, temporários ou auxiliares que não forem necessários. Cada projeto específico

deverá ter uma pasta respectiva que abrigue todos os seus arquivos.

16.8.5. A PROPOSTA da LICITANTE deverá conter uma lista agrupada por projeto, que elenque todos os

documentos, arquivos, descrições e observações que entender pertinentes relativas a cada projeto.

16.8.6. Todos os desenhos e documentos a serem elaborados deverão respeitar as normas técnicas

pertinentes, especialmente (mas não exclusivamente) as seguintes:

• NBR 13532 - Elaboração de projetos de edificações – arquitetura;

• NBR 6492 - Representação de projetos de arquitetura;

• NBR 7191 - Execução de desenhos para obras de concreto simples ou armado;

• NBR 6982 - Desenho de eletrônica;

• NBR 5984 - Norma geral de desenho técnico;

• NBR 10067 - Princípios gerais de representação em desenho técnico;

• NBR 8196 - Desenho técnico - emprego de escalas;

• NBR 10068 - Folha de desenho - layout e dimensões;

• NBR 10126 - Cotagem em desenho técnico.

16.8.7. A  PROPOSTA da LICITANTE deverá conter  o  Cronograma de Execução,  conforme prevê o

subitem 16.5 deste Termo de Referência, nos moldes estabelecidos no subitem 16.5.1 ou apresentado

conforme a expertise da participante do certame, observado o que determinam os subitens 16.5.2, 16.5.3,

16.5.4., 16.5.5., 16.5.6. e 16.5.7.

16.9. RESPONSABILIDADE TÉCNICA

O  recolhimento  das  Anotações/Registros  de  Responsabilidade  Técnica  (ART/RRT),  junto  ao  Órgão

Competente ficará a cargo da CONTRATADA, sendo indispensável e obrigatória a apresentação destes:

• Do Arquitetônico: Projeto Arquitetônico e Memorial Descritivo;

• Da Estrutura Metálica: Projeto de Estrutura Metálica, Memorial Descritivo, Fabricação e Montagem;

• Das Fundações: Projeto de Fundações, Memorial Descritivo e Execução;

• Da Pavimentação: Projeto, Memorial Descritivo e Execução;

A CONTRATADA deverá apresentá-las em um prazo de até 10 (dez) dias a contar da assinatura do

CONTRATO.

17. DA APRESENTAÇÃO DO PROTÓTIPO

17.1. A adjudicação do OBJETO licitado e sua homologação, pela Autoridade Superior Competente, está

condicionada  a  aprovação  do  PROTÓTIPO  apresentado  pela  LICITANTE  VENCEDORA  à

CONTRATANTE através da Comissão Técnica Examinadora especificamente instituída para análise do

PROTÓTIPO conforme os parâmetros estabelecidos a seguir, uma vez que se entende que os demais

mobiliários serão idênticos.
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17.1.1.  A Comissão Técnica Examinadora, instituída por Decreto, será composta por 2 (dois) servidores

do quadro da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e 1 (um) servidor da Secretaria Municipal

de Obras. A Comissão Técnica Examinadora terá decisão soberana.

17.2.  A LICITANTE será convocada para, sob pena de desclassificação, instalar os mobiliários abaixo

descritos  como  protótipos  a  serem  submetidos  a  avaliação  e  aprovação  da  Comissão  Técnica

Examinadora, no bairro Dr. Gilson Carone, no largo de acesso aos Residenciais Otilio Roncette 1, 2 e 3,

nas coordenadas UTM DATUM SIRGAS-2000, fuso 24s, x 280046, y 7695385 em até 45 (quarenta e

cinco) dias:

Desenho Técnico 6 – planta de situação dos protótipos (totem e abrigos)
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Desenho Técnico 7 – planta de implantação dos protótipos (totem e abrigos)

17.2.1. A  arte  da  plotagem referente  ao  totem informativo  estático  que  constitui  parte  integrante  do

PROTÓTIPO a ser apresentado conforme prevê o item 17 deste Termo de Referência será fornecida pela

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano após solicitação formal da LICITANTE.

17.3.  A Comissão  Técnica  Examinadora  avaliará  o  protótipo  apresentado  pela  LICITANTE  para

verificação  do  atendimento  dos  requisitos  básicos  prescritos  no  item  16  e  17.2  deste  Termo  de

Referência, especialmente para atestar a observância dos seguintes critérios:

17.3.1. Dimensões;

17.3.2. Modulação;

17.3.3. Infraestrutura (Iluminação e cabeamento lógico/elétrico);

17.3.4. Padrões construtivos;

17.3.5. Estrutura Metálica;

17.3.6. Pintura;

17.3.7. Cobertura;

17.3.8. Fechamento;

17.3.9. Complementos – (Banco);

17.3.10. Espaço para P.C.R.;

17.3.11. Espaço para Publicidade;

17.3.12. Plataforma de embarque e desembarque;
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17.3.13. Conformidade  das  informações  constantes  do  totem  com  a  arte  fornecida  pela  Secretaria

Municipal de Desenvolvimento Urbano.

17.4. Não há hierarquia entre os critérios de avaliação retrocitados, os quais serão apreciados de forma

integrada pela Comissão Técnica Examinadora com enfoque na avaliação qualitativa da totalidade da

PROPOSTA.

17.5. A LICITANTE deverá apresentar à Comissão Técnica Examinadora laudos técnicos e certificações

aptos a atestar que os materiais por ela empregados na execução atendem aos requisitos técnicos e

legais, especialmente quanto à resistência adequada para cada finalidade e utilização.

17.6. A decisão da Comissão Técnica Examinadora ocorrerá por intermédio do Relatório de Avaliação do

Protótipo, o qual obrigatoriamente atestará a conformidade ou inconformidade do PROTÓTIPO quanto ao

atendimento aos requisitos e critérios previstos no subitem 17.3, retro.

17.6.1. Para que seja considerado APROVADO, o PROTÓTIPO apresentado pela LICITANTE deverá

atender a todos os requisitos e critérios prescritos no subitem 17.3 deste Termo de Referência.

17.7. Será concedido o prazo de 15 (quinze) dias contados da data de emissão do Relatório de Avaliação

do Protótipo pela Comissão Técnica Examinadora para que a LICITANTE realize contraprova para fins de

aprovação dos quesitos indicados no referido relatório.

17.7.1.  Caso  não  compareça  na  data  marcada  para  a  realização  da  contraprova  ou  não  obtenha

aprovação para os quesitos em que este  não foi  anteriormente alcançado, será aplicada a pena de

desclassificação à LICITANTE classificada em primeiro lugar.

17.8.  Constatada a conformidade das estruturas e a compatibilidade dos materiais e técnicas utilizados

com as especificações constantes deste Termo de Referência mediante a lavratura do  Relatório de

Avaliação do Protótipo pela Comissão Técnica Examinadora, será divulgado o resultado da Apresentação

do  Protótipo,  abrindo-se  prazo  para  recursos  e  contrarrazões  que  deverão  ser  encaminhados  a

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, salvo renúncia expressa do direito de recorrer por parte de

todas as LICITANTES, e respeitado o prazo para recurso.

17.9. Constatada a reprovação das estruturas em face da inobservância das especificações constantes

neste Termo de Referência por parte da LICITANTE vencedora mediante a lavratura do Relatório de

Avaliação  do  Protótipo  pela  Comissão  Técnica  Examinadora,  será  divulgado o resultado,  abrindo-se

prazo para recursos e contrarrazões, salvo renúncia expressa do direito de recorrer por parte de todos as

LICITANTES,  procedendo-se  o  encaminhamento  à  COMISSÃO  PERMANENTE  DE  LICITAÇÃO  do

resultado  da  Apresentação  do  Protótipo  para  que  seja  convocada  em  até  5  (cinco)  dias  úteis,  a

LICITANTE  classificada  em  segundo  lugar  para  HABILITAÇÃO  e  realização  da  Apresentação  do

Protótipo, e assim sucessivamente.

17.9.1. A  LICITANTE  considerada  desclassificada  deverá  proceder  a  remoção  das  estruturas

correspondentes ao PROTÓTIPO por ela apresentado em até 2 (dois) dias úteis. 
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17.10. Todos os custos com a homologação, fabricação e implantação do PROTÓTIPO ocorrerão às

expensas  da  LICITANTE  Vencedora,  sem  qualquer  direito  a  reembolso,  ficando  incorporadas  as

estruturas previstas no subitem 17.2 ao patrimônio do Município de Cachoeiro de Itapemirim.

18. QUANTITATIVOS E LOCAIS DE IMPLANTAÇÃO

A CONTRATADA deverá executar  as implantações dos abrigos de ônibus e  do mobiliário  voltado à

comunicação dos usuários do SMTCI (totens), nos locais relacionados nos subitens a seguir.

18.1. QUANTITATIVO DE ABRIGOS QUE SERÃO SUBSTITUÍDOS PELA CONTRATADA

A CONTRATADA deverá executar todos os serviços e transportes necessários para a remoção dos 44

(quarenta  e  quatro)  abrigos  a  que  se  refere  este  Termo  de  Referência,  encaminhando-os  às  suas

expensas ao Centro de Manutenção Urbana - CMU, em local a ser determinado pela CONTRATANTE. 

A equipe técnica da Secretaria  Municipal  de Obras fará  acompanhamento e  avaliação do mobiliário

retirado. 

Ao processo de remoção imediatamente se segue o processo de implantação da nova estrutura de forma

a evitar que o ponto de parada de ônibus fique desguarnecido de abrigo.

Em razão  da  complexidade  devidamente  justificada  pela  CONTRATADA  e  formalmente  aceita  pela

CONTRATANTE  através  da  Secretaria  Municipal  de  Desenvolvimento  Urbano  -  SEMDURB  e  da

Secretaria  Municipal  de  Obras  -  SEMO,  será  tolerado  que  determinado  ponto  de  parada  fique

desguarnecido de abrigo por, no máximo, 5 (cinco) dias.
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19. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA LICITANTE

19.1. Indicação pela Licitante do(s) Responsável(eis) Técnico(s) que participará(ão) da elaboração dos

projetos observadas as especificações mínimas constantes neste Termo de Referência, assim como da

execução  do  objeto  a  que  se  refere  este  instrumento,  providenciando  a  respectiva  Anotação  de

Responsabilidade Técnica - ART ou Registro de Responsabilidade Técnica - RTT para cada item que

constitui  o  objeto  do  presente  instrumento,  devidamente  assinada  por  profissional  competente

regularmente habilitado para tal.

19.2. Declaração da empresa comprometendo-se a garantir a disponibilidade de todas as instalações,

equipamentos  e  mão  de  obra  necessários  à  prestação  do  OBJETO  de  acordo  com  os  prazos,

especificações técnicas e demais exigências previstas neste Termo de Referência.

19.3. Atestados  de  visitas  técnicas  expedidos  pelo  Município  através  da  Secretaria  Municipal  de

Desenvolvimento  Urbano  -  SEMDURB,  atestando  que  a  Licitante  visitou  os  locais  nos  quais  serão

instalados  os  abrigos  de ônibus e  do mobiliário  voltado à comunicação dos  usuários  do serviço de

transporte público que constituem o objeto deste instrumento ou Declaração de responsabilidade (para as

licitantes  que  não  realizaram  a  visita  técnica)  declarando  que  se  responsabiliza  integralmente  por

quaisquer eventualidades ocasionadas por sua não realização.

19.4. A fim de comprovar a  sua Capacidade Operacional,  a  LICITANTE deverá apresentar  atestado

fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA ou CAU,

acompanhado  da  respectiva  CAT  (Certidão  de  Acervo  Técnico),  por  execução  de  obra  ou  serviço,

demonstrando  a  capacitação  técnica  para  desempenho  de  atividade  pertinente  e  compatível  em

características  semelhantes  com o objeto  da licitação,  obedecendo às  parcelas  de  maior  relevância

técnica e financeira, conforme descrito abaixo:

Serviço

Quantidades de

abrigos previstas

no Objeto

Quantidades

Mínimas Exigidas

% sobre o total

previsto no

Objeto

Fabricação de Abrigos de Ônibus em Estrutura

Metálica,  que  atendam  ao  regramento

estabelecido  neste  Termo  de  Referência,  ou

similar, principalmente no que tange ao item 13.

CRITÉRIOS INDISPENSÁVEIS DO PROJETO

236 10 4,24%

19.4.1. Entende-se tais parcelas como de maior relevância técnica, uma vez que bastam para comprovar

que a LICITANTE detém a expertise exigida a atender os parâmetros editalícios na entrega de mobiliários

idênticos relativos a totalidade do OBJETO contratado.

19.4.2. Por se tratar de uma estrutura cuja complexidade de execução é mais simples do que aquela

exigida na disponibilização dos abrigos de ônibus não será exigirá a comprovação de que a LICITANTE

tenha fabricado o mobiliário denominado neste instrumento como Totem.

19.4.3. Será admitido como similar, o atestado que comprove a fabricação de abrigos de ônibus com as
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seguintes variações:

19.4.3.1. Variações nas medidas em até 10%;

19.4.3.2. Solução da cobertura;

19.4.3.3. Outras estruturas metálicas, tais como aço polido, etc.

19.4.4. Será permitido o somatório de Atestados para atingir o número de abrigos solicitado.

19.5. O profissional indicado como responsável técnico da LICITANTE deverá comprovar sua expertise

através da apresentação de atestados de capacidade técnica fornecido por pessoa jurídica de direito

público ou privado,  de que tenha executado a qualquer tempo,  serviços e  obras compatíveis  com o

OBJETO desta licitação, devidamente certificado pelo CREA ou CAU, acompanhado da respectiva CAT

(Certidão de Acervo Técnico), obedecendo às parcelas de maior relevância técnica e valor significativo,

conforme descrito abaixo:

Serviço

Quantidades

previstas no

Objeto

Quantidades

Mínimas Exigidas

% sobre o total

previsto no

Objeto

Fabricação de Abrigos de Ônibus em Estrutura

Metálica,  que  atendam  ao  regramento

estabelecido   neste  Termo  de  Referência,  ou

similar, principalmente no que tange ao item 13.

CRITÉRIOS INDISPENSÁVEIS DO PROJETO

236 10 4,24%

19.5.1. Entende-se tais parcelas como de maior relevância técnica, uma vez que bastam para comprovar

que o responsável técnico da LICITANTE detém a expertise exigida a atender os parâmetros editalícios

na entrega de mobiliários idênticos relativos a totalidade do OBJETO contratado.

19.5.2. Por se tratar de uma estrutura cuja complexidade de execução é mais simples do que aquela

exigida na disponibilização dos abrigos de ônibus não será exigirá a comprovação de que o responsável

técnico da LICITANTE tenha executado a qualquer tempo o mobiliário denominado neste instrumento

como Totem.

19.5.3. Será admitido como similar, o atestado que comprove a fabricação de abrigos de ônibus com as

seguintes variações:

19.5.3.1. Variações nas medidas em até 10 %;

19.5.3.2. Solução da cobertura;

19.5.3.3. Outras estruturas metálicas, tais como aço polido, etc.

19.5.4. Será permitido o somatório de Atestados para atingir o número de abrigos solicitado.

19.5.5. Cada responsável técnico só poderá representar uma única empresa, sob pena de inabilitação de

ambas as Licitantes.

19.6. Certidão  comprobatória  de  inscrição  ou  registro  e  regularidade  da  LICITANTE  e  dos  seus

responsáveis  técnicos  no  Conselho  Regional  de Engenharia  e  Agronomia  –  CREA e ou  no  CAU –

Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo da região a que estiver vinculada, de acordo com as

atribuições  regulamentadas  pelos  respectivos  Conselhos  Federais,  que  comprove  o  exercício  da
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atividade relacionada com o OBJETO da licitação.

20.  DA  POSSIBILIDADE  DE  SUBCONTRATAÇÃO  DO  SERVIÇO  DE  PAVIMENTAÇÃO  DA

PLATAFORMA DE EMBARQUE E DESEMBARQUE ONDE SERÃO INSTALADAS AS ESTRUTURAS

A CONTRATADA poderá subcontratar  especificamente  o  serviço  de pavimentação  da  plataforma de

embarque  e  desembarque  –  piso  onde  serão  instaladas  as  estruturas  OBJETO  deste  Termo  de

Referência – desde que atendidas as seguintes condições:

20.1. A subcontratação tem caráter exclusivo para realização dos serviços na forma específica e nas

condições previstas no presente item, estando terminantemente vedada para quaisquer outros fins.

20.2. A CONTRATADA se obriga a certificar-se de que a SUBCONTRATADA possui todas as condições

técnicas,  de  segurança,  administrativas  e  operacionais  necessárias  a  realização  dos  serviços  em

conformidade com as especificações deste Termo de Referência;

20.3. A  subcontratação  não  isenta,  diminui  ou  limita,  em  nenhuma  hipótese,  as  obrigações  e

responsabilidades editalícias e contratuais estabelecidas entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA,

continuando esta a arcar única e exclusivamente pelo cumprimento de todas as condições estatuídas

neste certame;

20.4. A  CONTRATADA  responde  única  e  exclusivamente  por  todos  os  atos  praticados  pela

SUBCONTRATADA  e  seus  prepostos,  independentemente  da  sua  natureza  (técnica,  operacional,

segurança,  trabalhista,  jurídica,  fiscal  etc.),  inclusive  pelos  prejuízos  que  a  SUBCONTRATADA,

porventura, cause à CONTRATANTE e a terceiros, isentando a CONTRATANTE de responder solidária

e/ou subsidiariamente por quaisquer ônus advindos da subcontratação.

21. VISITA TÉCNICA

21.1. A visita técnica para conhecimento pleno dos locais que serão executados os serviços é facultada à

LICITANTE e, quando realizada, deverá ser feita por responsável pela empresa, sob a supervisão de

servidor público da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano – SEMDURB, designado para essa

finalidade.

