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EDITAL 
Tomada de Preços N° 002/2019 

 
 
1 - PREÂMBULO  
 
O Consórcio Publico Rio Guandu, Associação Pública do tipo Autarquia Intermunicipal, inscrito no CNPJ 
02.270.946/0001-01, através da Comissão Especial de Licitação, designada pelo Portaria nº 004/2019 e 
atendendo solicitação da Secretaria Executiva, torna público que às 09h do dia 26 de junho de 2019, na 
sede do Consórcio situado na Avenida Presidente Vargas,121, Sala 101, 1º Andar, Centro – Afonso 
Cláudio – E. Santo, que realizará licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS, no tipo MENOR 
PREÇO GLOBAL, sob a forma de execução indireta, em regime de empreitada por PREÇO UNITÁRIO, 
para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE 
ÁGUA E SOLO NO MUNICÍPIO DE BREJETUBA NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, CONFORME 
CONTRATO DE REPASSE Nº 858709/2017/MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA/ AGÊNCIA 
NACIONAL DE ÁGUAS – ANA/ CAIXA, cujo procedimento observará as disposições da Lei n° 8.666/93 e 
suas alterações, da Lei Complementar n° 123/06 e suas alterações, demais legislações pertinentes e 
conforme as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.  
 
1.1 - Os envelopes n° "01 HABILITAÇÃO" e n° "02 PROPOSTA DE PREÇOS" deverão ser 
entregues no setor de Protocolo, na sede do Consórcio, na Avenida Presidente Vargas, 121, Sala 
101, 1º Andar, Centro – Afonso Cláudio – E. Santo, até às 09:00, do dia 26 de junho de 2019.  
 
1.2 - O início da sessão de julgamento da abertura do envelope n° 01 "DOCUMENTAÇÃO" ocorrerá às 
09:30 do mesmo dia e endereço constante no item 1.1 e n° 02 "PROPOSTA DE PREÇOS" desde que 
ocorra desistência expressa de interposição de recursos pelos proponentes, conforme o previsto no 
inciso III do art. 43, da Lei Federal 8.666/93, no mesmo local acima mencionado.  
 
1.3 - Caso não haja desistência de que trata o subitem anterior, cabe recurso no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis contados da publicação do resultado do respectivo julgamento que será feita mediante publicação 
na imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato em que foi adotada a decisão, 
quando poderá ser feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata. Interposto, o recurso 
será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Será 
marcado novo dia e horário para abertura do envelope n° 02 "PROPOSTAS DE PREÇO", que será 
publicado em imprensa oficial.  
 
1.4 - Poderão participar da presente Tomada de Preços empresas cadastradas no Consórcio Público Rio 
Guandu, ou as que atenderem todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior 
ao do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação.  
 
2 - OBJETO  
 
2.1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE 
ÁGUA E SOLO NO MUNICÍPIO DE BREJETUBA NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, CONFORME 
CONTRATO DE REPASSE Nº 858709/2017/MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA/ AGÊNCIA 
NACIONAL DE ÁGUAS – ANA/ CAIXA, conforme Planilha de Preços no Anexo II, deste Edital.  
 
3 - DOS ANEXOS AO EDITAL  
 
3.1 Integram este Edital os seguintes Anexos:  
 
a) Anexo I - Modelo de Proposta Comercial;  
b) Anexo II - Planilha de Preços e Cronograma Físico-financeiro;  
c) Anexo III - Memória de Cálculo; 
d) Anexo IV - Detalhamento do BDI; 
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e) Anexo V - Minuta de Contrato;  
f) Anexo VI - Modelo de Declaração que não emprega menores, dentre outros; 
g) Anexo VII - Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Superveniente;  
h) Anexo VIII - Modelo de Declaração de Microempresa - ME e de Pequeno Porte-EPP;  
i) Anexo IX - Modelo de Credenciamento;  
j) Anexo X - Modelo de Declaração de conhecimento dos Locais e Condições;  
k) Anexo XI - Modelo de Declaração de conhecimento de Aspectos Relevantes; 
l) Anexo XII - Termo de Referência.  
 
4 - FONTES DE RECURSO  
4.1 - Para cobertura da presente despesa será utilizado recurso do Orçamento vigente nas seguintes 
dotações:  
 
Títulos 01 – Consórcio Público Rio Guandu 

0101.18 – Gestão Ambiental 

0101.18.122 – Administração Geral 

01.01.18.122.0101 – Apoio as atividades do Consórcio Público Rio Guandu 

01.01.18.122.0001.2.001 – Consórcio Público Rio Guandu, 

3.3.90.39.00.00.00.00.100100 – Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica 

4.2 - Valor máximo estimado para a contratação é de R$ 326.584,27 (trezentos e vinte e seis mil, 
quinhentos e oitenta e quatro reais e vinte e sete centavos), conforme disposto na planilha orçamentária.  
 
5 - VIGÊNCIA DO CONTRATO E PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  
 
5.1 - O Contrato terá vigência de 360 (trezentos e sessenta) dias a partir data de assinatura, podendo ser 
prorrogado, caso haja interesse do Consórcio;  
 
5.2 - O prazo para execução dos serviços será de 180 (cento e oitenta) dias a contar da data de emissão 
da Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado, caso haja interesse da Administração. 
 
6 - DAS DÚVIDAS SOBRE O EDITAL 
 
6.1 - Todo e qualquer esclarecimento a respeito de dúvidas surgidas durante a elaboração das propostas 
pelas Empresas deverá ser solicitado a Comissão Especial de Licitação, pelo tel: 27 3735-2140, das 
08:00 às 11:30 e das 13:00 às 16:30 h. ou por email: administrativo@consorcioguandu.es.gov.br, até 3 
(três) dias antes da entrega das propostas.  
 
6.2 - A Comissão, havendo necessidade, responderá, por escrito, através de quaisquer dos meios de 
comunicação já identificados, os esclarecimentos solicitados.  
 
6.3 - As consultas e as respostas serão transmitidas à consulente e às demais licitantes.  
 
