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1) OBJETO E DOTAÇÃO: 

 

 

Contratação de empresa especializada para execução de Reforma da Praça de 

Esportes e Cultura (CEUs)do Bairro Ayrton Senna, conforme memorial 

descritivo, planilha básica orçamentária, projeto e demais documentos 

técnicos. 

 

O recurso para execução da obra constante do objeto é o proveniente da 

Dotação Orçamentária abaixo: 

 

Nº. Ficha 

0120012010.2781200911.038 – Construção, Ampliação, Reforma, Conservação e 

Aparelhamento de Unidades Esportivas 

44905100000 – Obras e Instalações 

 

2) DA ELABORAÇÃO – DOCUMENTOS TÉCNICOS: 

 

Informamos que os documentos técnicos tais como: Memorial Descritivo, 

Planilha Básica, Cronograma Físico e financeiro, Projetos, Composição de 

Preços Unitários e Memorial de Cálculo, foram desenvolvidos pelo 

Departamento de Engenharia pertencente à Secretaria Municipal de Obras, 

Infraestrutura e Transportes. 

 

3) DA MODALIDADE, REGIME DE EXECUÇÃO E CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS 

PROPOSTAS: 

 

 

A modalidade sugerida para o certame licitatório é “Convite” 

 

Quanto ao critério de avaliação da proposta, deverá ser “Menor Preço 

Global”. 

 

4) DA LOCALIDADE PARA EXECUÇÃO: 

 

A obra será executada na praça de esporte e cultura, localizada na Avenida 

Fernando Jogaib e Maria Elisa Rios, Quadra 35, Bairro Ayrton Senna, nesta 

municipalidade. 

 

5) PRAZO CONTRATUAL: 

 

A vigência contratual deverá ser de 85 (oitenta e cinco) dias conforme 

croqui abaixo: 

 

     

Total / 

dias 

Dias ===> 10 60 5 10 85 

 

Instrução - 

Início do 

Contrato 

Execução 

Prazo 

Recebimento 

Provisório 

Prazo 

Recebimento 

Definitivo 

Vigência 

do 

Contrato 

 

6) PRAZO DE EXECUÇÃO: 

 



 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS 
Estado do Espírito Santo 

Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude 

 

________________________________________________________________________________________ 3 

Conforme estabelecido no Cronograma Físico e Financeiro, o prazo de 

execução será de 60 (sessenta) dias. 

 

7) DA CONDIÇÃO DE HABILITAÇÃO  

 

7.1) HABILITAÇÃO JURÍDICA 

a) registro comercial, devidamente registrado na respectiva Junta 

Comercial, no caso de empresa individual; 

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado na respectiva Junta Comercial, em se tratando de sociedades 

comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documento 

de eleição de seus administradores; 

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

de prova de diretoria em exercício; 

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. 

 

7.2. REGULARIDADE FISCAL 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (cartão 

CNPJ). 

b) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual (FAC – Ficha 

de Atualização Cadastral) ou Municipal (Alvará de Funcionamento), relativo 

ao domicílio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto do certame. 

c) prova de regularidade para com a Fazenda Federal: Certidão Conjunta 

perante a Secretaria da Receita Federal, e a Procuradoria da Fazenda 

Nacional, conforme IN/SRF nº 574/2005; 

d) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, emitido pela Caixa Econômica 

Federal; 

e) Certidão de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou 

sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e relativa aos 

tributos relacionados com o objeto licitado. 

f) comprovação de Regularidade perante a Fazenda Municipal: Certidão dos 

Tributos relativos ao domicílio ou sede da proponente. 

g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, emitida pelo Tribunal 

Superior do Trabalho, conforme Lei n° 12.440/2011.  