21.2. A solicitação de visita técnica deverá ser solicitada a Comissão Permanente de Licitação – SEMAD,

através  do  e-mail  semad.licitacao@cachoeiro.es.gov.br  ou  licitacao.cachoeiro@gmail.com  ou  pelo

telefone  (28)  3155-5321  ou  3155-5242,  que  agendará  junto  com  a  Secretarial  Municipal  de

Desenvolvimento Urbano a realização da visita, o prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

21.3. As visitas poderão ser realizadas, preferencialmente, no prazo máximo de até 15 (quinze) dias que

antecedem a abertura do certame licitatório.

21.3.1. As  visitas  serão  individualizadas,  em horários  distintos  a  serem designados  pela  Secretaria

Municipal de Desenvolvimento Urbano – SEMDURB.
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21.4. A  LICITANTE  que  realizar  a  visita  técnica  receberá  a  seguinte  DECLARAÇÃO  DE  VISITA

TÉCNICA, conforme Modelo 3, constante do Anexo IV do EDITAL deste certame,  emitida por servidor da

SEMDURB, a qual deverá ser apresentada com os documentos de habilitação do EDITAL:

21.4.1. Em  caso  de  CONSÓRCIO,  a  visita  técnica  ficará  a  cargo  da  Empresa  Líder,  que  se

responsabilizará pelo atendimento das condições previstas no item anterior.

21.5. Caso  a  LICITANTE  opte  pela  não  realização  da  visita  técnica,  deverá  apresentar  com  os

documentos de habilitação, a seguinte DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE,  conforme Modelo 4,

constante do Anexo IV do EDITAL deste certame,  atestando que possui conhecimento/experiência nos

serviços a serem realizados e total condição de elaborar sua proposta e executar os serviços sem a

realização  da  Visita  Técnica,  e  que  se  responsabiliza  integralmente  por  quaisquer  eventualidades

ocasionadas por sua não realização.

21.6. A visita técnica terá por finalidade o conhecimento prévio das condições dos locais onde ocorrerão

a execução do objeto, bem como para solicitação de outros esclarecimentos que se fizerem necessários.

21.7. Não serão aceitas reclamações posteriores (bem como pleitos de aditivos contratuais) sob alegação

de desconhecimento das condições de execução do objeto (especialmente pela não realização da visita

prévia).  Todas as ocorrências pertinentes aos serviços,  a  partir  da assinatura do contrato,  serão de

responsabilidade da CONTRATADA.

22.  FISCALIZAÇÃO

22.1. A  execução  do  OBJETO  a  que  se  refere  este  Termo  de  Referência  será  objeto  de

acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação por representantes da CONTRATANTE, para este

fim especialmente designados, com as atribuições específicas determinadas na Lei n° 8.666, de 1993,

conforme detalhado no presente instrumento.

22.1.1. A CONTRATANTE, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SEMDURB e

da Secretaria Municipal de Obras - SEMO, designará servidores dos referidos quadros para fiscalizarem

a  prestação  do  OBJETO  a  que  se  refere  este  instrumento,  bem  como  do  respectivo  instrumento

contratual nos termos do Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93.

22.1.2.  A medição e recebimento dos serviços pela Fiscalização da CONTRATANTE somente serão

efetuados mediante prévia comunicação formal da CONTRATADA informando que todas os serviços que

compõem a  referida  etapa  encontram-se  devidamente  finalizados,  vistoriados  e  aprovados  pelo  seu

responsável técnico.

22.1.2.1. Em caso de identificação  de desconformidades,  caberá  à  Fiscalização  da CONTRATANTE

exigir o cumprimento das especificações de projeto e anexos.

22.2. Durante a instalação dos abrigos de ônibus e mobiliário voltado à comunicação dos usuários do

serviço de transporte público do Município de Cachoeiro de Itapemirim, a fiscalização da CONTRATANTE

verificará,  além  do  cumprimento  do  Cronograma  de  Execução  constante  da  PROPOSTA  da

CONTRATADA, a correta execução dos serviços.
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22.3. A execução do respectivo CONTRATO será acompanhada pela Fiscalização da CONTRATANTE

conforme subitem 22.1.1.

22.4. A ação da fiscalização não reduz,  nem tampouco exclui  a responsabilidade da CONTRATADA

perante a CONTRATANTE e terceiros.

22.5. A CONTRATADA, sem prejuízo das suas responsabilidades, deverá comunicar imediatamente à

fiscalização da CONTRATANTE, por escrito, quaisquer anormalidades verificadas na execução das obras

e serviços, como, também, comunicar qualquer fato que resultar em risco de segurança e estabilidade, ou

comprometer a qualidade das obras. 

22.5.1. Na ocorrência do que prevê o presente subitem, com o objetivo de não causar danos a nenhuma

das partes contratantes,  a  fiscalização da CONTRATANTE poderá autorizar  modificações de caráter

urgente, justificando a sua autorização.

22.6. A medição somente será realizada em conformidade com o Cronograma de Execução constante da

PROPOSTA da CONTRATADA e após comunicação formal de que foram finalizadas todas as atividades

e serviços referentes a cada tipo de mobiliário abrangidos na etapa a eles relativa.

22.6.1. Em cada medição sempre deverá ser entregue: o boletim de medição individual (por estrutura –

identificando-a pela  sua  numeração e informar  o  endereço do local  da  implantação)  e  o  boletim de

medição global acumulado.

22.6.2. Em todas as medições deverá ser apresentado mapa de implantação, identificando as estruturas

que estão sendo medidas no período, as estruturas ainda não executadas e as estruturas executadas

em períodos (medições) anteriores.

22.6.3. O boletim de medição individual sempre deverá estar acompanhado de relatório fotográfico, o

qual deve no mínimo atender os seguintes critérios:

a) Ser colorido, com fotos em tamanho adequado que permita sua perfeita visualização;

b) Relatar o momento imediatamente anterior e o momento imediatamente posterior à implantação dos

abrigos;

c) Informar a data dos registros fotográficos;

d)  Conter  uma  foto  frontal  e  uma  foto  lateral  de  cada  um dos  momentos  e  estar  assinado  pelos

profissionais responsáveis pela execução e pela fiscalização da obra (conforme ART);

22.7. As determinações e as solicitações apresentadas pela Fiscalização da CONTRATANTE deverão

ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito.

23. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E FORMA DE PAGAMENTO

23.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias contados a partir da data da apresentação da

Nota  Fiscal/Fatura  pela  CONTRATADA,  a  qual,  obrigatoriamente  deverá  estar  acompanhada  do

aceite/ateste  da  respectiva  medição  pelos  serviços  efetivamente  prestados,  medidos  e  aceitos  pela

Fiscalização da CONTRATANTE.

23.1.1. A Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA deverá conter o detalhamento dos serviços

130



executados a que esta se refere.

23.1.2. O  aceite/ateste  fica  condicionado  à  verificação  da  conformidade  da  Nota  Fiscal/Fatura

apresentada pela CONTRATADA com os serviços efetivamente prestados

23.1.3. As medições dos serviços serão efetuadas pela Fiscalização da CONTRATANTE sempre após o

recebimento da comunicação formal da CONTRATADA de que procedeu a entrega de todos os serviços

atinentes a respectiva etapa.

23.2. Os  pagamentos  só  serão  efetuados  após  análise  criteriosa  e  avaliação  da  Fiscalização  da

CONTRATANTE,  mediante  a  apresentação  dos  seguintes  documentos,  com  validade  na  data  da

apresentação, apensados a Nota Fiscal/Medição emitida pela CONTRATANTE:

23.2.1. Em todas as medições:

a)  Nota  Fiscal/Fatura/Medição  discriminativa,  em  02  (duas)  vias,  devidamente  atestada  pelo  setor

competente de que os materiais foram entregues a contento;

b) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

c) Prova de Regularidade mediante apresentação da Certidão Conjunta de Débitos, relativos a Tributos

Federais e à Dívida Ativa da União e Previdenciário;

d) Prova de Regularidade perante a Fazenda Pública Estadual da Sede da Contratada;

e) Prova de Regularidade com a Fazenda Pública Municipal da Sede da Contratada;

f) Prova de Regularidade com a Fazenda Pública Municipal de Cachoeiro de Itapemirim;

g) Prova de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS;

h) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT

i)  Guia  de  Recolhimento  do  FGTS,  devidamente  quitada,  contendo  todos  aos  anexos referentes  as

informações dos empregados alocados nos serviços contratados pela PMCI/ES – GFIP/RE, do mês de

execução dos serviços ou do mês imediatamente anterior.  Quando da emissão da última Nota Fiscal

deverá ser apresentada, obrigatoriamente, a guia do próprio mês da execução dos serviços.

j) Cópia do GPS, concomitantemente com o relatório do GFIP;

k) Relação dos empregados alocados nos serviços contratados e resumo da folha de pagamento;

l) Comprovante de pagamento dos salários, vale-transporte e vale-refeição;

m) Declaração de contabilidade regular assinada pelo sócio-administrador e pelo contador regularmente

registrado no CRC ao qual estiver vinculado;

n) Cópia do contra cheques;

o) Cópia das rescisões de contratos do mês anterior;

p) Cópia da RAIS;

q) Cópia do recibo de férias do mês anterior;

r) Cópia dos Atestados médicos admissionais e demissionais do mês anterior;

s) Cópia da comprovação de obrigações previstas em convenções coletivas.

t) No caso de optar pela subcontratação prevista no Item 20 deste Termo de Referência, apresentar toda

a documentação prevista nos subitens a) a s) referentes à Subcontratada.

23.2.2. Na Primeira Medição todos os documentos relativos ao item anterior e, ainda:

a) Comprovante de inscrição da matrícula no CEI, para obras civis, quando pertinente;

b)  Anotação  de  Responsabilidade  Técnica  (ART)  expedido  pelo  CREA  ou  documento  equivalente
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expedido pelo Conselho Regional ao qual o serviço é regulado.

23.2.3. Na Última Medição, todos os documentos relacionados nos itens 23.2.1 e, ainda:

a) Comprovante de inscrição da matrícula no CEI, para obras civis, quando pertinente;

b) Termo de Recebimento Definitivo.

23.3. A Nota Fiscal/Fatura não aprovada pela CONTRATANTE será devolvida à CONTRATADA para as

necessárias  correções,  com  as  informações  que  motivaram  sua  rejeição,  contando-se  o  prazo  de

pagamento da data de sua reapresentação.

23.4. Na ocorrência de erro na apresentação da Nota Fiscal ou documentos pertinentes à contratação,

ou, ainda, a ocorrência de circunstância que impeça a liquidação da despesa por demandar  providências

complementares por parte da CONTRATADA, o pagamento ficará pendente até que aquela providencie

as medidas saneadoras. Nesta hipótese, em qualquer situação, o decurso do prazo de pagamento será

interrompido, reiniciando-se sua contagem a partir da data em que estas forem cumpridas, sem que isso

gere direito a atualização financeira, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE.

23.5. A  devolução  da  fatura  não  aprovada  pela  CONTRATANTE  em hipótese  alguma  autorizará  a

CONTRATADA a suspender a prestação dos serviços.

23.6. Ocorrendo  erros  na  apresentação  do(s)  documento(s)  fiscal(is),  o(s)  mesmo(s)  será(ão)

devolvido(s) à CONTRATADA para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será

contado a partir da data de apresentação da nova fatura, devidamente corrigida.

23.7. A CONTRATANTE poderá deduzir  do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem

devidos  pela  CONTRATADA,  em  decorrência  de  inadimplemento  contratual  ou  outras  de

responsabilidade da CONTRATADA.

23.8. De acordo com a Portaria Municipal n° 465/05, Artigo 1º, §§ 1º e 2°, o CNPJ ou CPF constante do

respectivo processo e o CNPJ ou CPF da conta bancária deverão ser coincidentes. Não serão efetuados

créditos em contas:

a) de empresas associadas;

b) de matriz para filial;

c) de filial para matriz;

d) de sócio;

e) de representante;

f) de procurador, sob qualquer condição.

23.9. É  vedada  a  antecipação  de  quaisquer  pagamentos  sem  o  cumprimento  das  condições

estabelecidas no Contrato.

23.10. Para emissão da Nota Fiscal deverão ser considerados os seguintes dados do tomador:

Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim - Rua 25 de Março, nº. 28, Centro.

CNPJ Nº 27.165.588/0001-90. I.E.: ISENTO.
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24. RECEBIMENTO E RECUSA

24.1. A Fiscalização da CONTRATANTE realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados,

acompanhada  dos  responsáveis  técnicos  da  CONTRATADA  encarregados  da  execução,  com  a

inalidade  de  verificar  a  adequação  dos  serviços  e  constatar  e  relacionar  os  arremates,  retoques  e

evisões finais que se fizerem necessários.

24.2. Caso a Fiscalização da CONTRATANTE verifique qualquer falha, inconsistência nos serviços e/ou

materiais  utilizados  que  não  atendam  às  especificações  estabelecidas,  além  da  aplicação  das

penalidades previstas no CONTRATO, procederá a notificação da CONTRATADA mediante a expedição

da respectiva “Notificação de Recusa”, determinando a interrupção e a correção do(s) serviço(s) não

aprovado(s) sem qualquer ônus para a CONTRATANTE.

24.3. A Notificação de Recusa estabelecerá o prazo de até 20 (vinte) dias úteis para correção do(s)

serviço(s),  sendo  que  o  descumprimento  das  correções  e/ou  dos  prazos  estabelecidos  sem  a

apresentação da respectiva justificativa formal à CONTRATANTE por intermédio da Secretaria Municipal

de Desenvolvimento – SEMDURB, ensejará na aplicação de penalidades à CONTRATADA.

24.4. A CONTRATANTE reavaliará, em até 5 (cinco) dias úteis contados do recebimento do comunicado

formal da CONTRATADA, o(s) item(ens) reparado(s).

24.5. A  CONTRATANTE,  após  certificar-se  de  que  foram  cumpridas  todas  as  determinações

concernentes  ao  certame,  informará  à  CONTRATADA  da  aprovação  dos  serviços  referentes  ao(s)

item(ens) efetivamente através da emissão do “Termo de Aceite”.

24.6. Mediante  justificado  Interesse  Público  será  permitido  o  recebimento  parcial  pelas  parcelas

realmente executadas a contento. 

24.6.1. No  caso  de  recebimento  parcial,  as  parcelas  serão  recebidas  em caráter  provisório,  sendo

necessário o recebimento definitivo que ocorrerá junto com os das parcelas restantes.

24.6.1.2. Recebimento provisório é aquele que ocorre mediante a expedição de termo circunstanciado e

assinado  pelas  partes  contratantes,  em caráter  experimental,  relativamente  à  totalidade  da  obra  ou

serviço executado após realização de vistoria, objetivando a verificação do fiel cumprimento de todos os

aspectos  técnicos  e  das  obrigações contratuais,  providenciando,  se  necessário,  sua  adequação aos

termos do contrato. 

24.6.1.3. O recebimento provisório só pode ser formalizado após finalizada a obra ou serviço e sanadas

todas  as  pendências  porventura  constatadas  durante  a  vistoria,  devendo  ser  objeto  do  Termo  de

Recebimento Provisório, emitido em 2 (duas) vias.

24.7. Recebimento definitivo é aquele que se faz em caráter permanente, considerando-se o contrato

regularmente executado e, desta forma, somente se efetiva após a certificação de que a CONTRATANTE

cumpriu as exigências previstas no certame de que trata este Termo de Referência.

24.7.1. O recebimento  definitivo  do OBJETO não exime a CONTRATADA,  em qualquer época,  das

garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais
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em vigor (Lei n° 10.406, de 2002 – Código Civil Brasileiro)

25. DISPOSIÇÕES GERAIS

25.1. Considerações Preliminares: Os itens e serviços atinentes ao objeto de que trata o presente Termo

de Referência deverão estar de acordo com os parâmetros técnicos referentes a cada modelo que se

encontram descritos neste Termo de Referência.

25.2. A necessidade de se proceder qualquer alteração de parâmetro a fim de possibilitar a instalação do

mobiliário  que constitui  o objeto  deste  Termo de Referência deverá ser  formalmente justificada pela

CONTRATADA  e  previamente  autorizada  pela  CONTRATANTE  através  da  Secretaria  Municipal  de

Desenvolvimento Urbano – SEMDURB e Secretaria Municipal de Obras – SEMO,  que também ficarão

responsáveis em determinar que sejam feitas eventuais correções.

25.3. Todos  os  serviços  deverão  ser  executados  em consonância  com os  projetos,  as  prescrições

contidas neste Termo de Referência,  as normas técnicas da ABNT, os decretos municipais e outras

regulamentações aplicáveis.

25.4. A CONTRATANTE poderá adotar,  em qualquer época,  normas especiais ou suplementares de

trabalho, não previstas neste Termo de Referência, mas necessárias, a seu juízo, à segurança e ao bom

andamento dos serviços, que passarão a integrar, automaticamente, as especificações técnicas.

25.5. As grandezas constantes deste instrumento são expressas em unidades legais e as convenções

para sua indicação, assim como as abreviaturas, são consagradas pelo uso. Siglas e abreviaturas pouco

usuais são explicitadas no decorrer do texto.

25.6. A  despeito  dos  esforços  e  estudos realizados,  há  limitações  acerca  do  grau  de  assertividade

compatíveis com a própria natureza de um Termo de Referência, portanto, as informações apresentadas

ão possuem caráter absoluto, sendo possível o advento de situações cuja previsão não foi possível, cujo

ratamento será pacificado pela CONTRATANTE quando necessário.

25.7. É  de  competência  da  LICITANTE,  a  partir  de  sua  própria  “expertise”,  aferir  as  informações

constantes deste Termo de Referência, avaliar as condições de prestação do objeto apurando a sua

viabilidade,  assumindo  integral  responsabilidade  pela  execução  e  atendimento  aos  requisitos

estabelecidos no presente instrumento.

25.8. A  possível  omissão  relativa  ao  objeto  de  que  trata  este  Termo  de  Referência  não  exime  a

Contratada da obrigatoriedade da utilização das melhores técnicas para proceder a instalação de abrigos

ônibus e mobiliário voltado à comunicação dos usuários do serviço de transporte público do Município de

Cachoeiro de Itapemirim.