7 - DA ALTERAÇÃO DO EDITAL E DA PRORROGAÇÃO  
 
7.1 - Em qualquer ocasião, antecedendo a data fixada no item 1.1 deste Edital, o Consórcio Público Rio 
Guandu poderá, por qualquer motivo, por sua iniciativa ou em consequência de respostas fornecidas às 
solicitações de esclarecimentos, modificar o Edital, mediante a emissão de uma errata, que será 
publicada nos meios de comunicação utilizados para publicação inicial deste Edital.  
 
7.2 - Visando a assegurar um prazo mínimo para que a Licitante possa levar em conta a errata na 
preparação da documentação, o Consórcio poderá alterar a data fixada no item 1.1 deste Edital, 
prorrogando o prazo para a entrega da documentação da Licitação ou reabrindo integralmente o prazo 
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inicialmente estabelecido para a entrega da documentação, quando, inquestionavelmente, a alteração 
afetar a formulação das propostas, mediante a divulgação de nova data, por aviso publicado nos termos 
referidos no item anterior.  
 
8 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL  
 
8.1 - Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade, devendo protocolar 
o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data estabelecida no item 1.1, devendo o Consórcio julgar e 
responder a impugnação em até 3 (três) dias úteis, conforme prevê art. 41, § 1º da Lei nº 8.666/93. 
 
8.2 - Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital o Licitante que não o fizer até o segundo dia 
útil que anteceder a data estabelecida no item 1.1, para a comunicação de eventuais falhas ou 
irregularidades que viciariam este Edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso, 
conforme dispõe o art. 41, § 2º da Lei nº 8.666/93.  
 
8.3 - A impugnação feita tempestivamente pelo Licitante não o impedirá de participar do processo 
licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente art. 41, § 3º da Lei nº 8.666/93.  
 
9 - DO PROCESSAMENTO E DO JULGAMENTO DA LICITAÇÃO  
 
9.1 - A Tomada de Preços será processada e julgada com observância dos seguintes procedimentos:  
 
a) Abertura dos envelopes contendo a documentação relativa à habilitação das Licitantes e sua 
apreciação;  
 
b) Devolução dos envelopes fechados às Licitantes inabilitadas, contendo as propostas de preços, desde 
que não tenha havido recurso, ou após sua denegação;  
 
c) Os envelopes contendo as propostas de preços ficarão à disposição das empresas inabilitadas pelo 
período de até 10 (dez) dias úteis contados do encerramento da fase de habilitação, após o que serão 
destruídos pela Comissão Especial de Licitação, sem quaisquer formalidades.  
 
d) Abertura dos envelopes contendo as propostas de preços das Licitantes habilitadas, desde que 
transcorrido o prazo sem interposição de recurso, ou tenha havido desistência expressa, ou após o 
julgamento dos recursos interpostos;  
 
e) Verificação da conformidade de cada proposta de preços com os requisitos do Edital, promovendo-se 
a desclassificação das propostas desconformes ou incompatíveis;  
 
f) Julgamento e classificação das propostas de preço de acordo com os critérios de avaliação 
estabelecidos neste Edital;  
 
g) Deliberação da autoridade competente do Consórcio Público Rio Guandu quanto à adjudicação do 
objeto e homologação da Licitação, desde que transcorrido o prazo sem interposição de recurso, ou 
tenha havido desistência expressa ou após o julgamento dos recursos interpostos.  
 
9.2 - A abertura dos envelopes contendo a documentação de habilitação e propostas de preços serão 
realizadas sempre em atos públicos previamente designados, dos quais se lavrarão atas 
circunstanciadas, assinadas pelos Licitantes presentes e pelos membros da Comissão.  
 
9.3 - É facultada à Comissão ou à autoridade competente do Consórcio Público Rio Guandu, em 
qualquer fase da Tomada de Preços, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a 
complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documentos ou informações que 
deveriam constar originalmente das documentações ou propostas.  
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9.4 - Ultrapassada a fase de habilitação e abertas as propostas de preços, não cabe desclassificar as 
Licitantes por motivo relacionado com a fase anterior, salvo em razão de fatos supervenientes ou só 
conhecidos após o julgamento.  
 
9.5 - Após a fase de habilitação, não cabe desistência das propostas, salvo por motivo justo, decorrente 
de fato superveniente e aceito pela Comissão.  
 
9.6 - Se todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas de preços desclassificadas, a 
Comissão poderá fixar as licitantes o prazo de 8 (oito) dias úteis para apresentação de nova 
documentação ou de outras propostas, escoimadas dos vícios ou irregularidades apontadas conforme 
previsto no art. 48, § 3º da Lei nº 8.666/93.  
 
10 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
 
10.1 - Da Aquisição do Edital  
 
10.1.1 - É requisito para a participação na Licitação que a Empresa (pessoa jurídica) interessada 
conheça os termos deste Edital e seus Anexos, não se admitindo a participação de consórcio.  
 
10.1.2 - O presente Edital e seus Anexos estarão disponíveis a todos os interessados no sítio eletrônico, 
http://www.consorcioguandu.es.gov.br ou na sede do Consórcio Público Rio Guandu, situado na Avenida 
Presidente Vargas,121, Sala 101, 1º Andar, Centro – Afonso Cláudio – E. Santo, via solicitação formal no 
Setor Administrativo, para maiores informações e esclarecimentos pelo telefone: 27 3735-2140.  
 
10.1.3 - Facultativamente, realizarem Visita Técnica no local dos serviços a serem executados, a ser 
agendada previamente junto ao Setor Administrativo pelo telefone (27 3735-2140), através de pessoa 
indicada formalmente pela empresa, cujo prazo iniciar-se-á no primeiro dia útil seguinte ao da publicação 
do edital, estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para a abertura da sessão pública de 
julgamento.  
 
10.1.3.1 - As empresas que decidirem realizar visita técnica receberão do Consórcio Público Rio Guandu 
o "Atestado de Visita Técnica". As que optarem por não fazê-lo, deverá apresentar Declaração de que 
tomaram conhecimento do local, das condições e do grau de dificuldade existentes para a execução dos 
serviços.  
 
10.1.3.2 - Nenhum dos licitantes poderá alegar desconhecimento dessas condições para justificar 
qualquer pedido de aditivo ou modificação do contrato.  
 
11 - O CONTEÚDO DOS DOCUMENTOS DO EDITAL  
 
11.1 - A Licitante deve examinar cuidadosamente todas as instruções, condições, leis, especificações e 
outras referências citadas neste Edital e seus Anexos.  
 