 

7.3. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

 

Comprovante de registro no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 

Agronomia (CREA), da LICITANTE e de seus responsáveis técnicos (Engenheiro 

Civil), na sede da LICITANTE e visto no CREA-ES, no caso de LICITANTES com 

sede em outros Estados, sendo inválido o documento que não apresentar 

rigorosamente a situação atualizada da LICITANTE, conforme resolução nº 

266/79 do CONFEA. 

 

Comprovação de aptidão para desempenho de atividades pertinentes e 

compatíveis em características com o objeto da licitação. A comprovação da 

capacidade técnica será feita da seguinte forma: 

 

- Atestados de desempenho anterior, emitidos por pessoas jurídicas de 

direito público ou privado, acompanhado das respectivas certidões de 

acervo técnico do profissional de nível superior, detentor da Anotação de 

Responsabilidade Técnica (ART), comprovando a execução de serviços de 
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características técnicas semelhantes às do objeto do presente Edital, 

conforme discriminação abaixo:  

 

ATESTADOS REGISTRADOS EM NOME DO ENGENHEIRO CIVIL: 

 

 Execução de Serviços de estrutura metálica; 

 Execução de Serviços para cobertura de telha de aço galvanizado 

trapezoidal 40; 

 Execução de Serviços de pintura em esmalte sintético; 

 

b) A Certidão de Acervo Técnico (CAT) deverá referir-se às atividades 

técnicas que façam parte das atribuições legais do profissional; 

 

c) O profissional de nível superior detentor do acervo técnico deve 

comprovadamente pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, 

entendendo-se como tal: 

 

- Sócio: Comprovação através de Certidão Simplificada da Junta Comercial 

atualizada. 

- Diretor: Comprovação através de Certidão Simplificada emitida pela Junta 

Comercial ou cópia da publicação na imprensa da ata de eleição no caso de 

sociedades anônimas. 

- Empregado: Cópia de Registro autenticada da CTPS ou Cópia da ficha ou 

livro de registro de empregado devidamente com foto, registrada na DRT.  

- Profissional Técnico: contrato particular de prestação de serviços 

devidamente registrado em cartório. 

 

d – Declaração de inexistência no quadro funcional da empresa de menor de 

18 (dezoito) anos desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou 

de qualquer menor de 16 (dezesseis) anos (decreto federal nº 4.358/2002), 

conforme Anexo III. 

 

e – Declaração que inexistem fatos impeditivos de habilitação (Anexo II). 

 

f - A empresa participante do certame deverá apresentar Atestado de VISITA 

TÉCNICA fornecido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS, emitido pela 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES devidamente 

assinado por responsável da Secretaria, devendo a vistoria ser previamente 

agendada, não sendo aceitas alegações posteriores de desconhecimento das 

condições necessárias à execução dos serviços. 

 

Fica a critério da empresa participante quanto sua participação na Visita 

Técnica, onde, não havendo interesse a mesma deverá proceder declaração 

formal assinada pelo responsável técnico, sob as penalidades da lei, de 

que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à 

natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e 

informando que não o utilizará para quaisquer questionamento futuros que 

ensejem avenças técnicas com o órgão licitador. 

 

f.1 - Não haverá vistoria sem prévio agendamento; 

 

f.2 - O agendamento deverá ser marcado via telefone (27) 3767-8802 ou 

3767-8553 e pelo endereço eletrônico obras.sm@gmail.com; 

 

mailto:infraestrutura@saomateus.es.gov.br
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f.3 - A vistoria será até um dia antes da abertura da licitação, saindo da 

Secretaria Municipal de Obras, no dia e horário marcado, tendo como 

destino o local onde será executado a obra objeto a ser contratado; 

 

f.4 - A visita deverá ser realizada por representante da empresa, 

devidamente credenciado, devendo apresentar a credencial assinada pelo 

representante legal da empresa, acompanhada do contrato social autenticado 

e RG, não sendo aceitos documentos via fax ou sem autenticação. 