25.9. Eventuais modificações nos elementos originais só poderão ser efetuadas com autorização formal e

escrita  da CONTRATANTE,  e  devidamente aprovadas pela  fiscalização quanto  a  sua  exequibilidade

técnica financeira, e as normas da ABNT. A execução de qualquer modificação somente poderá ser posta
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em prática após aprovação das Fiscalizações responsáveis pelas obras.

25.10. A CONTRATADA se responsabiliza, desde já, por todo e qualquer serviço que resulte em danos

ou prejuízos à CONTRATANTE ou a terceiros em decorrência dos serviços executados.

25.11. Correrão  por  conta  da  CONTRATADA  todas  as  despesas  relativas  à  proteção,  sinalização,

tapumes e vigilância das obras provisórias ou definitivas, até as ocupações e recebimentos definitivos

das mesmas, pela CONTRATANTE.

25.12. Após  a  conclusão  das  obras  e  serviços  a(s)  CONTRATADA(S)  deverá  (ão)  remover  todo

equipamento utilizado, o material excedente e os entulhos, entregando os serviços, os locais e as áreas

contíguas livres, limpas e em condições de uso imediato.

ANEXO DO TERMO DE REFERÊNCIA 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS

SUMÁRIO

PRANCHA 01 - PROJETO DE PONTO (MÓDULO) BÁSICO

PRANCHA  02  -  PROJETO  DE  PLANTA  DE  IMPLANTAÇÃO  DE  PONTO  (MÓDULO)  BÁSICO  EM

CALÇADA

PRANCHA 03 - PROJETO DETALHE BANCO E FUNDAÇÃO DE PONTO (MÓDULO) BÁSICO

PRANCHA 04 – PROJETO DE ADAPTAÇÃO DE DOIS MÓDULOS PARA PONTO DE PARADA PARA

TRANSPORTE COLETIVO

PRANCHA 05 – PROJETO DE ADAPTAÇÃO DE TRÊS MÓDULOS PARA PONTO DE PARADA PARA

TRANSPORTE COLETIVO

PRANCHA 06 – PROJETO DE ADAPTAÇÃO DE TRÊS MÓDULOS PARA PONTO DE PARADA PARA

TRANSPORTE COLETIVO
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PRANCHA 01 - PROJETO DE PONTO (MÓDULO) BÁSICO

Figura 01 – Imagem de prancha em formato A3 de planta técnica de ponto (módulo) básico dos abrigos

para pontos de parada de transporte coletivo e planta baixa de detalhe de acento (banco). 
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PRANCHA 02 -  PROJETO DE PLANTA DE IMPLANTAÇÃO DE PONTO (MÓDULO)  BÁSICO EM

CALÇADA

Figura 02 – Imagem de prancha em formato A3 de planta técnica de implantação de ponto (módulo)

básico dos abrigos para pontos de parada de transporte coletivo em calçada plataforma de embarque e

desembarque e detalhe de cobertura. 

137



PRANCHA 03 - PROJETO DETALHE BANCO E FUNDAÇÃO DE PONTO (MÓDULO) BÁSICO

Figura 03 – Imagem de prancha em formato A3 de planta técnica com detalhe de banco e fundação de

ponto (módulo) básico dos abrigos para pontos de parada de transporte coletivo. 
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PRANCHA 04 – PROJETO DE ADAPTAÇÃO DE DOIS MÓDULOS PARA PONTO DE PARADA DE

TRANSPORTE COLETIVO

 Figura 04 – Imagem de prancha em formato A3 de planta técnica com adaptação de dois módulos para

ponto  de  parada  de  transporte  coletivo,  com vista  frontal  e  implantação  em calçada  (plataforma de

embarque e desembarque). 
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PRANCHA 05 – PROJETO DE ADAPTAÇÃO DE TRÊS MÓDULOS PARA PONTO DE PARADA DE

TRANSPORTE COLETIVO

 Figura 05 – Imagem de prancha em formato A3 de planta técnica com adaptação de três módulos para

ponto  de  parada  de  transporte  coletivo,  com vista  frontal  e  implantação  em calçada  (plataforma de

embarque e desembarque). 
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PRANCHA 06 – PROJETO DE TOTEM INFORMATIVO PARA PONTO DE PARADA DE TRANSPORTE

COLETIVO

 Figura 06 – Imagem de prancha em formato A3 de planta técnica projeto de totem informativo estático

para ponto de parada de transporte coletivo, com plotagem (impressão) nas dimensões 85x50cm a ser

fornecida pela contratada conforme termo de referência. 

As artes das plotagens que deverão constar dos totens informativos estáticos a serem instalados nos

respectivos  pontos  de  embarque  e  desembarque de  que  trata  este  certame estarão  disponíveis  na

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano após a adjudicação do OBJETO.
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PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
REF. PREÇOS BASE:

SINAPI ABRIL/19

LOCAL: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. COM DESONERAÇÃO

ORÇAMENTO: Leandro Di Giorgio
LEIS SOC.: 89,54% BDI (%): 28,82%

PLANILHA DE ESPECIFICAÇÃO E CUSTO – MÓDULO BÁSICO

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. UNITÁRIO TOTAL

1.0 FUNDAÇÃO

1.1 COMP 01 Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto M2 0,60 26,06 15,63

1.2 93358 M 1,20 69,60 83,52

1.3 72897 Carga manual de entulho em caminhao basculante 6 m3 M3 0,04 23,53 0,88

1.4 72900 M3 0,20 7,62 1,48

1.5 COMP 04 Fornecimento e instalação de chapa de aço 3/8" M 0,45 630,34 283,65

1.6 39746 UND 6,00 140,10 840,60

1.7 98685 Rodapé em granito, altura 10 CM. AF_06/2018 M 0,45 38,46 17,30

1.8 96541 M2 0,60 162,62 97,57

1.9 94963 M3 0,36 308,60 111,09

SUBTOTAL 1 1.451,72

2.0 ESTRUTURA

2.1 COMP 02 Fornecimento e instalação de tubo retangular 6x2" UND. 12,72 190,40 2.421,88

2.2 COMP 03 Fornecimento e instalação de tubo aco carbono sem costura 2 1/2". M 2,79 176,05 491,17

2.3 40664 Perfil cartola de aco galvanizado, *20 X 30 X 10* MM, E = 0,8 MM KG 5,60 7,13 39,92

2.4 73865/001 M2 6,58 11,14 73,30

2.5 79460 Pintura epoxi, duas demaos M2 6,58 51,27 337,35

2.6 21013 M 2,70 51,24 138,34

SUBTOTAL 2 3.363,62

3.0 COBERTURA

3.1
94216

M2 4,50 293,70 1.321,65

3.2
92580

M 4,50 44,61 200,74

3.3 COMP 04 Fornecimento e instalação de chapa de aço 3/8" UND 1,03 630,34 649,75

3.4 COMP 05 Fornecimento e instalação de tubo quadrado 1 1/4"X 1 1/4" ESP 2,0mm UND 4,00 170,78 683,12

OBRA/SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRIGO DE ONIBUS 
PADRÃO PMCI. 

Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. 
AF_03/2016

Transporte de entulho com caminhao basculante 6 m3, rodovia 
pavimentada, DMT 0,5 A 1,0 KM

Chumbador de aco, 1" x 600 mm, para postes de aco com base, incluso 
porca e arruela

Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em chapa 
de madeira compensada resinada, e=17 mm, 4 utilizações. AF_06/2017
Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - 
preparo mecânico com betoneira 400 L.

Fundo preparador primer a base de epoxi, para estrutura metalica, uma 
demao, espessura de 25 micra

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM 
( 2"), E = 3,00 MM, *4,40* M 39,78 KG/M (NBR 5580)

Telhamento com telha metálica termoacústica em espuma rigida de 
poliuretano e = 30 mm, com até 2 águas, incluso laçamento.

Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para 
telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, 
incluso transporte vertical
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3.5 73865/001 M2 1,03 11,14 11,48

3.6 79460 Pintura epoxi, duas demaos M2 1,03 51,27 52,84

3.7 97585 UND 3,00 72,93 218,79

3.8 12058 M 20,00 4,97 99,40

3,9 939 M 20,00 1,42 28,40

SUBTOTAL 3 3.138,37
4.0 BANCOS

4.1 COMP 06 Fornecimento e instalação de estrutura para fixação do banco de madeira UND 1,00 156,16 156,16
4.2 73865/001 M2 0,17 10,35 1,73

4.3 79460 Pintura epoxi, duas demaos M2 0,17 50,56 8,47
4.4 COMP 07 Fornecimento e instalação de banco com 1,80m de madeira aparelhada. UND 1,00 188,24 188,24

SUBTOTAL 4 354,60
5 FECHAMENTO

5.1 72120 M2 4,64 431,49 2.002,11

5.2 39961 Silicone acetico uso geral incolor 280 g UND 1,00 13,55 13,55
SUBTOTAL 5 2.015,66

6 INSTALAÇÃO

6.1
5928 CHP 2,50 182,55 456,37

6.2
5930 CHI 0,50 45,91 22,95

SUBTOTAL 6 479,32
7 RECOMPOSIÇÃO DO PISO

7.1 94992 M2 10,92 81,91 894,45

Fundo preparador primer a base de epoxi, para estrutura metalica, uma 
demao, espessura de 25 micra

Luminária tipo calha, de sobrepor, com 2 lâmpadas tubulares de 18 w - 
fornecimento e instalação. AF_11/2017

ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, 
DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS

FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA 
BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

Fundo preparador primer a base de epoxi, para estrutura metalica, uma 
demao, espessura de 25 micra

Vidro temperado incolor, espessura 10mm, fornecimento e instalacao, 
inclusive massa para vedacao

Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento 
máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive 
caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - chp diurno
Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento 
máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive 
caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - chi diurno

Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado 
inloco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 10 cm, 
armado. AF_07/2016

7.2 942 73 M 5,2040, 12 208,62

7.3 COMP 08 M 9,2561, 92 572,76

SUB TOTAL 7 1.6 75,83
TOTAL GE RAL DA OB RA 12. 479,12

Leandro D i Giorgio

Assentam ento de g uia (meio- fio) em tre cho reto, confecciona da em concreto pré-fabrica do, dimen sões 100x1 5x13x30 c m(comprim ento x 
base infe rior x base  superior x  altura), pa ra vias urb anas (uso viário). 
AF_06/20 16

Fornecim ento e a ssentamen to de lad rilho hidrá ulico pasti lhado, 
vermelho , dim. 20x2 0 cm, esp. 1.5cm, asse ntado com  pasta de c imento colante, e xclusive reg ularização e lastro
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

OBRA/SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRIGO DE ONIBUS PADRÃO PMCI.
SINAPI ABRIL/19

LOCAL: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. Com Desoneração
ORÇAMENTO: Leandro Di Giorgio LEIS SOC.: 89,54% BDI (%): 28,82%

MEMÓRIA DE CALCULO – MÓDULO BÁSICO
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
1.0 FUNDAÇÃO

1.1 COMP 01 Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto
ÁREA QTD TOTAL UND

=(0,50*0,4) 3,00 0,60

1.2 93358 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. AF_03/2016
Nº FUROS ALT. TOTAL M

3,00 0,40 1,20

1.3 72897 Carga manual de entulho em caminhao basculante 6 m3
VOLUME TOTAL M3

=((3,14*0,2^2)/4)*0,4*3 0,04

1.4 72900 Transporte de entulho com caminhao basculante 6 m3, rodovia pavimentada, DMT 0,5 A 1,0 KM
VOLUME EMPOL. TOTAL M3

=0,04*3 1,30 0,20

1.5 COMP 04 Fornecimento e instalação de chapa de aço 3/8"
ÁREA QTD TOTAL M

0,15 3,00 0,45

1.6 39746 Chumbador de aco, 1" x 600 mm, para postes de aco com base, incluso porca e arruela
QTD PONTOS TOTAL M2

2,00 3,00 6,00

1.7 98685 Rodapé em granito, altura 10 CM. AF_06/2018
ÁREA QTD TOTAL M

0,15 3,00 0,45

1.8 96541
ÁREA QTD TOTAL M2

=(0,50*0,4) 3,00 0,60

1.9 94963
VOLUME QTD TOTAL M3

=(0,4*(0,5+0,15+(0,27))/3 3,00 0,36
2.0 ESTRUTURA

2.1 COMP 02 Fornecimento e instalação de tubo retangular 6x2" COMPR. QTD TOTAL M
2,12 6,00 12,72

2.2 COMP 03 Fornecimento e instalação de tubo aco carbono sem costura 2 1/2". COMPR. TOTAL M
=0,99+1,8 2,79

2.3 40664 Perfil cartola de aco galvanizado, *20 X 30 X 10* MM, E = 0,8 MM COMPR. TOTAL KG
=(2,8*2) 5,60

2.4 73865/001

ÁREA TOTAL M2

=(2,12*0,5)*6 6,36
=(2*3,14*(0,1016/2))*2,79 0,89
=0,30*1,0*3 0,90 8,15

2.5 79460 Pintura epoxi, duas demaos

ÁREA TOTAL M2
=(2,12*0,5)*6 6,36
=(2*3,14*(0,1016/2))*2,79 0,89
=0,30*1,0*3 0,90 8,15

3.0 COBERTURA

3.1 94216
ÁREA TOTAL M2

=3*1,5 4,50

3.2 92580

ÁREA TOTAL M2

=3*1,5 4,50

3.3 COMP 04 Fornecimento e instalação de chapa de aço 3/8"
QTD TOTAL UND

=(((0,16*1,2)*2)+((1,47*0,22))*2) 1,03

3.4 COMP 05 Fornecimento e instalação de tubo quadrado 1 1/4"X 1 1/4" ESP 2,0mm
QTD TOTAL UND

4 4,00

3.5 73865/001
ÁREA TOTAL M2

=(((0,16*1,2)*2)+((1,47*0,22))*2) 1,03

Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em chapa de madeira 
compensada resinada, e=17 mm, 4 utilizações. AF_06/2017

Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com 
betoneira 400 L.

Fundo preparador primer a base de epoxi, para estrutura metalica, uma demao, espessura de 
25 micra

Telhamento com telha metálica termoacústica em espuma rigida de poliuretano e = 30 mm, 
com até 2 águas, incluso laçamento.

Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de 
fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical

Fundo preparador primer a base de epoxi, para estrutura metalica, uma demao, espessura de 
25 micra
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3.6 79460 Pintura epoxi, duas demaos
ÁREA TOTAL M2

=(((0,16*1,2)*2)+((1,47*0,22))*2) 1,03

3.7 97585
QTD TOTAL UND

3 3,00
4.0 BANCOS

4.1 COMP 06 Fornecimento e instalação de estrutura para fixação do banco de madeira
QTD TOTAL UND
1,00 1,00

4.2 73865/001

ÁREA TOTAL M2

=(0,42*0,13)*2 0,109
=(0,39*0,05)*3 0,059 0,17

4.3 79460 Pintura epoxi, duas demaos

ÁREA TOTAL M2
=(0,42*0,13)*2 0,109
=(0,39*0,05)*3 0,059 0,17

4.4 COMP 07 Fornecimento e instalação de banco com 1,80m de madeira aparelhada.
QTD TOTAL UND
1,00 1,00

5 FECHAMENTO

5.1 72120
ÁREA TOTAL M2

=(0,9*1,7)+(1,8*1,7) 4,59
5.2 39961

Silicone acetico uso geral incolor 280 g
QTD TOTAL M2
1,00 1,00

6 INSTALAÇÃO

6.1 5928 QTD TOTAL CHP

2,50 2,50
6.2 5930 QTD TOTAL CHI

0,50 0,50
7 RECOMPOSIÇÃO DO PISO

7.1 94992
VOLUME TOTAL M2

=(5,2*2,1) 10,92

7.2 94273

AREA TOTAL M

5,20 5,20

7.3 COMP 08

AREA TOTAL M

=5,2+0,6+0,6+0,6+0,4+0,6+0,55+0,7 9,25

Leandro Di Giorgio
CAU nº A55796-0

Luminária tipo calha, de sobrepor, com 2 lâmpadas tubulares de 18 w - fornecimento e 
instalação. AF_11/2017

Fundo preparador primer a base de epoxi, para estrutura metalica, uma demao, espessura de 
25 micra

Vidro temperado incolor, espessura 10mm, fornecimento e instalacao, inclusive massa para 
vedacao

Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 
tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 
cv - chp diurno

Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 
tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 
cv - chi diurno

Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado inloco, feito em obra, 
acabamento convencional, espessura 10 cm, armado. AF_07/2016

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, 
dimensões 100x15x13x30 cm(comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias 
urbanas (uso viário). AF_06/2016

Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 
1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

OBRA/SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOTEM. REF. PREÇOS BASE:
SINAPI ABRIL/19

LOCAL: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. COM DESONERAÇÃO
orçamentista: Leandro Di Giorgio LEIS SOC.: 89,54% BDI (%): 28,82%

PLANILHA DE ESPECIFICAÇÃO E CUSTO
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. UNITÁRIO TOTAL
1.0 FUNDAÇÃO

1.1 COMP 01 Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto M2 0,08 26,06 1,95
1.2 93358 M 1,00 69,60 69,60

1.3 72897 Carga manual de entulho em caminhao basculante 6 m3 M3 0,03 23,53 0,70
1.4 72900 M3 0,04 7,62 0,30

SUBTOTAL 1 72,55
2.0 INFRAESTRUTURA

2.1 1332 Chapa de aco grossa, astm a36, e = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2 KG 5,60 7,13 39,94
2.2 13279 UND 4,00 18,60 74,40

2.3 COMP 09 Fornecimento e instalação de totem. UND 1,00 861,04 861,04
2.4 94963 M3 0,07 308,60 21,60

2.5 25981 M2
0,59 133,40 78,70

SUBTOTAL 2 1.075,68
TOTAL GERAL DA OBRA 1.148,23

Leandro Di Giorgio
CAU nº A55796-0

Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. 
AF_03/2016

Transporte de entulho com caminhao basculante 6 m3, rodovia 
pavimentada, DMT 0,5 A 1,0 KM

CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT, * 5/8" X 200* MM, COM PORCA E 
ARRUELA

Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - 
preparo mecânico com betoneira 400 l.
PISO/ REVESTIMENTO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ 
QUARTZ/ CASTELO/CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, 
FORMATO MAIOR OU IGUAL A 3025 CM2, E = *2* CM
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
OBRA/SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOTEM.