11.2 - Eventuais deficiências no atendimento aos requisitos e exigências para a apresentação da 
documentação de habilitação, assim como para a apresentação da proposta de preços, serão 
consideradas de responsabilidade exclusiva da Licitante.  
 
11.3 - Os documentos de habilitação e as propostas que não atenderem aos requisitos estabelecidos 
neste Edital e seus Anexos implicarão na inabilitação ou desclassificação da Licitante.  
 
12 - DO CREDENCIAMENTO E APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO  
 
12.1 - As licitantes não são obrigadas a constituir representantes na sessão, sendo, neste caso, 
necessário tão somente o envio dos envelopes de Habilitação e Propostas, nos respectivos prazos e 
horários, ao local estabelecido no preâmbulo deste edital.  
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12.1.1 - A licitante que se fizer representar na sessão de abertura de Habilitação e das Propostas deverá 
indicar um único representante que, devidamente munido de credencial, será o único admitido a intervir 
em todas as fases do procedimento licitatório, quer por escrito, quer oralmente, respondendo assim, para 
todos os efeitos, por sua representada.  
 
12.1.2 - Nenhuma pessoa física, ainda que credenciada por procuração legal, poderá representar mais 
de uma Licitante.  
 
12.1.3 - O credenciamento far-se-á por meio de instrumento Público de Procuração ou Instrumento 
Particular, com poderes para praticar todos os atos pertinentes ao certame em nome do proponente.  
 
12.1.4 - Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deverá 
apresentar Cópia autenticada em cartório ou por membro da Comissão Especial de Licitação do 
respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercerem direitos 
e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 
 
12.1.5 - O representante designado deverá apresentar documento oficial de identificação com foto 
(Carteira de Identidade, Carteira de Motorista ou equivalente) para confirmação dos dados do 
credenciamento.  
 
12.1.6 - Responde a licitante por todos os atos praticados pelo seu representante, inclusive naqueles 
tendentes a fraudar ou frustrar a licitação ou o contrato dela decorrente.  
 
12.1.7 - Os documentos de credenciamento do representante serão entregues em separado e NÃO 
DEVEM ser colocados dentro de nenhum dos Envelopes, quer seja o de DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO ou de PROPOSTA COMERCIAL.  
 
12.1.8 - A falta de apresentação ou incorreção do credenciamento não inabilitará a licitante, mas obstará 
o representante de se manifestar e responder pela mesma.  
 
12.2 - A documentação de habilitação será entregue à Comissão através do setor de protocolo.  
 
12.3 - A documentação deve ser apresentada em 02 (dois) envelopes distintos, opacos, lacrados e 
endereçados à Comissão.  
 
12.4 - Os envelopes devem conter, respectivamente:  
 
Envelope n° 1: DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO;  
Envelope n° 2: PROPOSTA DE PREÇOS.  
 
12.4.1 - Os envelopes devem ter o seguinte texto:  
 
Envelope n° 01  
 
À 
CEL DO CONSÓRCIO PÚBLICO RIO GUANDU 
Avenida Presidente Vargas, 121, Sala 101, 1º Andar, Centro – Afonso Cláudio – E. Santo  
ENVELOPE N° 01 - HABILITAÇÃO  
RAZÃO SOCIAL COMPLETA DO LICITANTE E ENDEREÇO  
TOMADA DE PREÇOS N° 00__/2019 
 
Envelope n° 02  
 
À 
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CEL DO CONSÓRCIO PÚBLICO RIO GUANDU 
Avenida Presidente Vargas, 121, Sala 101, 1º Andar, Centro – Afonso Cláudio – E. Santo  
ENVELOPE N° 02 – PROPOSTA DE PREÇOS  
RAZÃO SOCIAL COMPLETA DO LICITANTE E ENDEREÇO  
TOMADA DE PREÇOS N° 00__/2019 
 
12.5 - Sugerimos que os documentos deverão ser precedidos de um índice, com a indicação das 
matérias e das páginas correspondentes, devendo todas as folhas serem numeradas e rubricadas.  
 
12.6 - Os documentos solicitados deverão ser apresentados em via original, ou em cópia autenticada por 
cartório competente ou por membro da Comissão Especial de Licitação, mediante apresentação do 
original para confronto até 03 (três) dias antes da abertura da licitação. 
 
12.7 - A documentação deve ser apresentada sem emendas ou rasuras e devem ser apresentados, 
unicamente, os documentos solicitados, evitando-se a inclusão de documentos supérfluos ou 
dispensáveis.  
 
12.8 - A não entrega da documentação na data, hora e local estabelecidos equivalerá à desistência da 
participação na licitação. 
 
 
13 - DA HABILITAÇÃO  
13.1 - A Habilitação dos licitantes será feita na forma da lei, observando a documentação descrita nos 
itens abaixo: Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal e Trabalhista, Qualificação Econômico-Financeira 
e Qualificação Técnica.  
 
13.2 - DA HABILITAÇÃO JURÍDICA:  
 
a) Documento de Identificação com foto dos sócios da empresa;  
 
b) Registro Comercial, no caso de firma individual;  
 
c) Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 
sociedades comerciais, e, no caso, de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição 
de seus administradores publicado em Diário Oficial da União, contendo atas de eleições dos 
administradores;  
 
d) Declaração de Inexistência de Fato Superveniente (Anexo VII).  
 
13.3 - DA HABILITAÇÃO RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL:  
 
a) Prova de inscrição no CNPJ, atualizada.  
 
b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão Negativa de Débitos Relativos aos 
Tributos Federais e à Dívida Ativa da União ou Certidão Conjunta Positiva com Efeito de Negativa de 
Débitos). 
 
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual.  
 
e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal (Certidão de Quitação de Tributos e 
Contribuições Municipais), da sede da licitante.  
 
d) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.  
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f) Prova de regularidade junto a Justiça do Trabalho com a apresentação da Certidão Negativa de 
Débitos Trabalhistas (CNDT) em atendimento a Lei nº 12.440/2011.  
 
13.3.1 - Caso o objeto contratual venha a ser cumprido por filial da licitante, os documentos exigidos 
neste item também deverão ser apresentados pela filial executora do contrato, sem prejuízo para a 
exigência de apresentação dos documentos relativos à sua matriz.  
 