 

7.4.QUALIFICAÇÃO ECONOMICO-FINANCEIRA: 

 

A empresa licitante deverá apresentar os seguintes documentos para efeito 

de Qualificação Econômico-Financeira: 

 

Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo 

distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, 

expedida no domicilio da pessoa física, cuja emissão não seja superior a 

30 (trinta) dias da data de apresentação da documentação e proposta. 

 

Balanço Patrimonial do exercício de 2016, inclusive com demonstrativos 

contábeis, e apresentados na forma da Lei que comprovem a boa situação 

financeira da empresa, registrado na Junta Comercial do Estado da sede da 

empresa licitante, podendo ser atualizados por índices oficiais quando 

encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta, 

devidamente assinado pela empresa licitante e ainda por contador 

habilitado, acompanhado da respectiva Certidão de Regularidade do 

contador, expedido pelo CRC onde o contador presta serviço, acompanhado de 

demonstrações dos seguintes elementos: 

 

Prova de Idoneidade Financeira: 

 

a) Índice de Liquidez Geral - ILG igual ou superior a 1,00 (um) 

  

ILG =  Ativo Circulante + Realizável à Longo Prazo 

             Passivo Circulante + Exigível à Longo Prazo 

 

b) Índice de Liquidez Corrente - ILC igual ou superior a 1,00 (um) 

  

ILC =       Ativo Circulante      

      Passivo Circulante 

 

c) Índice de Endividamento Geral – IEG igual ou inferior a 1,00 (um) 

 

IEG =  Passivo Circulante + Exigível à Longo Prazo 

                        Ativo Total 

 

8) PROPOSTA DE PREÇOS: 

 

A empresa interessada deverá fornecer proposta de preço, tendo como 

parâmetro a Planilha Básica Orçamentária desenvolvida pelo Município, 

devendo tal proposta conter no mínimo os seguinte elementos: 

 

 Redigida em língua portuguesa; 

 Razão Social da empresa, endereço completo e CNPJ/MF; 

 Data, assinatura e identificação do representante legal pela 

licitante; 

 Data base, que deverá ser o mês de apresentação da proposta; 
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 Validade da Proposta – Mínimo 60 dias. 

 

9) OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

 

Registrar o Contrato no CREA e apresentar à fiscalização do contrato sob 

condição do pagamento da primeira medição; 

 

Manter canteiro de obras / serviços com instalações compatíveis, inclusive 

com escritórios para seus representantes, bem como ambiente adequado para 

a Fiscalização; 

 

Planejar a obra / serviço de forma a não interferir no andamento normal 

das atividades desenvolvidas no local e em seu entorno; 

 

Providenciar, às suas expensas, cópias dos elementos que venham a ser 

necessários, não só para a Licitação e assinatura do Contrato, como também 

para execução das obras / serviços; 

 

Matricular os serviços no INSS e entregar à Contratante as guias de 

recolhimento das contribuições devidas ao INSS e ao FGTS, nos termos da 

legislação específica em vigor. As referidas guias serão acompanhadas de 

declaração elaborada em papel timbrado da Contratada, carimbada e assinada 

por pessoa legalmente habilitada para tal fim, atestando, sob as penas da 

lei, que as mesmas correspondem fielmente ao total da mão-de-obra 

empregada nos serviços contratados; 

 

Manter no local das obras / serviços um "Diário de Ocorrências", no qual 

serão feitas anotações diárias referentes ao andamento dos serviços, 

qualidade dos materiais, mão-de-obra, etc., como também reclamações, 

advertências e principalmente problemas de ordem técnica que requeiram 

solução, por uma das partes. Este Diário, devidamente rubricado pela 

Fiscalização e pela Contratada, em todas as vias, ficará em poder da 

Contratante após a conclusão das obras / serviços; 

 

Obedecer às normas de higiene e prevenção de acidentes, a fim de garantir 

a salubridade e a segurança nos acampamentos e nos canteiros de serviços; 

 