SINAPI

LOCAL: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. Com Desoneração

orçamentista: Leandro Di Giorgio LEIS SOC.: 89,54% BDI (%): 28,82%

MEMÓRIA DE CALCULO
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
1.0 FUNDAÇÃO

1.0 COMP 01
Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto

ÁREA TOTAL UND
=0,50*0,15*1 0,08

1.2 93358 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. AF_03/2016 Nº FUROS ALT. TOTAL M

1,00 1,00 1,00

1.3 72897
Carga manual de entulho em caminhao basculante 6 m3

VOLUME TOTAL M3
'=((3,14*0,2^2)/4)*1,5*0,5 0,02

1.4 72900 VOLUME EMPOL. TOTAL M3

=((3,14*0,2^2)/4)*1,5*0,5 1,30 0,03
2.0 INFRAESTRUTURA

2.1
1332 Chapa de aco grossa, astm a36, e = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2

AREA TOTAL KG

=(0,5*0,15)*74,69 5,60

2.2
13279 CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT, * 5/8" X 200* MM, COM PORCA E ARRUELA

QTD PONTOS TOTAL UND

2,00 1,00 2,00

2.3 COMP 09
Fornecimento e instalação de totem.

QTD TOTAL UND
1,00 1,00

2.4
94963

VOLUME TOTAL M3

=((3,14*0,2^2)/4)*1,5*1+(0,46*0,15) 0,12
2.5 25981 ÁREA TOTAL M2

=((0,15*0,45)*2)+((0,5*0,45)*2) 0,59

Leandro Di Giorgio

CAU nº A55796-0

ABRIL/
19

Transporte de entulho com caminhao basculante 6 m3, rodovia pavimentada, DMT 0,5 A 
1,0 KM

Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico 
com betoneira 400 l.

PISO/ REVESTIMENTO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ 
CASTELO/CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MAIOR OU 
IGUAL A 3025 CM2, E = *2* CM
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DETALHAMENTO DO BDI

OBRA:

CONTRATO:

1. Regime de Contribuição Previdenciária

Com Desoneração

2. Tipo de Intervenção

Edificações

3. Incidências sobre o custo

Administração Central - AC 3,00 %

Riscos - R 0,97 %

Seguros e Garantias Contratuais - S+G 0,80 %

Despesas e Encargos Financeiros - DF 0,59 %

Lucro - L 6,16 %

4 – Incidências sobre o preço de venda

Despesas Tributárias - I 13,15 %

ISS 5,00 %

COFINS 3,00 %

PIS 0,65 %

INSS 4,50 %

5 – Demonstrativo de cálculo do BDI

BDI  =        (1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L))  -1   =
28,82%

( 1- I )

Leandro Di Giorgio

CAU nº A55796-0

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRIGO DE ONIBUS PADRÃO PMCI - CACHOEIRO DE 
ITAPEMIRIM/ES.
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PREFEITURA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

OBRA/SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRIGO DE ONIBUS PADRÃO PMCI. CONTRATO Nº:

LOCAL: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. Código: PMCI
COMP_01

REFERENCIAL DE PREÇOS: DATA BASE: COM: LEIS SOC.: BDI:
SINAPI SETEMBRO/2018 DESONERAÇÃO 89,54% 28,82%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO
SERVIÇO: DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO Unidade:

M2
CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO UNID QUANT. UT.PROD UT.IMPR. VL.PROD VL.IMPR. CUSTO

0,00
(A) TOTAL: 0,00

CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNID COEF. C.PROD. PR. PROD PR. IMPR. PR. UNIT CUSTO
88309 H 0,13 6,42 19,09 2,48

88316 H 1,30 4,72 13,66 17,75

(B) TOTAL: 20,23

CÓDIGO (C) ITENS DE INCIDÊNCIA UNID COEF. C.PROD. PR. PROD PR. IMPR. PR. UNIT CUSTO

(C) TOTAL:

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) 20,23
(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) 20,23

CÓDIGO (F) MATERIAIS UNID COEF. C.PROD. PR. PROD PR. IMPR. PR. UNIT CUSTO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

(F) TOTAL: 0,00

PEDREIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
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CÓDIGO (G) SERVIÇOS UNID COEF. C.PROD. PR. PROD PR. IMPR. PR. UNIT CUSTO
0,00
0,00
0,00
0,00

(G) TOTAL: 0,00

CÓDIGO (H) ITENS DE TRANSPORTE FÓRMULA X1 CUSTO CONSUMO CUSTO

(H) TOTAL: 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 20,23
BDI (28,82%) 5,83

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 26,06

Leandro Di Giorgio
CAU nº A55796-0
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PREFEITURA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

OBRA/SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRIGO DE ONIBUS PADRÃO PMCI. CONTRATO Nº:

LOCAL: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. Código: PMCI
COMP_02

REFERENCIAL DE PREÇOS: DATA BASE: COM: LEIS SOC.: BDI:
SINAPI SETEMBRO/2018 DESONERAÇÃO 89,54% 28,82%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO
SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO RETANGULAR 6x2" Unidade:

UND.
CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO UNID QUANT. VL.PROD VL.IMPR. CUSTO

0,00
0,00
0,00
0,00

(A) TOTAL: 0,00

CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNID COEF. PR. IMPR. PR. UNIT CUSTO

88315 H 2,000 18,97 37,94

88251 H 1,000 15,35 15,35

(B) TOTAL: 53,29

CÓDIGO (C) ITENS DE INCIDÊNCIA UNID COEF. PR. IMPR. PR. UNIT CUSTO

3% 1,60
(C) TOTAL: 1,60

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) 54,89
(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) 54,89

CÓDIGO (F) MATERIAIS UNID COEF. PR. IMPR. PR. UNIT CUSTO

MERCADO TUBO RETANGULAR METALON 150 X 50 M 0,1666 557,85 92,93
PREÇO PERFIL DE 6,00 M E= 5,16MM 0,00

0,00
(F) TOTAL: 92,93

UT.P
ROD

UT.IMPR
.

C.PR
OD.

PR. 
PROD

SERRALHEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

C.PR
OD.

PR. 
PROD

C.PR
OD.

PR. 
PROD
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CÓDIGO (G) SERVIÇOS UNID COEF. PR. IMPR. PR. UNIT CUSTO

0,00
0,00
0,00
0,00

(G) TOTAL: 0,00

CÓDIGO (H) ITENS DE TRANSPORTE FÓRMULA X1 CUSTO CONSUMO CUSTO

(H) TOTAL: 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 147,81
BDI (28,82%) 42,59

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 190,40

MAPA DE COTAÇÃO
SERVIÇO: TUBO RETANGULAR 150 X 50 (6x2") PERFIL 6,00M E=5,16MM UNIDADE: R$557,85

FORNECEDOR CNPJ TEFEFONE /EMAIL PREÇO
METAFER COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA.

R$453,56

CENTURY COMERCIO DE TUBOS LTDA 26.192.307/0001-25 912,00

TUBOS OLIVEIRA CONFINÇA ABSOLUTA 57.424.244/0001-19 (11) 3186-8000            307,98

Leandro Di Giorgio
CAU nº A55796-0

C.PR
OD.

PR. 
PROD

57.017.873/0001-24 
        

(11) 5521-1888      
www.metafer.com.br

contato@centurytubos.com.br  (11)2024-6000
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PREFEITURA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

OBRA/SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRIGO DE ONIBUS PADRÃO PMCI. CONTRATO Nº:

LOCAL: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. Código: PMCI
COMP 03

REFERENCIAL DE PREÇOS: DATA BASE: COM: LEIS SOC.: BDI:
SINAPI FEVEREIRO/2019 DESONERAÇÃO 89,54% 28,82%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO
SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 2 1/2". Unidade:

M
CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO UNID QUANT. UT.PROD UT.IMPR. VL.PROD VL.IMPR. CUSTO

0,00
0,00
0,00
0,00

(A) TOTAL: 0,00

CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNID COEF. C.PROD. PR. PROD PR. IMPR. PR. UNIT CUSTO
88315 H 1,000 18,97 18,97

88251 H 0,500 15,35 7,67

(B) TOTAL: 26,64

CÓDIGO (C) ITENS DE INCIDÊNCIA UNID COEF. C.PROD. PR. PROD PR. IMPR. PR. UNIT CUSTO
0,00

(C) TOTAL: 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) 26,64
(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) 26,64

CÓDIGO (F) MATERIAIS UNID COEF. C.PROD. PR. PROD PR. IMPR. PR. UNIT CUSTO
21147 M 1,3000 84,64 110,03

0,00
0,00
0,00

(F) TOTAL: 110,03

SERRALHEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 2 
1/2", E = 5,16 MM, SCHEDULE 40 (8,62 KG/
M)
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CÓDIGO (G) SERVIÇOS UNID COEF. C.PROD. PR. PROD PR. IMPR. PR. UNIT CUSTO
0,00
0,00
0,00
0,00

(G) TOTAL: 0,00

CÓDIGO (H) ITENS DE TRANSPORTE FÓRMULA XP CUSTO CONSUMO CUSTO
0,00
0,00

(H) TOTAL: 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 136,67
BDI (28,82%) 39,38

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 176,05

Leandro Di Giorgio
CAU nº A55796-0
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PREFEITURA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

OBRA/SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRIGO DE ONIBUS PADRÃO PMCI. CONTRATO Nº:

LOCAL: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. Código: PMCI
COMP 04

REFERENCIAL DE PREÇOS: DATA BASE: COM: LEIS SOC.: BDI:
SINAPI MARÇO/2019 DESONERAÇÃO 89,54% 28,82%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO
SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPA DE AÇO 3/8" Unidade:

UND.
CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO UNID QUANT. UT.PROD UT.IMPR. VL.PROD VL.IMPR. CUSTO

0,00
0,00
0,00
0,00

(A) TOTAL: 0,00

CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNID COEF. C.PROD. PR. PROD PR. IMPR. PR. UNIT CUSTO
88315 H 2,200 18,98 41,75

88251 H 2,200 15,36 33,79

(B) TOTAL: 75,54

CÓDIGO (C) ITENS DE INCIDÊNCIA UNID COEF. C.PROD. PR. PROD PR. IMPR. PR. UNIT CUSTO
0,00

(C) TOTAL: 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) 75,54
(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) 75,54

CÓDIGO (F) MATERIAIS UNID COEF. C.PROD. PR. PROD PR. IMPR. PR. UNIT CUSTO
1332 KG 74,6900 5,54 413,78

0,00
0,00

(F) TOTAL: 413,78

SERRALHEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 
" (9,53 MM) 74,69 KG/M2
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CÓDIGO (G) SERVIÇOS UNID COEF. C.PROD. PR. PROD PR. IMPR. PR. UNIT CUSTO
0,00
0,00
0,00
0,00

(G) TOTAL: 0,00

CÓDIGO (H) ITENS DE TRANSPORTE FÓRMULA XP CUSTO CONSUMO CUSTO
0,00
0,00

(H) TOTAL: 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 489,32
BDI (28,82%) 141,02

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 630,34

Leandro Di Giorgio
CAU nº A55796-0
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PREFEITURA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

OBRA/SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRIGO DE ONIBUS PADRÃO PMCI. CONTRATO Nº:

LOCAL: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. Código: PMCI

COMP 05

REFERENCIAL DE PREÇOS: DATA BASE: COM: LEIS SOC.: BDI:

SINAPI MARÇO/2019 DESONERAÇÃO 89,54% 28,82%
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO QUADRADO 1 1/4"X 1 1/4" ESP 2,0MM Unidade:
UND

CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO UNID QUANT. UT.IMPR. VL.PROD VL.IMPR. CUSTO

0,00

0,00

0,00

0,00

(A) TOTAL: 0,00

CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNID COEF. C.PROD. PR. PROD PR. IMPR. PR. UNIT CUSTO

88315 H 2,200 18,98 41,75

88251 H 2,200 15,36 33,79

(B) TOTAL: 75,54

CÓDIGO (C) ITENS DE INCIDÊNCIA UNID COEF. C.PROD. PR. PROD PR. IMPR. PR. UNIT CUSTO

0,00

(C) TOTAL: 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) 75,54

(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) 75,54

CÓDIGO (F) MATERIAIS UNID COEF. C.PROD. PR. PROD PR. IMPR. PR. UNIT CUSTO

MERCADO M 2,3226 11,79 27,39

0,00

0,00

(F) TOTAL: 27,39

UT.PRO
D

SERRALHEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

TUBO QUADRADO 1 1/4"X 1 1/4" ESP 
2,0MM
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CÓDIGO (G) SERVIÇOS UNID COEF. C.PROD. PR. PROD PR. IMPR. PR. UNIT CUSTO

0,00

0,00
0,00

0,00

(G) TOTAL: 0,00

CÓDIGO (H) ITENS DE TRANSPORTE FÓRMULA XP CUSTO CONSUMO CUSTO
0,00

0,00

(H) TOTAL: 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 102,92

BDI (28,82%) 29,66
PREÇO UNITÁRIO TOTAL 132,58

MAPA DE COTAÇÃO
UNIDADE: R$70,75

FORNECEDOR CNPJ TEFEFONE /EMAIL PREÇO

METAFER COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA. 57.017.873/0001-24         R$84,24

CENTURY COMERCIO DE TUBOS LTDA
26.192.307/0001-25 68,00

TUBOS OLIVEIRA CONFINÇA ABSOLUTA 57.424.244/0001-19 (11) 3186-8000            60,00

Leandro Di Giorgio

CAU nº A55796-0

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO QUADRADO 1 1/4"X 1 1/4" 
ESP 2,0MM – PERFIL COM 6,00M

(11) 5521-1888      
www.metafer.com.br

contato@centurytubos.com.br  (11)2024-6000
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PREFEITURA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

OBRA/SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRIGO DE ONIBUS PADRÃO PMCI. CONTRATO Nº:

LOCAL: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. Código: PMCI
COMP 06

REFERNCIAL DE PREÇOS: DATA BASE: COM: LEIS SOC.: BDI:
SINAPI MARÇO/2018 DESONERAÇÃO 89,54% 28,82%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO
SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO DO BANCO DE MADEIRA Unidade:

UND
CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO UNID QUANT. UT.PROD UT.IMPR. VL.PROD VL.IMPR. CUSTO

0,00
0,00
0,00
0,00

(A) TOTAL: 0,00

CÓDIGO (B) MÃO-DE-OBRA UNID COEF. C.PROD. PR. PROD PR. IMPR. PR. UNIT CUSTO
88315 H 2,200 18,98 41,75

88251 H 1,500 15,36 23,04

(B) TOTAL: 64,79

CÓDIGO (C) ITENS DE INCIDÊNCIA UNID COEF. C.PROD. PR. PROD PR. IMPR. PR. UNIT CUSTO
0,00

(C) TOTAL: 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) 64,79
(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) 64,79

CÓDIGO (F) MATERIAIS UNID COEF. C.PROD. PR. PROD PR. IMPR. PR. UNIT CUSTO
1332 KG 8,1561 5,54 45,18

587 KG 0,1252 18,80 2,35

11964
UND 9,0000 0,99 8,91

0,00
(F) TOTAL: 56,44

SERRALHEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 
" (9,53 MM) 74,69 KG/M2
CANTONEIRA ALUMINIO ABAS DESIGUAIS 
1" X 3/4 ", E = 1/8 "
PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR 
PARABOLT, DIAMETRO 3/8", 
COMPRIMENTO 75 MM
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CÓDIGO (G) SERVIÇOS UNID COEF. C.PROD. PR. PROD PR. IMPR. PR. UNIT CUSTO
0,00
0,00
0,00
0,00

(G) TOTAL: 0,00

CÓDIGO (H) ITENS DE TRANSPORTE FÓRMULA XP CUSTO CONSUMO CUSTO
0,00
0,00

(H) TOTAL: 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 121,23
BDI (28,82%) 34,93

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 156,16

Leandro Di Giorgio
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PREFEITURA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

OBRA/SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRIGO DE ONIBUS PADRÃO PMCI. CONTRATO Nº:

LOCAL: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. Código: PMCI
COMP 07

REFERENCIAL DE PREÇOS: DATA BASE: COM: LEIS SOC.: BDI:
SINAPI FEVEREIRO/2019 DESONERAÇÃO 89,54% 28,82%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO
SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCO COM 1,80M DE MADEIRA APARELHADA. Unidade:

UND
CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO UNID QUANT. UT.PROD UT.IMPR. VL.PROD VL.IMPR. CUSTO

0,00
0,00
0,00
0,00

(A) TOTAL: 0,00

CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNID COEF. C.PROD. PR. PROD PR. IMPR. PR. UNIT CUSTO
88251 H 1,500 15,35 23,02

(B) TOTAL: 23,02

CÓDIGO (C) ITENS DE INCIDÊNCIA UNID COEF. C.PROD. PR. PROD PR. IMPR. PR. UNIT CUSTO
0,00

(C) TOTAL: 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) 23,02
(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) 23,02

CÓDIGO (F) MATERIAIS UNID COEF. C.PROD. PR. PROD PR. IMPR. PR. UNIT CUSTO
21016 M 5,4000 11,19 60,42

4344 UND 6,0000 8,53 51,18

0,00
0,00

(F) TOTAL: 111,60

AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

SARRAFO DE MADEIRA DE LEI 10 X 2.5 CM 
(LABOR)
PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, 
DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 
140MM, COM PORCA SEXTAVADA E 
ARRUELA DE PRESSAO MEDIA
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CÓDIGO (G) SERVIÇOS UNID COEF. C.PROD. PR. PROD PR. IMPR. PR. UNIT CUSTO
6082 M2 0,7920 14,54 11,52