13.4 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:  
 
a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentadas 
na forma da Lei, autenticados, certificados por contabilista registrado no Conselho Regional de 
Contabilidade competente, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo 
ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de 
apresentação da proposta, que comprovem a boa situação financeira da empresa;  
 
a.1) Quando se tratar de empresa recém formada, que ainda não fechou o primeiro balanço anual, o 
balanço de abertura é o que deve ser apresentado. Caso a proponente tenha optado pelo regime de 
tributação com base no lucro presumido, previsto no Art. 13 da Lei nº 8.541/92, não mantendo 
escrituração contábil, deverá anexar cópia da Declaração Simplificada de Rendimento e Informações 
apresentada à Receita Federal e do Livro de Registro de Inventário relativos ao último exercício social 
exigível, em substituição ao balanço patrimonial; 
 
a.2) No caso de microempresa e de empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 
123/2006 regulamentada pelo Decreto nº 6.204/20007, deverá comprovar o enquadramento para 
concessão de tratamento favorecido, diferenciado e simplificado e também apresentar dados capazes de 
oferecer subsídio á avaliação dos índices exigidos na alínea b. 
 
a.3) Para as Sociedades Anônimas e outras Companhias obrigadas à publicação de balanço, na forma 
da Lei 6.404/76, cópias das publicações de: 

 Balanço patrimonial 

 Demonstração do resultado do exercício 

 Demonstração das origens e aplicações de recursos 

 Demonstração das mutações do Patrimônio Líquido 

 Notas explicativas do balanço 
 
b) Comprovação de boa situação financeira, conforme previsto no art. 31, § 5º da Lei nº 8.666/93, sendo 
habilitados somente os licitantes que apresentarem os seguintes índices: Índice de Liquidez Geral (ILG) e 
Índice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou maior que 1,00 (um) e Índice de Endividamento (IE) igual ou 
menor que 0,5 (zero vírgula cinco): 
 
1 - ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG) O Índice de Liquidez Geral é o resultado final do exame da 
Capacidade Financeira apurado em Balanço, segundo a fórmula abaixo, pelo qual ficará conhecida a 
possibilidade de solução dos compromissos da Firma ou Empresa. 
 
           Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo  
ILG = ------------------------------------------------------------  
          Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo  
 
O Índice de Liquidez Geral (ILG) inferior a 1,00 (um) desqualifica a Empresa ou Firma.  
 
2 - ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)  
 
Índice de Liquidez Corrente (ILC), calculado com base nos dados contidos no balanço, de acordo com a 
seguinte fórmula:  
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            Ativo Circulante  
ILC = ------------------------------  
           Passivo Circulante  
 
O Índice de Liquidez Corrente (ILC) inferior a 1,00 (um) desqualifica a Empresa ou Firma.  
 
3 - ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO 
  
O quociente de endividamento será calculado com base nos dados contidos no balanço, de acordo com a 
seguinte fórmula:  
 
            Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
IE =    --------------------------------------------------------------  
                                     Ativo Total  
 
Somente serão habilitados os licitantes que apresentarem no Balanço Patrimonial Coeficiente de 
Endividamento, igual ou menor que 0,5 (zero vírgula cinco). 
 
b.1) As proponentes deverão apresentar o demonstrativo dos índices em folha separada, assinada por 
contador legalmente habilitado, devidamente identificado e com o número do registro profissional. O 
demonstrativo deverá obrigatoriamente estar contido no envelope de nº 01 - Habilitação. 
 
c) Certidão Negativa de Recuperação Judicial e Extrajudicial e, com data de emissão de no máximo 30 
(trinta) dias, anteriores à data fixada para a sessão de abertura da licitação. Caso a licitante esteja 
sediada em Comarca onde não exista vara especializada para falências e recuperação judicial e 
extrajudicial, basta que apresente a Certidão Negativa do Cartório Distribuidor das Varas Cíveis. 
 
c.1) Caso a licitante apresente Certidão Positiva, poderá participar, desde que o juízo em que tramita o 
procedimento da recuperação judicial certifique que a empresa está apta econômica e financeiramente a 
suportar o cumprimento de um futuro contrato com a Administração Pública, levando em consideração o 
objeto a ser contratado, em atendimento ao PARECER/CONSULTA TC 008/2015 - PLENÁRIO - 
PROCESSO -TC-3519/2013 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCEES). 
 
13.5 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  
 
a) Certidão de Registro e Quitação (CRQ) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), da EMPRESA LICITANTE e Certidão de 
Registro e Quitação DO RESPONSÁVEL TÉCNICO que irá atuar na execução do objeto da futura 
licitação no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e no Conselho Regional de Biologia (CRBio).  
 
a.1) Caso a licitante apresente certidões emitidas em outros Estados, a mesma deverá apresentar novo 
registro ou visto no CREA ou CAU/BR do Estado do Espírito Santo, conforme Lei n° 5.194/66 e 
Resolução n° 413/97 do CONFEA, no ato de assinatura do contrato;  
 
b) Atestado de capacidade técnica em nome do profissional de nível superior do seu quadro permanente, 
indicado na alínea "a", deste subitem, devidamente registrado na entidade profissional competente 
(CREA ou CAU/BR ou CRBio), acompanhado de sua respectiva Certidão de Acervo Técnico (Planilhas e 
Atestado de Conclusão dos serviços), que comprove a capacidade para a execução do objeto desta 
licitação, comprovando a prestação de serviços de características técnicas compatíveis ao do objeto 
licitado, sendo necessário a comprovação de execução de serviços no que concerne a: 
1) PRÁTICAS MECÂNICAS, ESCAVAÇÃO A CÉU ABERTO EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³/ 111 HP), e 
2)  RECOMPOSIÇÃO DE VEGETAÇÃO NO PLANTIO DE ÁRVORE COM ALTURA DE MUDA MENOR 
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OU IGUAL A 2,00 M E CERCAMENTO COM ESTACA DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO MÍNIMO DE 
11CM, ESPAÇAMENTO MÍNIMO DE 3M, ALTURA LIVRE MÍNIMO DE 1.50M, COM MOURÕES DE 
MADEIRA ROLIÇA, COM ATÉ 4 FIOS DE ARAME FARPADO. 
 
c) Comprovação do vínculo do profissional indicado nas alíneas "a" e "b" deste subitem, com a empresa 
participante da licitação poderá ser comprovada mediante certidão de registro e quitação de pessoa 
jurídica emitida pelo CREA, contrato social, registro na carteira profissional, ficha de empregado ou 
contrato de trabalho, sendo possível ainda à contratação de profissional autônomo que preencha os 
requisitos e se responsabilize tecnicamente pela execução dos serviços.  
 
d) Prova de cadastro no Consórcio Público Rio Guandu, com validade na data da apresentação dos 
Envelopes, através do Certificado de Registro Cadastral (CRC) do Consórcio Público Rio Guandu.  
 
e) Declaração de conhecimento do local e condições em que o serviço será prestado, conforme modelo 
anexo ao presente edital (Anexo X).  
 
f) Declaração de conhecimento de aspectos relevantes, conforme modelo anexo ao presente edital 
(Anexo XI).  
 