Responder por todos os ônus e obrigações concernentes às legislações 

Fiscal, Previdenciária, Trabalhista e Comercial, inclusive os decorrentes 

de acidentes de trabalho; 

 

Responder financeiramente, sem prejuízo de medidas outras que possam ser 

adotadas, por quaisquer danos causados à União, Estado, Município ou 

terceiros, em razão da execução da obra / serviços; 

 

Fazer com que os componentes da equipe de mão-de-obra operacional 

(operários), exerçam as suas atividades, devidamente uniformizados, em 

padrão único (farda), e fazendo uso dos equipamentos de segurança 

requeridos para as atividades desenvolvidas, em observância à legislação 

pertinente; 

 

Executar toda a obra, serviços e instalações de acordo com os projetos, 

especificações e demais elementos técnicos que integram o contrato, 

obedecendo rigorosamente às Normas Técnicas da ABNT e das concessionárias 

de serviços públicos, conforme referido nas Condições Específicas de 

Licitação do Edital, assim como as determinações da Contratante; 
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Executar o controle tecnológico de materiais, componentes e sistemas 

construtivos (ensaios laboratoriais) para evidenciar o atendimento às 

Normas 

Técnicas da ABNT; 

 

Utilizar somente materiais, componentes e serviços especializados de 

fornecedores qualificados; 

 

Não transferir no todo ou em parte, serviços ou obras objeto do Contrato, 

ressalvadas as sub-contratações de serviços especializados, as quais serão 

previamente submetidas à Contratante para autorização; 

 

Comunicar à Fiscalização e proceder, às suas expensas, as correções 

necessárias, sempre que ocorrerem falhas, erros ou omissões nos projetos, 

especificações e demais elementos técnicos que integram o objeto 

contratado, assumindo a responsabilidade pela correta execução de todos os 

serviços. Tais correções somente serão efetuadas com a aprovação da 

Fiscalização, que por sua vez consultará o(s) autor(res) do(s) projeto(s), 

para efeito de autorização quando for o caso; 

 

Quando, por motivo de força maior ou caso fortuito, houver a necessidade 

de aplicação de material "similar" ao especificado, submeter o pretendido 

à Fiscalização, para que a mesma possa se pronunciar pela aprovação ou não 

do mesmo; 

 

Manter permanentemente no local das obras / serviços, equipe técnica 

suficiente, composta pelos profissionais habilitados e de capacidade 

comprovada indicados na relação da equipe mínima, que assuma perante a 

Fiscalização, a responsabilidade técnica dos mesmos até a sua entrega 

definitiva, inclusive com poderes para deliberar sobre qualquer 

determinação de emergência que se torne necessária; 

 

Adotar como prática diária reuniões de DDS (Diálogo Diário de Segurança) 

devendo o(s) se fazer presente o(s) Encarregado(s), e demais responsáveis 

pela obra, no intuito de orientar, conscientizar bem como instruir tendo 

como foco SEGURANÇA NO TRABALHO, devendo ainda tais reuniões ser 

evidenciadas por meio de lista de presença à fiscalização do contrato 

mensalmente, contendo o assunto abordado nos respectivos dias; 

 

Manter no local das obras / serviços, além da equipe técnica retro 

mencionada, auxiliares necessários ao perfeito controle de medidas e 

padrões, assim como promover às suas expensas e a critério da 

Fiscalização, o controle tecnológico dos materiais a serem empregados nos 

serviços; 

 

Facilitar a ação da Fiscalização na inspeção das obras / serviços, em 

qualquer dia ou hora, prestando todas as informações e esclarecimentos 

solicitados, inclusive de ordem administrativa, bem como os documentos 

comprobatórios que a Fiscalização julgar necessário; 

 

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou 

parcialmente, às suas expensas, obras / serviços objeto do Contrato em que 

se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes de execução 

irregular, do emprego de materiais ou equipamentos inadequados ou não 

correspondentes às especificações; 
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Retirar todo o entulho decorrente da execução das obras / serviços, 

deixando o local totalmente limpo; 