0,00
0,00

0,00
(G) TOTAL: 11,52

CÓDIGO (H) ITENS DE TRANSPORTE FÓRMULA XP CUSTO CONSUMO CUSTO
0,00

0,00
(H) TOTAL: 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 146,13

BDI (28,82%) 42,11
PREÇO UNITÁRIO TOTAL 188,24

Leandro Di Giorgio

CAU nº A55796-0

PINTURA EM VERNIZ SINTETICO 
BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS
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PREFEITURA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

OBRA/SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRIGO DE ONIBUS PADRÃO PMCI. CONTRATO Nº:

LOCAL: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. Código: PMCI
COMP 08

REFERENCIAL DE PREÇOS: DATA BASE: COM: LEIS SOC.: BDI:
IOPES MARÇO/2019 DESONERAÇÃO 89,54% 28,82%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO
Unidade:

M
CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO UNID QUANT. UT.PROD UT.IMPR. VL.PROD VL.IMPR. CUSTO

0,00
0,00
0,00
0,00

(A) TOTAL: 0,00

CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNID COEF. C.PROD. PR. PROD PR. IMPR. PR. UNIT CUSTO
H SINAPI 0,3000 19,73 5,92

H SINAPI 0,2000 13,66 2,73

(B) TOTAL: 8,65

CÓDIGO (C) ITENS DE INCIDÊNCIA UNID COEF. C.PROD. PR. PROD PR. IMPR. PR. UNIT CUSTO
0,00

(C) TOTAL: 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) 8,65
(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) 8,65

CÓDIGO (F) MATERIAIS UNID COEF. C.PROD. PR. PROD PR. IMPR. PR. UNIT CUSTO

20510 KG 4,80 0,49 2,352

34666 M2 1,10 33,70 37,070

0,00
0,00

(F) TOTAL: 39,42

SERVIÇO: Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, 
assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro

88256-
SINAPI

AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

88316-
SINAPI

SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

CIMENTO COLANTE INDUSTRIALIZADO AC I 
(LABOR)
LADRILHO HIDRÁULICO PASTILHADO 
20X20CM COLORIDO (LABOR)
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CÓDIGO (G) SERVIÇOS UNID COEF. C.PROD. PR. PROD PR. IMPR. PR. UNIT CUSTO
0 0,00

0,00
0,00
0,00

(G) TOTAL: 0,00

CÓDIGO (H) ITENS DE TRANSPORTE FÓRMULA XP CUSTO CONSUMO CUSTO
0,00
0,00

(H) TOTAL: 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 48,07
BDI (28,82%) 13,85

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 61,92

Leandro Di Giorgio
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PREFEITURA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

OBRA/SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRIGO DE ONIBUS PADRÃO PMCI. CONTRATO Nº:

LOCAL: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. Código: PMCI
COMP 10

REFERNCIAL DE PREÇOS: DATA BASE: COM: LEIS SOC.: BDI:
IOPES SETEMBRO/2018 DESONERAÇÃO 89,54% 28,82%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO
SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOTEM. Unidade:

UND
CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO UNID QUANT. UT.PROD UT.IMPR. VL.PROD VL.IMPR. CUSTO

0,00
0,00
0,00
0,00

(A) TOTAL: 0,00

CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNID COEF. C.PROD. PR. PROD PR. IMPR. PR. UNIT CUSTO
88315 H 3,000 18,99 56,97

88251 H 2,200 15,33 33,72

(B) TOTAL: 90,69

CÓDIGO (C) ITENS DE INCIDÊNCIA UNID COEF. C.PROD. PR. PROD PR. IMPR. PR. UNIT CUSTO
0,00

(C) TOTAL: 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) 90,69
(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) 90,69

CÓDIGO (F) MATERIAIS UNID COEF. C.PROD. PR. PROD PR. IMPR. PR. UNIT CUSTO
567 KG 15,3600 6,85 105,21

11027 KG 33,0200 8,08 266,80

0,00
0,00

(F) TOTAL: 372,01

SERRALHEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE 
ABAS IGUAIS, 1" X 1/8" (L X E) , 1,20KG/M

CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 
16, E = 1,55 MM (12,40 KG/M2)
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CÓDIGO (G) SERVIÇOS UNID COEF. C.PROD. PR. PROD PR. IMPR. PR. UNIT CUSTO
73865/001 M2 6,6040 8,65 57,12

PLOTAGEM EM ADESIVO VINIL M2 3,3020 45,00 148,59
0,00
0,00

(G) TOTAL: 205,71

CÓDIGO (H) ITENS DE TRANSPORTE FÓRMULA XP CUSTO CONSUMO CUSTO
0,00
0,00

(H) TOTAL: 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 668,41
BDI (28,82%) 192,63

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 861,04

Leandro Di Giorgio
CAU nº A55796-0

FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE 
EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA 
DEMAO, ESPESSURA DE 25 MICRA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
REF. PREÇOS BASE:

SINAPI ABRIL/19

LOCAL: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. COM DESONERAÇÃO

ORÇAMENTO: Leandro Di Giorgio LEIS SOC.: 89,54% BDI (%): 28,82%

PLANILHA DE ESPECIFICAÇÃO E CUSTO – MÓDULO DUPLO

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. UNITÁRIO TOTAL
1.0 FUNDAÇÃO

1.1 COMP 01 Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto M2 1,20 26,06 31,27

1.2 93358 M 2,40 69,60 167,04

1.3 72897 Carga manual de entulho em caminhao basculante 6 m3 M3 0,08 23,53 1,77

1.4 72900 M3 0,10 7,62 0,74

1.5 COMP 04 Fornecimento e instalação de chapa de aço 3/8" M 0,90 630,34 567,30

1.6 39746 UND 12,00 140,10 1.681,20

1.7 98685 Rodapé em granito, altura 10 CM. AF_06/2018 M 0,90 38,46 34,61

1.8 96541 M2 1,20 162,62 195,14

1.9 94963 M3 0,72 308,60 222,19

SUBTOTAL 1 2.679,07
2.0 ESTRUTURA

2.1 COMP 02 Fornecimento e instalação de tubo retangular 6x2" UND. 25,44 170,39 4.334,72
2.2 COMP 03 Fornecimento e instalação de tubo aco carbono sem costura 2 1/2". M 5,58 176,05 982,35
2.3 40664 Perfil cartola de aco galvanizado, *20 X 30 X 10* MM, E = 0,8 MM KG 11,20 7,13 79,85

2.4 73865/001 M2 16,30 11,14 181,58

2.5 79460 Pintura epoxi, duas demaos M2 16,30 51,27 835,70
2.6 21013 M 5,40 51,24 276,69

SUBTOTAL 2 6.414,20
3.0 COBERTURA

3.1
94216

M2 10,50 293,70 3.083,85

3.2
92580

M 10,50 44,61 468,40

3.3 COMP 04 Fornecimento e instalação de chapa de aço 3/8" UND 1,80 630,34 1.133,85
3.4 COMP 05 Fornecimento e instalação de tubo quadrado 1 1/4"X 1 1/4" ESP 2,0mm UND 8,00 170,78 1.366,24
3.5 73865/001 M2 1,80 11,14 20,03

OBRA/SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRIGO DE ONIBUS 
PADRÃO PMCI. 

Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. 
AF_03/2016

Transporte de entulho com caminhao basculante 6 m3, rodovia 
pavimentada, DMT 0,5 A 1,0 KM

Chumbador de aco, 1" x 600 mm, para postes de aco com base, incluso 
porca e arruela

Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em chapa 
de madeira compensada resinada, e=17 mm, 4 utilizações. AF_06/2017
Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - 
preparo mecânico com betoneira 400 L.

Fundo preparador primer a base de epoxi, para estrutura metalica, uma 
demao, espessura de 25 micra

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM 
( 2"), E = 3,00 MM, *4,40* M 39,78 KG/M (NBR 5580)

Telhamento com telha metálica termoacústica em espuma rigida de 
poliuretano e = 30 mm, com até 2 águas, incluso laçamento.

Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para 
telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, 
incluso transporte vertical

Fundo preparador primer a base de epoxi, para estrutura metalica, uma 
demao, espessura de 25 micra
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3.6 79460 Pintura epoxi, duas demaos M2 1,80 51,27 92,22

3.7 97585 UND
7,00 72,93 510,51

3.8 12058 M 40,00 4,97 198,80

3,9 939 M 40,00 1,42 56,80

SUBTOTAL 3 6.675,10
4.0 BANCOS

4.1 COMP 06 UND 2,00 156,16 312,32
4.2 73865/001 M2 0,17 10,35 1,73

4.3 79460 Pintura epoxi, duas demaos M2 0,34 50,56 16,95
4.4 COMP 07 Fornecimento e instalação de banco com 1,80m de madeira aparelhada. UND 2,00 188,24 376,48

SUBTOTAL 4 707,48
5 FECHAMENTO

5.1 72120 M2 9,18 431,49 3.961,07

5.2 39961 Silicone acetico uso geral incolor 280 g UND 2,00 13,55 27,10
SUBTOTAL 5 3.988,17

6 INSTALAÇÃO

6.1
5928

CHP 5,00 182,55 912,75

6.2
5930

CHI 1,00 45,91 45,91

SUBTOTAL 6 958,66

Luminária tipo calha, de sobrepor, com 2 lâmpadas tubulares de 18 w - 
fornecimento e instalação. AF_11/2017

ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, 
DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS

FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA 
BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

Fornecimento e instalação de estrutura para fixação do banco de 
madeiraFundo preparador primer a base de epoxi, para estrutura metalica, uma 
demao, espessura de 25 micra

Vidro temperado incolor, espessura 10mm, fornecimento e instalacao, 
inclusive massa para vedacao

Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento 
máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive 
caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - chp diurno
Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento 
máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive 
caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - chi diurno
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7 RECOMPOSIÇÃO DO PISO

7.1 94992 M2 19,32 81,91 1.582,50

7.2 94273 M 9,20 40,12 369,10

7.3 COMP 08 M 14,35 61,92 888,55

SUBTOTAL 7 2.840,15
TOTAL GERAL DA OBRA 24.262,83

Leandro Di Giorgio
CAU nº A55796-0

Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto 
moldado inloco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 10 
cm, armado. AF_07/2016
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em 
concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm(comprimento x 
base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). 
AF_06/2016

Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, 
vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento 
colante, exclusive regularização e lastro
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

OBRA/SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRIGO DE ONIBUS PADRÃO PMCI.

SINAPI

LOCAL: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. Com Desoneração
ORÇAMENTO: Leandro Di Giorgio LEIS SOC.: 89,54% BDI (%): 28,82%

MEMÓRIA DE CALCULO – MÓDULO DUPLO
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
1.0 FUNDAÇÃO

1.1 COMP 01 Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto
ÁREA QTD TOTAL UND

=(0,50*0,4) 6,00 1,20

1.2 93358 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. AF_03/2016
Nº FUROS ALT. TOTAL M

6,00 0,40 2,40

1.3 72897 Carga manual de entulho em caminhao basculante 6 m3
VOLUME TOTAL M3

'=((3,14*0,2^2)/4)*0,4*6 0,08

1.4 72900 Transporte de entulho com caminhao basculante 6 m3, rodovia pavimentada, DMT 0,5 A 1,0 KM
VOLUME EMPOL. TOTAL M3

=((3,14*0,2^2)/4)*0,4*6 1,30 0,10

1.5 COMP 04 Fornecimento e instalação de chapa de aço 3/8"
ÁREA QTD TOTAL M2

0,15 6,00 0,90

1.6 39746 Chumbador de aco, 1" x 600 mm, para postes de aco com base, incluso porca e arruela
QTD PONTOS TOTAL M2

2,00 6,00 12,00

1.7 98685 Rodapé em granito, altura 10 CM. AF_06/2018
ÁREA QTD TOTAL M

0,15 6,00 0,90

1.8 96541
ÁREA QTD TOTAL M2

=(0,50*0,4) 6,00 1,20

1.9 94963
VOLUME QTD TOTAL M3

=(0,4*(0,5+0,15+(0,27))/3 6,00 0,72

2.0 ESTRUTURA

2.1 COMP 02 Fornecimento e instalação de tubo retangular 6x2" COMPR. QTD TOTAL M
2,12 12,00 25,44

2.2 COMP 03 Fornecimento e instalação de tubo aco carbono sem costura 2 1/2". COMPR. TOTAL M
=(0,99+1,8)*2 5,58

2.3 40664 Perfil cartola de aco galvanizado, *20 X 30 X 10* MM, E = 0,8 MM COMPR. TOTAL KG

=(2,8*4) 11,20

2.4 73865/001

ÁREA TOTAL M2

=(2,12*0,5)*12 12,72

=(2*3,14*(0,1016/2))*5,58 1,78
=0,30*1,0*6 1,80 16,30

2.5 79460 Pintura epoxi, duas demaos

ÁREA TOTAL M2
=(2,12*0,5)*12 12,72

=(2*3,14*(0,1016/2))*5,58 1,78
=0,30*1,0*6 1,80 16,30

3.0 COBERTURA

3.1 94216
ÁREA TOTAL M2

=7*1,5 10,50

3.2 92580

ÁREA TOTAL M2

=7*1,5 10,50

3.3 COMP 04 Fornecimento e instalação de chapa de aço 3/8"
QTD TOTAL UND

=(((0,16*1,2)*6)+((1,47*0,22))*2) 1,80

3.4 COMP 05 Fornecimento e instalação de tubo quadrado 1 1/4"X 1 1/4" ESP 2,0mm
QTD TOTAL UND

8 8,00

3.5 73865/001
ÁREA TOTAL M2

'=(((0,16*1,2)*6)+((1,47*0,22))*2) 1,80

ABRIL/
19

Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em chapa de madeira 
compensada resinada, e=17 mm, 4 utilizações. AF_06/2017

Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com 
betoneira 400 L.

Fundo preparador primer a base de epoxi, para estrutura metalica, uma demao, espessura de 25 
micra

Telhamento com telha metálica termoacústica em espuma rigida de poliuretano e = 30 mm, 
com até 2 águas, incluso laçamento.

Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de 
fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical

Fundo preparador primer a base de epoxi, para estrutura metalica, uma demao, espessura de 25 
micra
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3.6 79460 Pintura epoxi, duas demaos
ÁREA TOTAL M2

=(((0,16*1,2)*6)+((1,47*0,22))*2) 1,80

3.7 97585
QTD TOTAL UND

7 7,00
4.0 BANCOS

4.1 COMP 06 Fornecimento e instalação de estrutura para fixação do banco de madeira
QTD TOTAL UND
2,00 2,00

4.2 73865/001

ÁREA TOTAL M2

=(0,42*0,13)*4 0,109

=(0,39*0,05)*6 0,059 0,17

4.3 79460 Pintura epoxi, duas demaos

ÁREA TOTAL M2
=(0,42*0,13)*4 0,218

=(0,39*0,05)*6 0,117 0,34

4.4 COMP 07 Fornecimento e instalação de banco com 1,80m de madeira aparelhada.
QTD TOTAL UND
2,00 2,00

5 FECHAMENTO

5.1 72120
ÁREA TOTAL M2

=((0,9*1,7)*2)+((1,8*1,7)*2) 9,18
5.2 39961

Silicone acetico uso geral incolor 280 g
QTD TOTAL M2
2,00 2,00

6 INSTALAÇÃO

6.1 5928 QTD TOTAL CHP

5,00 5,00

6.2 5930 QTD TOTAL CHI

1,00 1,00
7 RECOMPOSIÇÃO DO PISO

7.1 94992
VOLUME TOTAL M2

=(9,2*2,1) 19,32

7.2 94273

AREA TOTAL M

9,20 9,20

7.3 COMP 08

AREA TOTAL M

=9,2+0,7+0,55+1,3+0,6+0,6+1,4 14,35

Leandro Di Giorgio

CAU nº A55796-0

Luminária tipo calha, de sobrepor, com 2 lâmpadas tubulares de 18 w - fornecimento e 
instalação. AF_11/2017

Fundo preparador primer a base de epoxi, para estrutura metalica, uma demao, espessura de 25 
micra

Vidro temperado incolor, espessura 10mm, fornecimento e instalacao, inclusive massa para 
vedacao

Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 
tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 
cv - chp diurno

Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 
tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 
cv - chi diurno

Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado inloco, feito em obra, 
acabamento convencional, espessura 10 cm, armado. AF_07/2016

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, 
dimensões 100x15x13x30 cm(comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias 
urbanas (uso viário). AF_06/2016

Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 
1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro
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DETALHAMENTO DO BDI

OBRA: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRIGO DE ONIBUS PADRÃO PMCI - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES.