13.6 - DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII, ART. 7º, DA CONSITUIÇÃO FEDERAL:  
 
a) Declaração de inexistência no quadro funcional da empresa, de menor de dezoito anos 
desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou qualquer trabalho por menor de dezesseis 
anos, a não ser que seja contratado na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos em 
cumprimento à Lei Federal 9.854, de 27/10/99 (Anexo VI).  
 
13.7 - DA COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
OU EQUIPARADA  
 
13.7.1 - Em se tratando de Microempresa - ME e empresa de Pequeno Porte - EPP, a comprovação 
desta condição será efetuada mediante certidão emitida pelo Profissional da Contabilidade, devidamente 
registrado, responsável pela sua escrituração ou mediante certidão simplificada expedida pela Junta 
Comercial e deverá o representante legal da empresa assinar o termo que fará uso dos efeitos da Lei 
Complementar n° 123/2006 e suas alterações (Anexo VIII).  
 
13.7.2 - Nos casos de microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparadas, não se exige 
comprovação de regularidade fiscal para fins de habilitação, mas somente para formalização da 
contratação, observadas as seguintes regras:  
 
a) A licitante deverá apresentar, à época da habilitação, todos os documentos exigidos para efeito de 

comprovação de regularidade fiscal, mesmo que apresentem alguma restrição;  
 

b) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, é assegurado o prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, conforme art. 43, § 1º da Lei Complementar n° 123/2006 e suas alterações, contados da 
apresentação dos documentos, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do 
débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. Este 
prazo, a critério da Administração Pública, poderá ser prorrogado por igual período.  
 
13.7.3 - A formalização da contratação fica condicionada à regularização da documentação 
comprobatória de regularidade fiscal, nos termos dos incisos anteriores, sob pena de decadência do 
direito à contratação, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 
de junho de 1993.  
 
13.7.4 - Caso não seja comprovada a regularidade fiscal, é facultado à Administração convocar as 
licitantes remanescentes e com elas contratar no preço da primeira colocada, observada a ordem de 
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classificação, ou revogar a licitação, conforme § 2
o
 do art. 64 da Lei nº 8.666/93.  

 
13.8 - DAS REGRAS RELATIVAS AO CRC/CPRG  
 
a) As licitantes cadastradas poderão deixar de apresentar a documentação exigida nos itens 13.2 letras 
"a", "b" e "c", 13.3.  
 
b) Somente serão dispensados os documentos exigidos no Item 13.3, que se encontrarem dentro do 
prazo de sua validade.  
 
c) Caso tenha vencido alguma certidão no período relativo aos três dias que antecedem à abertura do 
Processo Licitatório, deverá o licitante anexá-la ao envelope nº 01 - "HABILITAÇÃO" para fins de 
comprovar sua regularidade habilitatória, salvo a hipótese prevista na Lei Complementar n° 123/2006 e 
suas alterações.  
 
d) O CRC/CPRG não exime os interessados de apresentar a documentação relativa à qualificação 
técnica Item 13.6.  
 
e) Em todo o caso, fica a licitante cadastrada obrigada a declarar, sob as penalidades legais, a eventual 
ocorrência de fato superveniente impeditivo de sua habilitação (Anexo VII);  
 
f) Somente será aceito pela unidade administrativa o CRC emitido pelo Consórcio, conforme faculta o § 
2º do art. 34 da Lei 8.666/93.  
 
13.8.1 - A licitante não sendo possuidora do Certificado de Registro Cadastral, deverá apresentar no 
setor de protocolo, em horário de funcionamento do Consórcio, até o 3º dia anterior a data aprazada para 
o recebimento dos envelopes de habilitação e proposta, a documentação necessária para cadastro, a 
qual será analisada no dia e horário marcados para abertura do certame.  
 
14 - DA PROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE Nº 02  
 
14.1 A proposta de preços, deverá ser apresentada em uma via, na língua portuguesa, impressa, sem 
emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas, em papel timbrado da empresa proponente, devidamente 
carimbada e assinada pelo representante legal da licitante na última página e rubricadas nas demais, 
devendo ser elaborada obrigatoriamente de acordo com as especificações técnicas e condições 
estabelecidas no Projeto Básico bem como especificações dos serviços, normas técnicas pertinentes.  
 
14.1.1 - Cronograma Físico-Financeiro devidamente assinado pelo técnico responsável.  
 
14.2 - Preços unitários propostos para os itens de serviços, de acordo com as Planilhas elaboradas pelo 
Consórcio Público Rio Guandu e anexas ao presente Edital, devendo-se observar que o valor total da 
proposta não poderá ultrapassar o das planilhas do Consórcio Público Rio Guandu.  
 
14.3 - Para efeito de cálculo dos preços propostos, dever-se-á considerar os valores até a segunda casa 
decimal, desprezando-se as demais, bem como para os demais cálculos decorrentes das planilhas de 
quantitativos.  
 
14.4 - Qualquer preço proposto em desacordo com o estipulado neste Edital desclassificará a 
Proponente.  
 
14.5 - Nos preços unitários constantes da proposta, deverão estar incluídos todos os custos de 
transporte, carga, descarga, despesas de execução, controle tecnológico dos materiais e serviços, mão 
de obra, EPI, leis sociais, tributos, lucros, e quaisquer encargos que incidam sobre os serviços, desde 
que não existam restrições na especificação dos serviços e nas Estimativas de Custo elaboradas pelo 
Consórcio Público Rio Guandu, também como os custos com Anotação de Responsabilidade Técnica – 
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ART junto ao CREA ou CAU/BR ou CRBio.  
 