 

Efetuar seguros contra incêndio e de responsabilidade civil, no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias contados do início da obra / serviço, em nome 

da Contratante, cujas apólices serão calculadas sobre o valor global do 

contrato; 

 

A empresa Contratada deverá sobretudo atender os ditames da Lei Municipal 

(São Mateus-ES) nº. 1.286/2013; 

 

10) DA GARANTIA DA OBRA: 

 

A(s) empresa(s) Contratada(s) deverá atender o que estabelece o Art. 618 

do Código Civil oferecendo a garantia prevista no referido regimento 

legal. 

 

11) DA GARANTIA CONTRATUAL: 

 

a) A empresa a ser Contratada prestará garantia, em favor da CONTRATANTE, 

5% (cinco por cento) do valor estimado para a execução dos serviços 

objeto deste contrato, mediante uma das modalidades previstas no § 1° 

do artigo 56 da Lei 8.666/93. 

 

a.1 - O valor da garantia contratual ficará retido, até assinatura do 

termo de encerramento definitivo do contrato e mediante a demonstração 

do cumprimento integral das obrigações trabalhistas assumidas junto aos 

trabalhadores contratados para execução dos serviços objeto deste 

contrato; e ausência de condenações subsidiárias do município ao 

pagamento de indenizações, inclusive por acidente de trabalho, que 

tenham ligação com a execução dos serviços contratados. Se constatada 

alguma das situações retro mencionadas, o valor da garantia será 

utilizado até o limite necessário para quitação dos débitos 

supracitados. 

 

a.2 - Se o valor da garantia vier a ser utilizado, total ou parcialmente, 

no pagamento de qualquer obrigação vinculada a este ajuste, incluída a 

indenização a terceiros, a CONTRATADA deverá proceder à respectiva 

reposição, no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, contados da data 

do recebimento da notificação da CONTRATANTE. 

 

a.3 - Após o cumprimento fiel e integral de todas as obrigações assumidas 

neste contrato, a garantia, ou seu saldo, será liberada ou restituída, a 

pedido da CONTRATADA, no prazo de10  (dez) dias úteis, mediante 

certificação, pelo Gestor Fiscal deste contrato, de que os serviços 

foram realizados a contento. 

 

12) DO RECEBIMENTO DA OBRA: 

 

O Município por intermédio da fiscalização técnico/operacional, mediante 

término dos serviços, receberá a obra de forma provisória, onde num prazo 

de até 10 (dez) dias será expedido o Termo de Recebimento Definitivo. 

 

Mesmo após a expedição do Termo de Recebimento Definitivo por parte da 

fiscalização, a empresa Contratada não fica isenta de proceder eventuais 

correções junto aos serviços executados, caso seja identificado quaisquer 

anomalias. 
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13) CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

Somente serão considerados para efeito de pagamento os serviços 

efetivamente executados pela Contratada, em conformidade com a Planilha 

Contratual, Projeto(s) Memorial Descritivo, o presente Termo de Referência  

e demais documentos parte do certame licitatório. 

 

O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias após as medições, 

devidamente atestado em Boletim de Medição, por meio de depósito na conta-

corrente da contratada, através de Ordem Bancária, após a apresentação dos 

seguintes documentos: 

a) Nota Fiscal/Fatura de serviços discriminativa, em via única, 

devidamente atestada pela Secretaria requisitante, assim como pelo fiscal 

do contrato; 

b) Certidão Negativa de Débito – CND, emitida pelo Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS; Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, emitida 

pelo Tribunal Superior do Trabalho, conforme Lei n° 12.440/2011. 

c) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, emitido pela Caixa Econômica 

Federal; e 

d) Certidão Conjunta perante a Secretaria da Receita Federal, e a 

Procuradoria da Fazenda Nacional, conforme IN/SRF nº 574/2005 e CND 

Estadual e Municipal na sede do Licitante; 

e) No caso de serviços, obras e/ou locações, Boletim de Medição atestado 

pela Secretaria requisitante juntamente com o fiscal do contrato. 

f) Relatório de Fiscalização. 