CONTRATO:

1. Regime de Contribuição Previdenciária

Com Desoneração

2. Tipo de Intervenção

Edificações

3. Incidências sobre o custo

Administração Central - AC 3,00 %

Riscos - R 0,97 %

Seguros e Garantias Contratuais - S+G 0,80 %

Despesas e Encargos Financeiros - DF 0,59 %

Lucro - L 6,16 %

4 – Incidências sobre o preço de venda

Despesas Tributárias - I 13,15 %

ISS 5,00 %

COFINS 3,00 %

PIS 0,65 %

INSS 4,50 %

5 – Demonstrativo de cálculo do BDI

BDI  =        (1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L))  -1   =
28,82%

( 1- I )

Leandro Di Giorgio

CAU nº A55796-0
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PREFEITURA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

OBRA/SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRIGO DE ONIBUS PADRÃO PMCI. CONTRATO Nº:

LOCAL: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. Código: PMCI
COMP_01

REFERENCIAL DE PREÇOS: DATA BASE: COM: LEIS SOC.: BDI:
SINAPI ABRIL/2018 DESONERAÇÃO 89,54% 28,82%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO
SERVIÇO: DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO Unidade:

M2
CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO UNID QUANT. UT.PROD UT.IMPR. VL.PROD VL.IMPR. CUSTO

0,00
(A) TOTAL: 0,00

CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNID COEF. C.PROD. PR. PROD PR. IMPR. PR. UNIT CUSTO
88309 H 0,13 6,42 19,09 2,48

88316 H 1,30 4,72 13,66 17,75

(B) TOTAL: 20,23

CÓDIGO (C) ITENS DE INCIDÊNCIA UNID COEF. C.PROD. PR. PROD PR. IMPR. PR. UNIT CUSTO

(C) TOTAL:

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) 20,23
(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) 20,23

CÓDIGO (F) MATERIAIS UNID COEF. C.PROD. PR. PROD PR. IMPR. PR. UNIT CUSTO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

(F) TOTAL: 0,00

PEDREIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
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CÓDIGO (G) SERVIÇOS UNID COEF. C.PROD. PR. PROD PR. IMPR. PR. UNIT CUSTO
0,00
0,00
0,00
0,00

(G) TOTAL: 0,00

CÓDIGO (H) ITENS DE TRANSPORTE FÓRMULA X1 CUSTO CONSUMO CUSTO

(H) TOTAL: 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 20,23
BDI (28,82%) 5,83

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 26,06

Leandro Di Giorgio
CAU nº A55796-0
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PREFEITURA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

OBRA/SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRIGO DE ONIBUS PADRÃO PMCI. CONTRATO Nº:

LOCAL: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. Código: PMCI
COMP_02

REFERENCIAL DE PREÇOS: DATA BASE: COM: LEIS SOC.: BDI:
SINAPI ABRIL/2018 DESONERAÇÃO 89,54% 28,82%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO
SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO RETANGULAR 6x2" Unidade:

UND.

CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO UNID QUANT. UT.IMPR. VL.PROD VL.IMPR. CUSTO

0,00
0,00
0,00

0,00
(A) TOTAL: 0,00

CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNID COEF. PR. PROD PR. IMPR. PR. UNIT CUSTO

88315 H 4,200 18,97 79,67

88251 H 2,200 15,35 33,77

(B) TOTAL: 113,44

CÓDIGO (C) ITENS DE INCIDÊNCIA UNID COEF. PR. PROD PR. IMPR. PR. UNIT CUSTO

3% 3,40
(C) TOTAL: 3,40

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) 116,84
(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) 116,84

CÓDIGO (F) MATERIAIS UNID COEF. PR. PROD PR. IMPR. PR. UNIT CUSTO

MERCADO TUBO RETANGULAR METALON 150 X 50 M 0,1660 92,97 15,43
PREÇO PERFIL DE 6,00 M E= 5,16MM 0,00

0,00
(F) TOTAL: 15,43

CÓDIGO (G) SERVIÇOS UNID COEF. PR. PROD PR. IMPR. PR. UNIT CUSTO

0,00
0,00
0,00
0,00

(G) TOTAL: 0,00

UT.P
ROD

C.PR
OD.

SERRALHEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

C.PR
OD.

C.PR
OD.

C.PR
OD.
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CÓDIGO (H) ITENS DE TRANSPORTE FÓRMULA X1 CUSTO CONSUMO CUSTO

(H) TOTAL: 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 132,27
BDI (28,82%) 38,12

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 170,39

MAPA DE COTAÇÃO
SERVIÇO: TUBO RETANGULAR 150 X 50 (6x2") PERFIL 6,00M E=5,16MM UNIDADE: R$557,85

FORNECEDOR CNPJ TEFEFONE /EMAIL PREÇO
METAFER COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA.

R$453,56

CENTURY COMERCIO DE TUBOS LTDA 26.192.307/0001-25 912,00

TUBOS OLIVEIRA CONFINÇA ABSOLUTA 57.424.244/0001-19 (11) 3186-8000            307,98

Leandro Di Giorgio
CAU nº A55796-0

57.017.873/0001-24   
      

(11) 5521-1888      
www.metafer.com.br

contato@centurytubos.com.br  (11)2024-6000
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PREFEITURA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

OBRA/SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRIGO DE ONIBUS PADRÃO PMCI. CONTRATO Nº:

LOCAL: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. Código: PMCI
COMP 03

REFERENCIAL DE PREÇOS: DATA BASE: COM: LEIS SOC.: BDI:

SINAPI ABRIL/2019 DESONERAÇÃO 89,54% 28,82%
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 2 1/2". Unidade:
M

CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO UNID QUANT. UT.PROD UT.IMPR. VL.PROD VL.IMPR. CUSTO

0,00
0,00
0,00

0,00
(A) TOTAL: 0,00

CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNID COEF. C.PROD. PR. PROD PR. IMPR. PR. UNIT CUSTO

88315 H 1,000 18,97 18,97

88251 H 0,500 15,35 7,67

(B) TOTAL: 26,64

CÓDIGO (C) ITENS DE INCIDÊNCIA UNID COEF. C.PROD. PR. PROD PR. IMPR. PR. UNIT CUSTO

0,00
(C) TOTAL: 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) 26,64
(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) 26,64

CÓDIGO (F) MATERIAIS UNID COEF. C.PROD. PR. PROD PR. IMPR. PR. UNIT CUSTO
21147 M 1,3000 84,64 110,03

0,00
0,00

0,00
(F) TOTAL: 110,03

SERRALHEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 2 1/2", 
E = 5,16 MM, SCHEDULE 40 (8,62 KG/M)
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CÓDIGO (G) SERVIÇOS UNID COEF. C.PROD. PR. PROD PR. IMPR. PR. UNIT CUSTO
0,00
0,00
0,00
0,00

(G) TOTAL: 0,00

CÓDIGO (H) ITENS DE TRANSPORTE FÓRMULA XP CUSTO CONSUMO CUSTO
0,00
0,00

(H) TOTAL: 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 136,67
BDI (28,82%) 39,38

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 176,05

Leandro Di Giorgio
CAU nº A55796-0
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PREFEITURA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

OBRA/SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRIGO DE ONIBUS PADRÃO PMCI. CONTRATO Nº:

LOCAL: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. Código: PMCI
COMP 04

REFERENCIAL DE PREÇOS: DATA BASE: COM: LEIS SOC.: BDI:
SINAPI ABRIL/2019 DESONERAÇÃO 89,54% 28,82%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO
SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPA DE AÇO 3/8" Unidade:

UND.
CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO UNID QUANT. UT.PROD UT.IMPR. VL.PROD VL.IMPR. CUSTO

0,00
0,00

0,00
0,00

(A) TOTAL: 0,00

CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNID COEF. C.PROD. PR. PROD PR. IMPR. PR. UNIT CUSTO
88315 H 2,200 18,98 41,75

88251 H 2,200 15,36 33,79

(B) TOTAL: 75,54

CÓDIGO (C) ITENS DE INCIDÊNCIA UNID COEF. C.PROD. PR. PROD PR. IMPR. PR. UNIT CUSTO
0,00

(C) TOTAL: 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) 75,54
(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) 75,54

CÓDIGO (F) MATERIAIS UNID COEF. C.PROD. PR. PROD PR. IMPR. PR. UNIT CUSTO
1332 KG 74,6900 5,54 413,78

0,00
0,00

(F) TOTAL: 413,78

SERRALHEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " 
(9,53 MM) 74,69 KG/M2
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CÓDIGO (G) SERVIÇOS UNID COEF. C.PROD. PR. PROD PR. IMPR. PR. UNIT CUSTO
0,00
0,00
0,00
0,00

(G) TOTAL: 0,00

CÓDIGO (H) ITENS DE TRANSPORTE FÓRMULA XP CUSTO CONSUMO CUSTO
0,00
0,00

(H) TOTAL: 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 489,32
BDI (28,82%) 141,02

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 630,34

Leandro Di Giorgio
CAU nº A55796-0



181

PREFEITURA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

OBRA/SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRIGO DE ONIBUS PADRÃO PMCI. CONTRATO Nº:

LOCAL: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. Código: PMCI
COMP 05

REFERENCIAL DE PREÇOS: DATA BASE: COM: LEIS SOC.: BDI:
SINAPI ABRIL/2019 DESONERAÇÃO 89,54% 28,82%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO
SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO QUADRADO 1 1/4"X 1 1/4" ESP 2,0MM Unidade:

UND
CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO UNID QUANT. UT.IMPR. VL.PROD VL.IMPR. CUSTO

0,00
0,00
0,00
0,00

(A) TOTAL: 0,00

CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNID COEF. C.PROD. PR. PROD PR. IMPR. PR. UNIT CUSTO
88315 H 2,200 18,98 41,75

88251 H 2,200 15,36 33,79

(B) TOTAL: 75,54

CÓDIGO (C) ITENS DE INCIDÊNCIA UNID COEF. C.PROD. PR. PROD PR. IMPR. PR. UNIT CUSTO
0,00

(C) TOTAL: 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) 75,54
(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) 75,54

CÓDIGO (F) MATERIAIS UNID COEF. C.PROD. PR. PROD PR. IMPR. PR. UNIT CUSTO
MERCADO M 2,3226 70,75 164,32

0,00
0,00

(F) TOTAL: 164,32

UT.PRO
D

SERRALHEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

TUBO QUADRADO 1 1/4"X 1 1/4" 
ESP 2,0MM
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CÓDIGO (G) SERVIÇOS UNID COEF. C.PROD. PR. PROD PR. IMPR. PR. UNIT CUSTO
0,00
0,00

(G) TOTAL: 0,00

CÓDIGO (H) ITENS DE TRANSPORTE FÓRMULA XP CUSTO CONSUMO CUSTO
0,00
0,00

(H) TOTAL: 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 239,85
BDI (28,82%) 69,12

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 308,97

MAPA DE COTAÇÃO
UNIDADE: R$70,75

FORNECEDOR CNPJ TEFEFONE /EMAIL PREÇO

METAFER COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA. 57.017.873/0001-24         R$84,24

CENTURY COMERCIO DE TUBOS LTDA
26.192.307/0001-25 68,00

TUBOS OLIVEIRA CONFINÇA ABSOLUTA 57.424.244/0001-19 (11) 3186-8000            60,00

Leandro Di Giorgio
CAU nº A55796-0

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO QUADRADO 1 1/4"X 1 
1/4" ESP 2,0MM

(11) 5521-1888      
www.metafer.com.br

contato@centurytubos.com.br  (11)2024-6000 
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PREFEITURA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

OBRA/SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRIGO DE ONIBUS PADRÃO PMCI. CONTRATO Nº:

LOCAL: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. Código: PMCI

COMP 06
REFERENCIAL DE PREÇOS: DATA BASE: COM: LEIS SOC.: BDI:

SINAPI ABRIL/2018 DESONERAÇÃO 89,54% 28,82%
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO DO BANCO DE MADEIRA Unidade:
UND

CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO UNID QUANT. UT.PROD UT.IMPR. VL.PROD VL.IMPR. CUSTO
0,00

0,00
0,00
0,00

(A) TOTAL: 0,00

CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNID COEF. C.PROD. PR. PROD PR. IMPR. PR. UNIT CUSTO
88315 H 2,200 18,98 41,75

88251 H 1,500 15,36 23,04

(B) TOTAL: 64,79

CÓDIGO (C) ITENS DE INCIDÊNCIA UNID COEF. C.PROD. PR. PROD PR. IMPR. PR. UNIT CUSTO

0,00
(C) TOTAL: 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) 64,79
(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) 64,79

CÓDIGO (F) MATERIAIS UNID COEF. C.PROD. PR. PROD PR. IMPR. PR. UNIT CUSTO
1332 KG 8,1561 5,54 45,18

587 KG 0,1252 18,80 2,35

11964
UND 9,0000 0,99 8,91

0,00
(F) TOTAL: 56,44

SERRALHEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " 
(9,53 MM) 74,69 KG/M2
CANTONEIRA ALUMINIO ABAS DESIGUAIS 1" 
X 3/4 ", E = 1/8 "
PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR 
PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 
75 MM
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CÓDIGO (G) SERVIÇOS UNID COEF. C.PROD. PR. PROD PR. IMPR. PR. UNIT CUSTO
0,00
0,00
0,00
0,00

(G) TOTAL: 0,00

CÓDIGO (H) ITENS DE TRANSPORTE FÓRMULA XP CUSTO CONSUMO CUSTO
0,00
0,00

(H) TOTAL: 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 121,23
BDI (28,82%) 34,93

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 156,16

Leandro Di Giorgio
CAU nº A55796-0
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PREFEITURA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

OBRA/SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRIGO DE ONIBUS PADRÃO PMCI. CONTRATO Nº:

LOCAL: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. Código: PMCI
COMP 07

REFERENCIAL DE PREÇOS: DATA BASE: COM: LEIS SOC.: BDI:
SINAPI ABRIL/2019 DESONERAÇÃO 89,54% 28,82%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO
SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCO COM 1,80M DE MADEIRA APARELHADA. Unidade:

UND
CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO UNID QUANT. UT.PROD UT.IMPR. VL.PROD VL.IMPR. CUSTO

0,00
0,00

0,00
0,00

(A) TOTAL: 0,00

CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNID COEF. C.PROD. PR. PROD PR. IMPR. PR. UNIT CUSTO
88251 H 1,500 15,35 23,02

(B) TOTAL: 23,02

CÓDIGO (C) ITENS DE INCIDÊNCIA UNID COEF. C.PROD. PR. PROD PR. IMPR. PR. UNIT CUSTO
0,00

(C) TOTAL: 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) 23,02
(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) 23,02

CÓDIGO (F) MATERIAIS UNID COEF. C.PROD. PR. PROD PR. IMPR. PR. UNIT CUSTO

21016 M 5,4000 11,19 60,42

4344 UND 6,0000 8,53 51,18

0,00
0,00

(F) TOTAL: 111,60

AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SARRAFO DE MADEIRA DE LEI 10 X 2.5 CM 
(LABOR)
PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, 
DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 140MM, 
COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE 
PRESSAO MEDIA
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CÓDIGO (G) SERVIÇOS UNID COEF. C.PROD. PR. PROD PR. IMPR. PR. UNIT CUSTO
6082 M2 0,7920 14,54 11,52

0,00

0,00
0,00

(G) TOTAL: 11,52

CÓDIGO (H) ITENS DE TRANSPORTE FÓRMULA XP CUSTO CONSUMO CUSTO
0,00
0,00

(H) TOTAL: 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 146,13
BDI (28,82%) 42,11

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 188,24

Leandro Di Giorgio

CAU nº A55796-0

PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE 
EM MADEIRA, TRES DEMAOS
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PREFEITURA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS (SEMO)

OBRA/SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRIGO DE ONIBUS PADRÃO PMCI. CONTRATO Nº:

LOCAL: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. Código: PMCI
COMP 08

REFERENCIAL DE PREÇOS: DATA BASE: COM: LEIS SOC.: BDI:
IOPES ABRIL/2019 DESONERAÇÃO 89,54% 28,82%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO
Unidade:

M
CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO UNID QUANT. UT.PROD UT.IMPR. VL.PROD VL.IMPR. CUSTO

0,00
0,00

0,00
0,00

(A) TOTAL: 0,00

CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNID COEF. C.PROD. PR. PROD PR. IMPR. PR. UNIT CUSTO
88256-SINAPI H SINAPI 0,3000 19,73 5,92

88316-SINAPI H SINAPI 0,2000 13,66 2,73

(B) TOTAL: 8,65

CÓDIGO (C) ITENS DE INCIDÊNCIA UNID COEF. C.PROD. PR. PROD PR. IMPR. PR. UNIT CUSTO
0,00

(C) TOTAL: 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) 8,65

(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00
(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) 8,65

CÓDIGO (F) MATERIAIS UNID COEF. C.PROD. PR. PROD PR. IMPR. PR. UNIT CUSTO

20510 KG 4,80 0,49 2,352

34666 M2 1,10 33,70 37,070

0,00

0,00
(F) TOTAL: 39,42

SERVIÇO: Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado 
com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro

AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

CIMENTO COLANTE INDUSTRIALIZADO AC I 
(LABOR)
LADRILHO HIDRÁULICO PASTILHADO 
20X20CM COLORIDO (LABOR)
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CÓDIGO (G) SERVIÇOS UNID COEF. C.PROD. PR. PROD PR. IMPR. PR. UNIT CUSTO
0 0,00

0,00
0,00
0,00

(G) TOTAL: 0,00

CÓDIGO (H) ITENS DE TRANSPORTE FÓRMULA XP CUSTO CONSUMO CUSTO
0,00
0,00

(H) TOTAL: 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 48,07
BDI (28,82%) 13,85

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 61,92

Leandro Di Giorgio

CAU nº A55796-0
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PREFEITURA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

OBRA/SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRIGO DE ONIBUS PADRÃO PMCI. CONTRATO Nº:

LOCAL: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. Código: PMCI

COMP 09
REFERENCIAL DE PREÇOS: DATA BASE: COM: LEIS SOC.: BDI:

IOPES ABRIL/2018 DESONERAÇÃO 89,54% 28,82%
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOTEM. Unidade:
UND

CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO UNID QUANT. UT.PROD UT.IMPR. VL.PROD VL.IMPR. CUSTO
0,00

0,00
0,00
0,00

(A) TOTAL: 0,00

CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNID COEF. C.PROD. PR. PROD PR. IMPR. PR. UNIT CUSTO
88315 H 3,000 18,99 56,97

88251 H 2,200 15,33 33,72

(B) TOTAL: 90,69

CÓDIGO (C) ITENS DE INCIDÊNCIA UNID COEF. C.PROD. PR. PROD PR. IMPR. PR. UNIT CUSTO

0,00
(C) TOTAL: 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) 90,69
(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) 90,69

CÓDIGO (F) MATERIAIS UNID COEF. C.PROD. PR. PROD PR. IMPR. PR. UNIT CUSTO
584 M 10,1600 17,91 181,96

11046 KG 3,3020 8,49 28,03

0,00
0,00

(F) TOTAL: 209,99

SERRALHEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 2 ", E 
= 1/8 "
CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 
18, E = 1,25 MM (10,00 KG/M2)
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CÓDIGO (G) SERVIÇOS UNID COEF. C.PROD. PR. PROD PR. IMPR. PR. UNIT CUSTO
73865/001 M2 5,0800 8,65 43,94