14.6 - As propostas que atenderem na sua essência aos requisitos do EDITAL serão verificadas quanto 
aos seguintes erros, os quais serão corrigidos pela Comissão Especial de Licitação do Consórcio Público 
Rio Guandu na forma indicada a seguir:  
 
a) Discrepância entre valores grafados em algarismos e por extenso: prevalecerá o valor por extenso.  
 
b) Erro de transcrição das quantidades do projeto para a proposta: o produto será corrigido devidamente, 
mantendo-se o preço unitário e corrigindo-se a quantidade e o preço total.  
 
c) Erro de multiplicação dos preços unitários pela quantidade correspondente: será retificado, mantendo-
se o preço unitário e a quantidade, e corrigindo-se o produto.  
 
d) Erro de adição: será retificado, conservando-se as parcelas corretas e corrigindo-se a soma.  
 
e) Verificado em qualquer momento, até o término do contrato, incoerência ou divergências de qualquer 
natureza nas composições dos preços unitários dos serviços, será adotada a correção que resultar no 
menor valor.  
 
14.7 - O valor total da proposta será ajustado pela Comissão Especial de Licitação do Consórcio Público 
Rio Guandu em conformidade aos procedimentos acima para correção de erros. O valor resultante 
constituirá o valor contratual. Se o licitante não aceitar as correções procedidas, sua proposta será 
rejeitada.  
 
14.8 - Com exceção das alterações, entrelinhas, ou rasuras, feitas pela Comissão Especial de Licitação 
do Consórcio Público Rio Guandu, necessárias para corrigir erros cometidos pelas licitantes, não serão 
aceitas propostas contendo borrões, emendas ou rasuras.  
 
14.9 - As propostas de preços serão analisadas, conferidas, corrigidas e classificadas por ordem 
crescente de valores corrigidos, para cada um dos itens.  
 
14.10 - Qualquer outro serviço a ser executado e não constante da proposta aceita, deverá ser 
previamente autorizado pelo Consórcio Público Rio Guandu através de composição específica, devendo 
haver também disponibilidade de recursos financeiros para cobertura dos correspondentes acréscimos, 
bem como ser homologado pelo Presidente do Consórcio, observando o disposto na Legislação vigente. 
Sobre a composição específica será aplicado o redutor médio da proposta, considerado como sendo o 
quociente do valor total proposto pelo valor total orçado na planilha do Consórcio Público Rio Guandu, 
básica para julgamento da proposta.  
 
14.11 - Quando ocorrer redução de preço unitário, serão aplicados os critérios estabelecidos no Art. 48, 
da Lei n° 8.666/93, com as alterações introduzidas pela Lei n° 9.648, de 27/05/98, para verificação dos 
preços se manifestamente inexequíveis.  
 
15 - DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  
 
15.1 - A Contratada se obriga a executar os serviços empregando exclusivamente materiais de primeira 
qualidade e obedecendo rigorosamente às orientações que forem emanadas do Consórcio Público Rio 
Guandu.  
 
15.2 - Os serviços serão executados de acordo com as Normas Técnicas e Especificações vigentes, e 
normas do Consórcio Público Rio Guandu, obedecendo às condições do Edital e da Proposta 
apresentada.  
 
15.3 - Poderá o Consórcio Público Rio Guandu, a seu critério, exigir a demolição e reconstrução de 
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qualquer parte dos serviços, caso essa tenha sido executada com imperícia técnica ou em desacordo as 
Normas Técnicas, e as Especificações próprias, ou legislação aplicável.  
 
16 - DO PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA DE PREÇOS  
 
16.1 - A validade da Proposta de Preços é de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de 
abertura das propostas, e esse prazo poderá ser prorrogado, desde que por mútuo acordo entre a 
Licitante e o Consórcio Público Rio Guandu.  
 
16.2 - As propostas que omitirem o prazo de validade previsto no item 16.1 serão consideradas como 
válidas pelo período de 60 (sessenta) dias corridos.  
 
17 - DO CRITÉRIO PARA JULGAMENTO DA CLASSIFICAÇÃO, DA ADJUDICAÇÃO E DA 
INTIMAÇÃO 
  
17.1 - No local, dia e hora previstos neste Edital, em sessão pública, deverão comparecer as licitantes. As 
licitantes se farão presentes por seus Representantes Legais, procuradores ou prepostos, que para tanto 
deverão estar munidos de carta de credenciamento, conforme Anexo IX, para todos os atos da licitação, 
firmada pelo Representante Legal da empresa.  
 
17.2 - Nesta mesma sessão, que poderá ser realizada em mais de um dia, desde que tal se faça 
necessário para o completo exame dos documentos apresentados, serão abertos os envelopes 01, 
podendo a documentação deles constantes a ser examinada por todos os representantes devidamente 
credenciados, que a rubricarão, juntamente com os membros da Comissão Especial de Licitação. Após a 
abertura dos envelopes 01, a sessão poderá ser suspensa para julgamento da habilitação.  
 
17.3 - Os envelopes 02 serão mantidos fechados, sob a guarda da Comissão Especial de Licitação, que 
os rubricará, juntamente com os representantes credenciados das Licitantes.  
 
17.4 - Da sessão de recebimento dos envelopes e da abertura dos envelopes 01 será lavrada Ata 
circunstanciada, que será assinada por todos os licitantes presentes, inclusive pelos representantes 
credenciados. Serão considerados habilitados os licitantes que atenderem integralmente às condições 
previstas no presente Edital.  
 
17.5 - As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames 
licitatórios, DEVERÃO APRESENTAR TODA A DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA EFEITO DE 
COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL, mesmo que esta apresente alguma restrição (certidões 
positivas e vencidas).  
 
17.6 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo 
máximo de até 05 (cinco) dias úteis podendo ser prorrogado por igual período, cujo termo inicial 
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, para a 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas "com efeito" de certidão negativa.  
 
17.7 - A não regularização da documentação, no prazo previsto no item 17.6, implicará decadência do 
direito à contratação, SEM PREJUÍZO DAS SANÇÕES previstas na Lei n° 8.666/93, Lei n° 123/2006 e 
suas alterações, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para assinatura do contrato, ou revogar a licitação.  
 