 

A apresentação de Nota Fiscal/Fatura com incorreções ou desacompanhada da 

documentação requerida no subitem anterior, implicará na sua devolução à 

Empresa contratada para regularização, sem que isso gere direito a 

acréscimos de qualquer natureza. 

 

A PMSM reterá, na fonte, sobre o pagamento efetuado os tributos e 

contribuições de que trata a Instrução Normativa SRF nº 539/2005.  

 

Se a empresa contratada for optante pelo SIMPLES, deve anexar à Nota 

Fiscal/Fatura documento que comprove esta opção, na forma do Anexo IV, da 

IN/SRF nº 480/2004, alterada pela IN/SRF nº 539/2005, situação em que 

incidirá a retenção no percentual estabelecido na Lei 123/06, devendo a 

CONTRATADA discriminar o percentual na nota fiscal. 

 

Nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto pendente de 

liquidação qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de 

penalidade ou inadimplência contratual, sem que isso gere direito a 

acréscimos de qualquer natureza. 

 

Considera-se data do pagamento o dia da efetiva entrega da Ordem Bancária 

na unidade bancária. 

 

14) DA FISCALIZAÇÃO: 

 

O presente contrato será fiscalizado por 02 (dois) servidores públicos 

municipais, lotados nesta Secretaria, sendo: fiscal titular e suplente 

respectivamente, que responderão pela fiscalização técnica/operacional. 

 

Assim, passamos a expor abaixo os servidores indicados para responderem 

como Fiscal Técnico/Operacional: 
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DADOS DOS FISCAIS Titular Suplente 

NOME: MARCELO DE OLIVEIRA IZADORA LIRIO GONÇALVES 

Nº. DECRETO NOMEAÇÃO:   

Nº CREA / CAU CREA 4518/D-ES CAU A11756-2 

DATA DECRETO NOMEAÇÃO: 8771/2017  

Nº. MATRÍCULA   

CARGO/FUNÇÃO: 

Engenheiro Civil 

Coordenação de Projetos 

Engenharia e Arquitetura 

TIPO DO VÍNCULO: Efetivo Comissionada 

PREVISÃO ENCERRAMENTO DO 

VÍNCULO: 
  

 

 

15) CONCLUSÃO: 

 

Todo entulho proveniente da obra será removido por conta da empresa 

executante; 

 

Todo o material empregado na obra deverá ser de excelente qualidade;  

 

Quaisquer danos causados aos materiais retirados para posterior 

reinstalação correrão por conta exclusiva do executor da obra; 

 

As cotas do projeto e a descriminação da planilha orçamentária e as 

contidas neste Termo serão seguidas a risca; 

 

As mãos-de-obra deverão ser especializadas; 

Observância às normas técnicas da ABNT (Associação Brasileira de Normas 

Técnicas); 

Não serão aceitos outros tipos de qualidades, que sejam os especificados 

neste memorial; 

 

A obra deverá ser entregue livre de quaisquer resíduos.     

 

16) DA SUBCONTRATAÇÃO 

 

É vedada a sub-contratação total ou parcial da execução do objeto deste 

Contrato, salvo no caso de autorização prévia do contratante que não 

excederá o percentual de 25% (vinte e cinco por cento). 

 

17)  REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

 

Os preços são fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, 

contados da data da elaboração da proposta. 

 

Na ocasião do contrato ultrapassar o período acima identificado, os preços 

deverão ser reajustados com base em índice relativo à atividade dos 

serviços contratados. 

 

JOSÉ CARLOS DO VALLE ARAÚJO DE BARROS 

Secretário Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte. 

 