79460 PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS M2 5,0800 39,80 202,18
0,00
0,00

(G) TOTAL: 246,13

CÓDIGO (H) ITENS DE TRANSPORTE FÓRMULA XP CUSTO CONSUMO CUSTO
0,00
0,00

(H) TOTAL: 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 546,80

BDI (28,82%) 157,58
PREÇO UNITÁRIO TOTAL 704,38

Leandro Di Giorgio
CAU nº A55796-0

FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE 
EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA 
DEMAO, ESPESSURA DE 25 MICRA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
REF. PREÇOS BASE:

SINAPI ABRIL/19

LOCAL: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. COM DESONERAÇÃO

ORÇAMENTO: Leandro Di Giorgio LEIS SOC.: 89,54% BDI (%): 28,82%

PLANILHA DE ESPECIFICAÇÃO E CUSTO – MÓDULO TRIPLO

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. UNITÁRIO TOTAL

1.0 FUNDAÇÃO

1.1 COMP 01 Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto M2 1,80 26,06 46,90

1.2 93358 M 3,60 69,60 250,56

1.3 72897 Carga manual de entulho em caminhao basculante 6 m3 M3 0,11 23,53 2,65

1.4 72900 M3 0,15 7,62 1,11

1.5 COMP 04 Fornecimento e instalação de chapa de aço 3/8" M 1,35 630,34 850,95

1.6 39746 UND 18,00 140,10 2.521,80

1.7 98685 Rodapé em granito, altura 10 CM. AF_06/2018 M 1,35 38,46 51,92

1.8 96541 M2 23,22 162,62 3.776,03

1.9 94963 M3 1,08 308,60 333,28

SUBTOTAL 1 7.501,92

2.0 ESTRUTURA

2.1 COMP 02 Fornecimento e instalação de tubo retangular 6x2" UND. 38,16 189,98 7.249,63

2.2 COMP 03 Fornecimento e instalação de tubo aco carbono sem costura 2 1/2". M 8,37 176,05 1.473,53

2.3 40664 Perfil cartola de aco galvanizado, *20 X 30 X 10* MM, E = 0,8 MM KG 16,80 7,13 119,78

2.4 73865/001 M2 24,45 11,14 272,37

2.5 79460 Pintura epoxi, duas demaos M2 24,45 51,27 1.253,56

2.6 21013 M 8,10 51,24 415,04

SUBTOTAL 2 10.368,87

3.0 COBERTURA

3.1
94216

M2 16,50 293,70 4.846,05

3.2
92580

M 16,50 44,61 736,06

3.3 COMP 04 Fornecimento e instalação de chapa de aço 3/8" UND 2,57 630,34 1.617,95

3.4 COMP 05 Fornecimento e instalação de tubo quadrado 1 1/4"X 1 1/4" ESP 2,0mm UND 12,00 308,97 3.707,64
3.5 73865/001 M2 2,57 11,14 28,59

3.6 79460 Pintura epoxi, duas demaos M2 2,57 51,27 131,59

3.7 97585 UND
11,00 72,93 802,23

3.8 12058 M 30,00 4,97 149,10

3,9 939 M 30,00 1,42 42,60

SUBTOTAL 3 11.870,11

OBRA/SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRIGO DE ONIBUS 
PADRÃO PMCI. 

Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. 
AF_03/2016

Transporte de entulho com caminhao basculante 6 m3, rodovia 
pavimentada, DMT 0,5 A 1,0 KM

Chumbador de aco, 1" x 600 mm, para postes de aco com base, incluso 
porca e arruela

Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em chapa 
de madeira compensada resinada, e=17 mm, 4 utilizações. AF_06/2017
Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - 
preparo mecânico com betoneira 400 L.

Fundo preparador primer a base de epoxi, para estrutura metalica, uma 
demao, espessura de 25 micra

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM 
( 2"), E = 3,00 MM, *4,40* M 39,78 KG/M (NBR 5580)

Telhamento com telha metálica termoacústica em espuma rigida de 
poliuretano e = 30 mm, com até 2 águas, incluso laçamento.

Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para 
telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, 
incluso transporte vertical

Fundo preparador primer a base de epoxi, para estrutura metalica, uma 
demao, espessura de 25 micra

Luminária tipo calha, de sobrepor, com 2 lâmpadas tubulares de 18 w - 
fornecimento e instalação. AF_11/2017

ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, 
DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS

FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA 
BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2
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4.0 BANCOS

4.1 COMP 06 UND 3,00 156,16 468,48

4.2 73865/001 M2 0,50 10,35 5,20

4.3 79460 Pintura epoxi, duas demaos M2 0,50 50,56 25,43
4.4 COMP 07 Fornecimento e instalação de banco com 1,80m de madeira aparelhada. UND 3,00 188,24 564,72

SUBTOTAL 4 1.063,83

5 FECHAMENTO

5.1 72120 M2 13,77 431,49 5.941,61

5.2 39961 Silicone acetico uso geral incolor 280 g UND 3,00 13,55 40,65

SUBTOTAL 5 5.982,26

6 INSTALAÇÃO

6.1
5928

CHP 7,50 182,55 1.369,12

6.2
5930

CHI 1,50 45,91 68,86

SUBTOTAL 6 1.437,98

7 RECOMPOSIÇÃO DO PISO

7.1 94992 M2 27,72 81,91 2.270,54

7.2 94273 M 13,20 40,12 529,58

7.3 COMP 08 M 18,35 61,92 1.136,23

SUBTOTAL 7 3.936,35

TOTAL GERAL DA OBRA 42.161,32

Leandro Di Giorgio

CAU nº A55796-0

Fornecimento e instalação de estrutura para fixação do banco de 
madeiraFundo preparador primer a base de epoxi, para estrutura metalica, uma 
demao, espessura de 25 micra

Vidro temperado incolor, espessura 10mm, fornecimento e instalacao, 
inclusive massa para vedacao

Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento 
máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive 
caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - chp diurno
Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento 
máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive 
caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - chi diurno

Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto 
moldado inloco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 10 
cm, armado. AF_07/2016
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em 
concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm(comprimento x 
base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). 
AF_06/2016

Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, 
vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento 
colante, exclusive regularização e lastro
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

OBRA/SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRIGO DE ONIBUS PADRÃO PMCI.
SINAPI ABRIL/19

LOCAL: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. Com Desoneração
ORÇAMENTO: Leandro Di Giorgio LEIS SOC.: 89,54% BDI (%): 28,82%

MEMÓRIA DE CALCULO – MÓDULO TRIPLO
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
1.0 FUNDAÇÃO

1.1 COMP 01 Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto
ÁREA QTD TOTAL UND

=(0,50*0,4) 9,00 1,80

1.2 93358 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. AF_03/2016
Nº FUROS ALT. TOTAL M

9,00 0,40 3,60

1.3 72897 Carga manual de entulho em caminhao basculante 6 m3
VOLUME TOTAL M3

'=((3,14*0,2^2)/4)*0,4*9 0,11

1.4 72900
VOLUME EMPOL. TOTAL M3

=((3,14*0,2^2)/4)*0,4*9 1,30 0,15

1.5 COMP 04 Fornecimento e instalação de chapa de aço 3/8"
ÁREA QTD TOTAL M2

0,15 9,00 1,35

1.6 39746 Chumbador de aco, 1" x 600 mm, para postes de aco com base, incluso porca e arruela
QTD PONTOS TOTAL M2

2,00 9,00 18,00

1.7 98685 Rodapé em granito, altura 10 CM. AF_06/2018
ÁREA QTD TOTAL M

0,15 9,00 1,35

1.8 96541
ÁREA QTD TOTAL M2

=(0,50*0,4) 9,00 23,22

1.9 94963
VOLUME QTD TOTAL M3

=(0,4*(0,5+0,15+(0,27))/3 9,00 1,08
2.0 ESTRUTURA

2.1 COMP 02 Fornecimento e instalação de tubo retangular 6x2" COMPR. QTD TOTAL M
2,12 18,00 38,16

2.2 COMP 03 Fornecimento e instalação de tubo aco carbono sem costura 2 1/2". COMPR. TOTAL M
=(0,99+1,8)*3 8,37

2.3 40664 Perfil cartola de aco galvanizado, *20 X 30 X 10* MM, E = 0,8 MM COMPR. TOTAL KG

=(2,8*6) 16,80

2.4 73865/001

ÁREA TOTAL M2

=(2,12*0,5)*18 19,08
=(2*3,14*(0,1016/2))*8,37 2,67
=0,30*1,0*9 2,70 24,45

2.5 79460 Pintura epoxi, duas demaos

ÁREA TOTAL M2
=(2,12*0,5)*18 19,08
=(2*3,14*(0,1016/2))*8,37 2,67

=0,30*1,0*9 2,70 24,45

Transporte de entulho com caminhao basculante 6 m3, rodovia pavimentada, DMT 0,5 A 1,0 
KM

Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em chapa de madeira 
compensada resinada, e=17 mm, 4 utilizações. AF_06/2017

Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com 
betoneira 400 L.

Fundo preparador primer a base de epoxi, para estrutura metalica, uma demao, espessura de 
25 micra
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3.0 COBERTURA

3.1 94216
ÁREA TOTAL M2

=11*1,5 16,50

3.2 92580

ÁREA TOTAL M2

=11*1,5 16,50

3.3 COMP 04 Fornecimento e instalação de chapa de aço 3/8"
QTD TOTAL UND

=(((0,16*1,2)*10)+((1,47*0,22))*2) 2,57

3.4 COMP 05 Fornecimento e instalação de tubo quadrado 1 1/4"X 1 1/4" ESP 2,0mm
QTD TOTAL UND
12 12,00

3.5 73865/001
ÁREA TOTAL M2

'=(((0,16*1,2)*10)+((1,47*0,22))*2) 2,57

3.6 79460 Pintura epoxi, duas demaos
ÁREA TOTAL M2

'=(((0,16*1,2)*10)+((1,47*0,22))*2) 2,57

3.7 97585
QTD TOTAL UND
11 11,00

4.0 BANCOS

4.1 COMP 06 Fornecimento e instalação de estrutura para fixação do banco de madeira
QTD TOTAL UND
3,00 3,00

4.2 73865/001

ÁREA TOTAL M2

=(0,42*0,13)*6 0,328

=(0,39*0,05)*9 0,176 0,50

4.3 79460 Pintura epoxi, duas demaos

ÁREA TOTAL M2
=(0,42*0,13)*6 0,328

=(0,39*0,05)*9 0,176 0,50

4.4 COMP 07 Fornecimento e instalação de banco com 1,80m de madeira aparelhada.
QTD TOTAL UND
3,00 3,00

5 FECHAMENTO

5.1 72120
ÁREA TOTAL M2

=((0,9*1,7)*3)+((1,8*1,7)*3) 13,77
5.2 39961

Silicone acetico uso geral incolor 280 g
QTD TOTAL M2
3,00 3,00

6 INSTALAÇÃO

6.1 5928 QTD TOTAL CHP

7,50 7,50

6.2 5930 QTD TOTAL CHI

1,50 1,50

7 RECOMPOSIÇÃO DO PISO

7.1 94992
VOLUME TOTAL M2

=(13,2*2,1) 27,72

7.2 94273

AREA TOTAL M

13,20 13,20

7.3 COMP 08

AREA TOTAL M

=13,2+1,3+0,55+0,7+1,4+0,6+0,6 18,35

Leandro Di Giorgio

CAU nº A55796-0

Telhamento com telha metálica termoacústica em espuma rigida de poliuretano e = 30 mm, 
com até 2 águas, incluso laçamento.

Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de 
fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical

Fundo preparador primer a base de epoxi, para estrutura metalica, uma demao, espessura de 
25 micra

Luminária tipo calha, de sobrepor, com 2 lâmpadas tubulares de 18 w - fornecimento e 
instalação. AF_11/2017

Fundo preparador primer a base de epoxi, para estrutura metalica, uma demao, espessura de 
25 micra

Vidro temperado incolor, espessura 10mm, fornecimento e instalacao, inclusive massa para 
vedacao

Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 
tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 
cv - chp diurno

Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 
tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 
cv - chi diurno

Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado inloco, feito em 
obra, acabamento convencional, espessura 10 cm, armado. AF_07/2016

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, 
dimensões 100x15x13x30 cm(comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias 
urbanas (uso viário). AF_06/2016

Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 
1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro
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DETALHAMENTO DO BDI

OBRA: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRIGO DE ONIBUS PADRÃO PMCI - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES.

CONTRATO:

1. Regime de Contribuição Previdenciária

Com Desoneração

2. Tipo de Intervenção

Edificações

3. Incidências sobre o custo

Administração Central - AC 3,00 %

Riscos - R 0,97 %

Seguros e Garantias Contratuais - S+G 0,80 %

Despesas e Encargos Financeiros - DF 0,59 %

Lucro - L 6,16 %

4 – Incidências sobre o preço de venda

Despesas Tributárias - I 13,15 %

ISS 5,00 %

COFINS 3,00 %

PIS 0,65 %

INSS 4,50 %

5 – Demonstrativo de cálculo do BDI

BDI  =        (1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L))  -1   =
28,82%

( 1- I )

Leandro Di Giorgio

CAU nº A55796-0



196

PREFEITURA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

OBRA/SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRIGO DE ONIBUS PADRÃO PMCI. CONTRATO Nº:

LOCAL: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. Código: PMCI
COMP_01

REFERENCIAL DE PREÇOS: DATA BASE: COM: LEIS SOC.: BDI:
SINAPI SETEMBRO/2018 DESONERAÇÃO 89,54% 28,82%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO
SERVIÇO: DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO Unidade:

M2
CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO UNID QUANT. UT.PROD UT.IMPR. VL.PROD VL.IMPR. CUSTO

0,00
(A) TOTAL: 0,00

CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNID COEF. C.PROD. PR. PROD PR. IMPR. PR. UNIT CUSTO
88309 H 0,13 6,42 19,09 2,48

88316 H 1,30 4,72 13,66 17,75

(B) TOTAL: 20,23

CÓDIGO (C) ITENS DE INCIDÊNCIA UNID COEF. C.PROD. PR. PROD PR. IMPR. PR. UNIT CUSTO

(C) TOTAL:

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) 20,23
(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) 20,23

CÓDIGO (F) MATERIAIS UNID COEF. C.PROD. PR. PROD PR. IMPR. PR. UNIT CUSTO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

(F) TOTAL: 0,00

PEDREIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
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CÓDIGO (G) SERVIÇOS UNID COEF. C.PROD. PR. PROD PR. IMPR. PR. UNIT CUSTO
0,00
0,00
0,00
0,00

(G) TOTAL: 0,00

CÓDIGO (H) ITENS DE TRANSPORTE FÓRMULA X1 CUSTO CONSUMO CUSTO

(H) TOTAL: 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 20,23
BDI (28,82%) 5,83

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 26,06

Leandro Di Giorgio
CAU nº A55796-0
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PREFEITURA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

OBRA/SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRIGO DE ONIBUS PADRÃO PMCI. CONTRATO Nº:

LOCAL: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. Código: PMCI
COMP_02

REFERENCIAL DE PREÇOS: DATA BASE: COM: LEIS SOC.: BDI:
SINAPI SETEMBRO/2018 DESONERAÇÃO 89,54% 28,82%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO
SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO RETANGULAR 6x2" Unidade:

UND.
CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO UNID QUANT. UT.IMPR. VL.PROD VL.IMPR. CUSTO

0,00
0,00
0,00
0,00

(A) TOTAL: 0,00

CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNID COEF. PR. PROD PR. IMPR. PR. UNIT CUSTO

88315 H 2,000 18,97 37,94

88251 H 1,000 15,35 15,35

(B) TOTAL: 53,29

CÓDIGO (C) ITENS DE INCIDÊNCIA UNID COEF. PR. PROD PR. IMPR. PR. UNIT CUSTO

3% 1,60
(C) TOTAL: 1,60

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) 54,89
(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) 54,89

CÓDIGO (F) MATERIAIS UNID COEF. PR. PROD PR. IMPR. PR. UNIT CUSTO

MERCADO TUBO RETANGULAR METALON 150 X 50 M 0,1660 557,85 92,60
0,00
0,00

(F) TOTAL: 92,60

UT.P
ROD

C.PR
OD.

SERRALHEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

C.PR
OD.

C.PR
OD.
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CÓDIGO (G) SERVIÇOS UNID COEF. PR. PROD PR. IMPR. PR. UNIT CUSTO

0,00
0,00
0,00
0,00

(G) TOTAL: 0,00

CÓDIGO (H) ITENS DE TRANSPORTE FÓRMULA X1 CUSTO CONSUMO CUSTO

(H) TOTAL: 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 147,48
BDI (28,82%) 42,50

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 189,98

MAPA DE COTAÇÃO
SERVIÇO: TUBO RETANGULAR 150 X 50 (6x2")  PERFIL 6,00M UNIDADE: R$557,85

FORNECEDOR CNPJ TEFEFONE /EMAIL PREÇO
METAFER COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA.

R$453,56

CENTURY COMERCIO DE TUBOS LTDA 26.192.307/0001-25 912,00

TUBOS OLIVEIRA CONFINÇA ABSOLUTA 57.424.244/0001-19 (11) 3186-8000            307,98

Leandro Di Giorgio
CAU nº A55796-0

C.PR
OD.