17.8 - Comunicado o resultado às licitantes, poder-se-á passar imediatamente à abertura dos envelopes 
02 "Proposta de Preços", desde que todas as licitantes renunciem expressamente ao direito de recorrer 
da decisão relativa à habilitação, nos termos do inciso III do artigo 43 da Lei n° 8.666/93. Neste caso 
serão devolvidos às licitantes inabilitadas, os envelopes 02 - Proposta de Preços, fechados mediante 
recibo.  
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17.9 - Não ocorrendo renúncia ao direito de recorrer por parte de todas as licitantes, será designada data 
para abertura dos envelopes 02 - Proposta de Preços, observado o prazo e recurso nos termos da Lei n° 
8.666/93, especialmente em seu artigo 109.  
 
17.10 - Ultrapassada a fase de habilitação, a Comissão Especial de Licitação não mais poderá 
desclassificar as licitantes por motivos relacionados com a habilitação jurídica, a qualificação técnica e a 
regularidade fiscal, salvo em razão de fatos supervenientes ou conhecidos após o julgamento.  
 
17.11 - No dia, hora e local marcado para o julgamento das propostas e decorrido o prazo para recurso 
sem a sua interposição, tendo deste havido renúncia ou desistência expressa por todas as licitantes ou 
após o julgamento dos recursos interpostos, serão abertas as propostas de preços das licitantes 
habilitadas.  
 
17.12 - As Planilhas Orçamentárias serão verificadas pela Comissão Especial de Licitação, quanto a 
erros aritméticos, que serão corrigidos na forma do item 14.6 e seguintes deste edital.  
 
17.13 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem, no todo ou em parte, às disposições 
deste Edital, aquelas com preço excessivo, e aquelas que tiverem preço manifestamente inexequível.  
 
17.13.1 - Considerar-se-á como preço excessivo, a proposta com valor superior ao limite estabelecido 
para os serviços, no subitem 4.2 deste Edital.  
 
17.13.1.1 - O arredondamento do valor final será feito para baixo quando a última casa decimal for igual 
ou abaixo de "4", e para cima quando for igual ou superior a "5".  
 
17.13.2 - A licitante que deixar de cotar qualquer um dos itens ou alterar a(s) quantidade(s) constante(s) 
da Planilha Orçamentária, ou que apresentar o preço da proposta superior ao limite estabelecido para os 
serviços deste Edital, também terá sua proposta de preços desclassificada.  
 
17.14 - O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO GLOBAL, observadas as especificações, 
prazos e outras condições estabelecidas neste Edital e na legislação pertinente.  
 
17.15 - Considera-se preço global o valor total apurado na proposta, ou seja, o somatório de todos os 
itens da planilha de preços apresentada.  
 
17.16 - Após analisar a conformidade das propostas com o estabelecido nesta Tomada de Preços e seus 
anexos será declarada como mais vantajosa para a Administração a oferta de Menor Preço Global.  
 
17.17 - Para verificação das propostas, a Comissão de Licitação poderá solicitar o assessoramento de 
órgãos técnicos ou de profissionais especializados, para orientar sua decisão, hipótese em que a 
manifestação será consignada ata.  
 
17.18 - Serão desclassificadas as propostas que:  
 
17.18.1 - não atenderem às exigências deste Edital.  
 
17.18.2 - forem apresentadas de modo diverso das orientações contidas neste Edital, bem como as 
propostas que apresentarem qualquer oferta de vantagem não previstas neste Edital, preço ou vantagem 
baseados nas ofertas das demais licitantes. 
 
17.18.3 - apresentarem preço global manifestamente inexequível e/ou excessivo, conforme definido no 
art. 48 da Lei Federal n° 8.666/1993, exceto quando restar demonstrada sua viabilidade por meio de 
documentação que comprove que os valores apresentados são compatíveis com a execução do objeto 
licitado.  
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17.18.4 - apresentarem preço global superior ao limite estabelecido no subitem 4.2 deste Edital.  
 
17.18.4.1 - considera-se preço global o valor total apurado na proposta, ou seja, o somatório de todos os 
itens da planilha de preços apresentada.  
 
17.18.5 - apresentarem preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de 
mercado acrescidos dos respectivos encargos.  
 
17.18.6 - contenham em seu texto rasuras, emendas, borrões, entrelinhas, defeitos de linguagem ou 
outras irregularidades que impossibilitem o julgamento.  
 
17.19 - Consideram-se manifestamente inexequíveis as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% 
(setenta por cento) do menor dos seguintes valores:  
 
17.19.1 - média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor 
orçado pela Administração; ou  
 
17.19.2 - valor orçado pela Administração.  
 
17.20 - Para os licitantes classificados na forma do item 17.19, cujo valor global da proposta seja inferior 
a 80% (oitenta por cento) do menor valor referidos nos itens 17.19.1 e 17.19.2, será exigida para 
assinatura do contrato prestação de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no § 1° do art. 56 
da Lei 8666/93, igual a diferença entre o valor resultante do item 17.19 e da correspondente proposta.  
 
18 - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 
 
18.1 – O preço apresentado pela licitante vencedora será fixo e irreajustável.  
 
19 - DA CLASSIFICAÇÃO FINAL, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO  
 
19.1 - O resultado final da licitante classificada após as fases de habilitação e de preços será 
apresentado por meio de relação descritiva, contendo razão social da empresa.  
 
19.2 - Concluído pela Comissão, o julgamento das propostas comerciais com a classificação dos 
participantes, os autos serão encaminhados à autoridade competente para a adjudicação e 
Homologação.  
 
19.3 - Ato contínuo, o Presidente do Consórcio Público Rio Guandu poderá:  
a) Homologá-lo.   
 
b) Determinar que o processo baixe em diligência para retificação, se verificar irregularidade sanável no 
julgamento;  
 
c) Anular o procedimento administrativo licitatório, se deparar com ilegalidade insanável.  
 
19.3.1 - Homologado o resultado da Licitação serão produzidos os seguintes efeitos jurídicos:  
 
a) A aquisição do direito pela Licitante vencedora de celebrar o Contrato;  
 
b) A vinculação da Licitante vencedora ao cumprimento das condições estabelecidas em suas propostas 
comerciais, bem como no Edital e seus Anexos.  
 