57.017.873/0001-24   
      

(11) 5521-1888      
www.metafer.com.br

contato@centurytubos.com.br  (11)2024-6000
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PREFEITURA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

OBRA/SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRIGO DE ONIBUS PADRÃO PMCI. CONTRATO Nº:

LOCAL: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. Código: PMCI

COMP 03
REFERENCIAL DE PREÇOS: DATA BASE: COM: LEIS SOC.: BDI:

SINAPI FEVEREIRO/2019 DESONERAÇÃO 89,54% 28,82%
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 2 1/2". Unidade:
M

CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO UNID QUANT. UT.PROD UT.IMPR. VL.PROD VL.IMPR. CUSTO

0,00
0,00
0,00

0,00
(A) TOTAL: 0,00

CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNID COEF. C.PROD. PR. PROD PR. IMPR. PR. UNIT CUSTO
88315 H 1,000 18,97 18,97

88251 H 0,500 15,35 7,67

(B) TOTAL: 26,64

CÓDIGO (C) ITENS DE INCIDÊNCIA UNID COEF. C.PROD. PR. PROD PR. IMPR. PR. UNIT CUSTO

0,00
(C) TOTAL: 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) 26,64
(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) 26,64

CÓDIGO (F) MATERIAIS UNID COEF. C.PROD. PR. PROD PR. IMPR. PR. UNIT CUSTO
21147 M 1,3000 84,64 110,03

0,00

0,00
0,00

(F) TOTAL: 110,03

SERRALHEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 2 1/2", 
E = 5,16 MM, SCHEDULE 40 (8,62 KG/M)
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CÓDIGO (G) SERVIÇOS UNID COEF. C.PROD. PR. PROD PR. IMPR. PR. UNIT CUSTO
0,00
0,00
0,00
0,00

(G) TOTAL: 0,00

CÓDIGO (H) ITENS DE TRANSPORTE FÓRMULA XP CUSTO CONSUMO CUSTO
0,00
0,00

(H) TOTAL: 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 136,67
BDI (28,82%) 39,38

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 176,05

Leandro Di Giorgio
CAU nº A55796-0
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PREFEITURA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

OBRA/SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRIGO DE ONIBUS PADRÃO PMCI. CONTRATO Nº:

LOCAL: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. Código: PMCI
COMP 04

REFERENCIAL DE PREÇOS: DATA BASE: COM: LEIS SOC.: BDI:
SINAPI MARÇO/2019 DESONERAÇÃO 89,54% 28,82%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO
SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPA DE AÇO 3/8" Unidade:

UND.
CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO UNID QUANT. UT.PROD UT.IMPR. VL.PROD VL.IMPR. CUSTO

0,00
0,00

0,00
0,00

(A) TOTAL: 0,00

CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNID COEF. C.PROD. PR. PROD PR. IMPR. PR. UNIT CUSTO
88315 H 2,200 18,98 41,75

88251 H 2,200 15,36 33,79

(B) TOTAL: 75,54

CÓDIGO (C) ITENS DE INCIDÊNCIA UNID COEF. C.PROD. PR. PROD PR. IMPR. PR. UNIT CUSTO
0,00

(C) TOTAL: 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) 75,54
(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) 75,54

CÓDIGO (F) MATERIAIS UNID COEF. C.PROD. PR. PROD PR. IMPR. PR. UNIT CUSTO
1332 KG 74,6900 5,54 413,78

0,00
0,00

(F) TOTAL: 413,78

SERRALHEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " 
(9,53 MM) 74,69 KG/M2
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CÓDIGO (G) SERVIÇOS UNID COEF. C.PROD. PR. PROD PR. IMPR. PR. UNIT CUSTO
0,00

0,00
0,00

0,00
(G) TOTAL: 0,00

CÓDIGO (H) ITENS DE TRANSPORTE FÓRMULA XP CUSTO CONSUMO CUSTO
0,00
0,00

(H) TOTAL: 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 489,32
BDI (28,82%) 141,02

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 630,34

Leandro Di Giorgio
CAU nº A55796-0
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PREFEITURA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

OBRA/SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRIGO DE ONIBUS PADRÃO PMCI. CONTRATO Nº:

LOCAL: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. Código: PMCI
COMP 05

REFERENCIAL DE PREÇOS: DATA BASE: COM: LEIS SOC.: BDI:

SINAPI MARÇO/2019 DESONERAÇÃO 89,54% 28,82%
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO QUADRADO 1 1/4"X 1 1/4" ESP 2,0MM Unidade:
UND

CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO UNID QUANT. UT.IMPR. VL.PROD VL.IMPR. CUSTO

0,00

0,00

0,00

0,00

(A) TOTAL: 0,00

CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNID COEF. C.PROD. PR. PROD PR. IMPR. PR. UNIT CUSTO

88315 H 2,200 18,98 41,75

88251 H 2,200 15,36 33,79

(B) TOTAL: 75,54

CÓDIGO (C) ITENS DE INCIDÊNCIA UNID COEF. C.PROD. PR. PROD PR. IMPR. PR. UNIT CUSTO

0,00

(C) TOTAL: 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) 75,54

(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) 75,54

CÓDIGO (F) MATERIAIS UNID COEF. C.PROD. PR. PROD PR. IMPR. PR. UNIT CUSTO

MERCADO M 2,3226 70,75 164,32

0,00

0,00

(F) TOTAL: 164,32

CÓDIGO (G) SERVIÇOS UNID COEF. C.PROD. PR. PROD PR. IMPR. PR. UNIT CUSTO

0,00

0,00

0,00
0,00

(G) TOTAL: 0,00

UT.PRO
D

SERRALHEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

TUBO QUADRADO 1 1/4"X 1 1/4" ESP 
2,0MM
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CÓDIGO (H) ITENS DE TRANSPORTE FÓRMULA XP CUSTO CONSUMO CUSTO
0,00
0,00

(H) TOTAL: 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 239,85
BDI (28,82%) 69,12

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 308,97

MAPA DE COTAÇÃO
UNIDADE: R$70,75

FORNECEDOR CNPJ TEFEFONE /EMAIL PREÇO

METAFER COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA. 57.017.873/0001-24         R$84,24

CENTURY COMERCIO DE TUBOS LTDA
26.192.307/0001-25 68,00

TUBOS OLIVEIRA CONFINÇA ABSOLUTA 57.424.244/0001-19 (11) 3186-8000            60,00

Leandro Di Giorgio

CAU nº A55796-0

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO QUADRADO 1 1/4"X 1 1/4" 
ESP 2,0MM

(11) 5521-1888      
www.metafer.com.br

contato@centurytubos.com.br  (11)2024-6000
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PREFEITURA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

OBRA/SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRIGO DE ONIBUS PADRÃO PMCI. CONTRATO Nº:

LOCAL: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. Código: PMCI

COMP 06
REFERENCIAL DE PREÇOS: DATA BASE: COM: LEIS SOC.: BDI:

SINAPI MARÇO/2018 DESONERAÇÃO 89,54% 28,82%
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO DO BANCO DE MADEIRA Unidade:
UND

CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO UNID QUANT. UT.PROD UT.IMPR. VL.PROD VL.IMPR. CUSTO
0,00

0,00
0,00
0,00

(A) TOTAL: 0,00

CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNID COEF. C.PROD. PR. PROD PR. IMPR. PR. UNIT CUSTO
88315 H 2,200 18,98 41,75

88251 H 1,500 15,36 23,04

(B) TOTAL: 64,79

CÓDIGO (C) ITENS DE INCIDÊNCIA UNID COEF. C.PROD. PR. PROD PR. IMPR. PR. UNIT CUSTO

0,00
(C) TOTAL: 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) 64,79
(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) 64,79

CÓDIGO (F) MATERIAIS UNID COEF. C.PROD. PR. PROD PR. IMPR. PR. UNIT CUSTO
1332 KG 8,1561 5,54 45,18

587 KG 0,1252 18,80 2,35

11964
UND 9,0000 0,99 8,91

0,00
(F) TOTAL: 56,44

SERRALHEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " 
(9,53 MM) 74,69 KG/M2
CANTONEIRA ALUMINIO ABAS DESIGUAIS 1" 
X 3/4 ", E = 1/8 "
PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR 
PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 
75 MM
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CÓDIGO (G) SERVIÇOS UNID COEF. C.PROD. PR. PROD PR. IMPR. PR. UNIT CUSTO
0,00
0,00
0,00
0,00

(G) TOTAL: 0,00

CÓDIGO (H) ITENS DE TRANSPORTE FÓRMULA XP CUSTO CONSUMO CUSTO
0,00
0,00

(H) TOTAL: 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 121,23
BDI (28,82%) 34,93

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 156,16

Leandro Di Giorgio
CAU nº A55796-0
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PREFEITURA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

OBRA/SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRIGO DE ONIBUS PADRÃO PMCI. CONTRATO Nº:

LOCAL: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. Código: PMCI
COMP 07

REFERENCIAL DE PREÇOS: DATA BASE: COM: LEIS SOC.: BDI:

SINAPI FEVEREIRO/2019 DESONERAÇÃO 89,54% 28,82%
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCO COM 1,80M DE MADEIRA APARELHADA. Unidade:
UND

CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO UNID QUANT. UT.PROD UT.IMPR. VL.PROD VL.IMPR. CUSTO

0,00
0,00
0,00

0,00
(A) TOTAL: 0,00

CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNID COEF. C.PROD. PR. PROD PR. IMPR. PR. UNIT CUSTO

88251 H 1,500 15,35 23,02

(B) TOTAL: 23,02

CÓDIGO (C) ITENS DE INCIDÊNCIA UNID COEF. C.PROD. PR. PROD PR. IMPR. PR. UNIT CUSTO

0,00
(C) TOTAL: 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) 23,02

(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00
(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) 23,02

CÓDIGO (F) MATERIAIS UNID COEF. C.PROD. PR. PROD PR. IMPR. PR. UNIT CUSTO
21016 M 5,4000 11,19 60,42

4344 UND 6,0000 8,53 51,18

0,00
0,00

(F) TOTAL: 111,60

AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SARRAFO DE MADEIRA DE LEI 10 X 2.5 CM 
(LABOR)
PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, 
DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 140MM, 
COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE 
PRESSAO MEDIA
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CÓDIGO (G) SERVIÇOS UNID COEF. C.PROD. PR. PROD PR. IMPR. PR. UNIT CUSTO
6082 M2 0,7920 14,54 11,52

0,00

0,00
0,00

(G) TOTAL: 11,52

CÓDIGO (H) ITENS DE TRANSPORTE FÓRMULA XP CUSTO CONSUMO CUSTO
0,00
0,00

(H) TOTAL: 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 146,13
BDI (28,82%) 42,11

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 188,24

Leandro Di Giorgio

CAU nº A55796-0

PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE 
EM MADEIRA, TRES DEMAOS
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PREFEITURA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

OBRA/SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRIGO DE ONIBUS PADRÃO PMCI. CONTRATO Nº:

LOCAL: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. Código: PMCI
COMP 08

REFERENCIAL DE PREÇOS: DATA BASE: COM: LEIS SOC.: BDI:

IOPES MARÇO/2019 DESONERAÇÃO 89,54% 28,82%
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Unidade:
M

CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO UNID QUANT. UT.PROD UT.IMPR. VL.PROD VL.IMPR. CUSTO

0,00
0,00
0,00

0,00
(A) TOTAL: 0,00

CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNID COEF. C.PROD. PR. PROD PR. IMPR. PR. UNIT CUSTO

88256-SINAPI H SINAPI 0,3000 19,73 5,92

88316-SINAPI H SINAPI 0,2000 13,66 2,73

(B) TOTAL: 8,65

CÓDIGO (C) ITENS DE INCIDÊNCIA UNID COEF. C.PROD. PR. PROD PR. IMPR. PR. UNIT CUSTO

0,00
(C) TOTAL: 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) 8,65
(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) 8,65

CÓDIGO (F) MATERIAIS UNID COEF. C.PROD. PR. PROD PR. IMPR. PR. UNIT CUSTO

20510 KG 4,80 0,49 2,352

34666 M2 1,10 33,70 37,070

0,00
0,00

(F) TOTAL: 39,42

SERVIÇO: Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado 
com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro

AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

CIMENTO COLANTE INDUSTRIALIZADO AC I 
(LABOR)
LADRILHO HIDRÁULICO PASTILHADO 
20X20CM COLORIDO (LABOR)
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CÓDIGO (G) SERVIÇOS UNID COEF. C.PROD. PR. PROD PR. IMPR. PR. UNIT CUSTO
0 0,00

0,00
0,00
0,00

(G) TOTAL: 0,00

CÓDIGO (H) ITENS DE TRANSPORTE FÓRMULA XP CUSTO CONSUMO CUSTO
0,00
0,00

(H) TOTAL: 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 48,07
BDI (28,82%) 13,85

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 61,92

Leandro Di Giorgio
CAU nº A55796-0
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PREFEITURA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

OBRA/SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRIGO DE ONIBUS PADRÃO PMCI. CONTRATO Nº:

LOCAL: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. Código: PMCI
COMP 10

REFERENCIAL DE PREÇOS: DATA BASE: COM: LEIS SOC.: BDI:

IOPES SETEMBRO/2018 DESONERAÇÃO 89,54% 28,82%
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOTEM. Unidade:
UND

CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO UNID QUANT. UT.PROD UT.IMPR. VL.PROD VL.IMPR. CUSTO

0,00
0,00
0,00

0,00
(A) TOTAL: 0,00

CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNID COEF. C.PROD. PR. PROD PR. IMPR. PR. UNIT CUSTO

88315 H 3,000 18,99 56,97

88251 H 2,200 15,33 33,72

(B) TOTAL: 90,69

CÓDIGO (C) ITENS DE INCIDÊNCIA UNID COEF. C.PROD. PR. PROD PR. IMPR. PR. UNIT CUSTO

0,00
(C) TOTAL: 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) 90,69
(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) 90,69

CÓDIGO (F) MATERIAIS UNID COEF. C.PROD. PR. PROD PR. IMPR. PR. UNIT CUSTO
584 M 10,1600 17,91 181,96

11046 KG 3,3020 8,49 28,03

0,00
0,00

(F) TOTAL: 209,99

SERRALHEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 2 ", E 
= 1/8 "
CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 
18, E = 1,25 MM (10,00 KG/M2)
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CÓDIGO (G) SERVIÇOS UNID COEF. C.PROD. PR. PROD PR. IMPR. PR. UNIT CUSTO
73865/001 M2 5,0800 8,65 43,94

79460 PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS M2 5,0800 39,80 202,18

0,00
0,00

(G) TOTAL: 246,13

CÓDIGO (H) ITENS DE TRANSPORTE FÓRMULA XP CUSTO CONSUMO CUSTO
0,00
0,00

(H) TOTAL: 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 546,80
BDI (28,82%) 157,58

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 704,38

Leandro Di Giorgio
CAU nº A55796-0

FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE 
EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA 
DEMAO, ESPESSURA DE 25 MICRA



MODELO DE DECLARAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA

À

Comissão Permanente de Licitação

Ref. Concorrência Pública nº 004/2019

Assunto:  Declaração  de  Fornecimento  de  Projeto  de  Estrutura  Metálica  e  do  respectivo  Memorial

Descritivo, Fabricação, Montagem e Instalação

A Licitante ________________________ (Razão Social ou Nome do Consórcio), inscrita no CNPJ sob o

nº _______________, com sede _____________________, por intermédio de seu representante legal,

________________,  inscrito  no  CPF  sob  o  nº  _____________,  RG  nº  ___________________,

domiciliado na ______________________, DECLARA, para os fins previstos no EDITAL de Licitação da

Concorrência nº 004/2019, destinado à contratação de empresa especializada ou consórcio de empresas

especializadas na construção e instalação de abrigos ônibus e mobiliário voltado à comunicação dos

usuários do serviço  de transporte  público do Município  de Cachoeiro  de Itapemirim-ES,  que,  em se

sagrando vencedora do referido certame, fornecerá, dentro dos prazos máximos definidos no EDITAL e

seus anexos, Projeto de Estrutura Metálica e do respectivo Memorial Descritivo, Fabricação e Montagem,

acompanhado do documento de Responsabilidade Técnica (ART e/ou RRT), emitido pelo responsável

por  sua  Fabricação,  Montagem  e  Instalação,  atendendo  a  todas  as  exigências  e  especificações

estabelecidas no referido EDITAL, especialmente em seu Projeto Básico.

Local, _______ de _______________de _____.

_______________________________

(Razão social da Licitante ou nome do consórcio, nome do Representante Legal e assinatura, com

firma reconhecida)

(Observações: Em caso de consórcio, a declaração deverá ser apresentada e firmada apenas pelo

consórcio, devidamente representado pela consorciada líder)
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE FUNDAÇÕES

À

Comissão Permanente de Licitação

Ref. Concorrência Pública nº 004/2019

Assunto: Declaração de Apresentação de Projeto de Fundações

A Licitante ________________________ (Razão Social ou Nome do Consórcio), inscrita no CNPJ sob o

nº _______________, com sede _____________________, por intermédio de seu representante legal,

________________,  inscrito  no  CPF  sob  o  nº  _____________,  RG  nº  ___________________,

domiciliado na ______________________, DECLARA, para os fins previstos no EDITAL de Licitação da

Concorrência nº 004/2019, destinado à contratação de empresa especializada ou consórcio de empresas

especializadas na construção e instalação de abrigos ônibus e mobiliário voltado à comunicação dos

usuários do serviço  de transporte  público do Município  de Cachoeiro  de Itapemirim-ES,  que,  em se

sagrando  vencedora  do  referido  certame,   apresentará  o  projeto  de  fundações  dos  mobiliários  que

compõem o OBJETO descrito no referido EDITAL, especialmente em seu Projeto Básico, com os devidos

dimensionamentos e em conformidade aos parâmetros e normas técnicas relativas à segurança das

estruturas, com detalhamento  em plantas e cortes (planta de locação, cortes, cotas, detalhamento de

ferragens  com  bitolas,  comprimentos  e  dobras,  escala,  etc.),  bem  como  tabelas  e  planilhas  de

quantitativo, acompanhado do documento de Responsabilidade Técnica (ART e/ou RRT), emitida pelo

responsável por sua elaboração.

Local, _______ de _______________de _____.

____________________________________________________________

(Razão social da Licitante ou nome do consórcio, nome do Representante Legal e assinatura, com

firma reconhecida)

(Observação: Em caso de consórcio, a declaração deverá ser apresentada e firmada apenas pelo

consórcio, devidamente representado pela consorciada líder)
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