20 - FORMA DE PAGAMENTO  
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20.1 - O procedimento para pagamentos será por boletim de medição conforme Planilha de 
Levantamento aprovada pela CAIXA/GIGOV disponibilizada à contratada. 
Para comprovação dos serviços, as medições ocorrerão a cada 30 (trinta) dias a contar da assinatura da 
ordem de serviço, devendo ser seguidos: 
20.1.1 - A contratada apresentará a planilha dos serviços executados e relatórios fotográficos, no 
período. 
20.1.1.1 - Dos Relatórios Fotográficos: 
a) Entende-se por Modalidade: Regeneração Natural (REG), Sistema Agroflorestal (SAF), Recuperação 
com Plantio (REC), Caixas Secas (CS), Terraços (TR) e Barraginhas (BR). 
b) Entende-se por intervenções - exemplo: Caixa seca 01 ou CS01. 
c) Para cada modalidade deverá ser tirado foto panorâmica (visão ampla), devendo contemplar todas as 
intervenções; 
d) Deverá ser retirada fotos de dentro da área (visualize a intervenção específica de perto) de TODAS as 
intervenções constantes em cada modalidade prevista, por projeto individual da propriedade PIP – 
Projeto Individual por Propriedade; 
e) As fotos deverão ser entregues em arquivo digital, contendo pastas individuais por PIP nominadas com 
o número de cadastro por PIP, e as fotos deverão ser nominadas conforme a identificação dada as 
intervenções no PIP; 
f) Deverá ser feito um relatório fotográfico por PIP contendo o antes, com fotos retiradas antes das 
intervenções, e um relatório fotográfico por PIP contendo o depois, com fotos retiradas depois das 
intervenções realizadas.  
20.2 - O Consórcio através do fiscal designado deverá emitir a planilha de medição, memória de cálculo 
dos serviços e relatório fotográfico devidamente em papel timbrado do Consórcio; 
OBS: deverá o fiscal seguir a realidade da execução, atestando os serviços executados em conformidade 
com o projeto/planilha. 
20.3 - A medição será encaminhada a CAIXA/GIGOV para solicitar o desbloqueio dos recursos: 
a) Aprovado: O Consórcio comunicará a autorização para empresa emitir a nota fiscal total e/ou parcial 
para autorização de pagamento, seguindo as instruções normativas; 
b) Reprovado: O Consórcio encaminhará para a empresa para devidas providências quem forem 
necessárias.  
 
20.4 - As medições dos serviços apresentados pela CONTRATADA serão conferidas pela Fiscalização 
do CONTRATANTE, sempre a partir do 5º (quinto) dia útil seguinte à sua apresentação (exceto medição 
final), ressalvados os casos de cumprimento de prazo regulamentar. A fiscalização terá o prazo de até 15 
(quinze) dias após a data acima especificada, para encaminhamento da medição conferida, sendo que 
nenhuma medição poderá ser encaminhada sem a respectiva memória de cálculo.  
 
20.5 - O pagamento só será efetuado mediante apresentação dos documentos de Regularidade Fiscal 
para com as Fazendas Públicas Federal, Estadual, Municipal, FGTS e INSS à Secretaria Executiva, além 
das Certidões:  
 
20.5.1 - Primeira fatura:  
 
a) Anotação de Responsabilidade Técnica;  
 
b) Matrícula da Obra junto ao INSS - CREA;  
 
20.5.2 - Todas as faturas:  
 
a) Prova de recolhimento junto ao FGTS;  
 
b) Cópia autenticada da GRPS específica, quitada e respectiva folha de pagamento da obra;  
 
c) Nota Fiscal dos serviços;  
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d) Certidão negativa de débito junto à Fazenda Pública Municipal;  
 
20.5.3 - Última fatura:  
 
a) Certidão negativa de débito do INSS e PIS;  
 
b) Documento de aprovação de projeto pelos órgãos competentes sempre que solicitada;  
 
c) Certificado de Conclusão e Termo de Recebimento Provisório (emitido pelo Consórcio Público Rio 
Guandu).  
 
20.6 - É vedada a antecipação de pagamentos sem a contra prestação dos serviços.  
OBS: (Deverá constar no corpo da nota fiscal o n° do contrato, nº do Contrato de repasse e nº da 
operação).  
Para liberação do pagamento das notas fiscais, a contratada deverá anexar cópias autenticadas da folha 
de pagamento e das guias de recolhimento dos encargos sociais, que deverão ser emitidos 
especificamente para a execução da obra (serviços), objeto da presente licitação.  
 
21 - DAS MULTAS PENALIDADES E RESCISÃO  
 
21.1 - Decorrido o prazo de 60 (sessenta) dias da data da proposta, sem a celebração do instrumento 
contratual correspondentes, por parte do Consórcio Público Rio Guandu, fica a Licitante liberada dos 
compromissos assumidos.  
 
21.2 - O atraso injustificado no cumprimento das obrigações desta Licitação sujeitará a Contratada à 
multa de mora, na forma prevista neste instrumento convocatório e no Contrato.  
 
21.3 - A multa de que trata o subitem anterior não impede que o Contratante rescinda unilateralmente o 
Contrato e aplique outras sanções previstas no edital.  
 
21.4 - Pela inexecução total ou parcial do Contrato, o Contratante poderá, garantida ampla defesa e o 
contraditório, aplicar as seguintes penalidades:  
 
21.4.1 - Advertência;  
 
21.4.2 - Multa nos seguintes percentuais:  
 
a) 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato, por infringir de qualquer dispositivo contratual, 
dobrável na reincidência, em conformidade com a Lei n° 9.298/1996.  
 
b) 2% (dois por cento), ao mês, sobre o valor total do contrato, quando a contratada, sem justa causa, 
deixar de cumprir o prazo na execução dos serviços estabelecidos na sua proposta.  
 
21.4.3 - Suspensão de participação em licitações e impedimento de contratar com o Consórcio Público 
Rio Guandu pelo prazo de 2 (dois) anos.  
 
21.4.4 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o Consórcio Público Rio Guandu, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante o Contratante.  
 
21.4.5 - Na ocorrência de rescisão por conveniência administrativa, a Contratada será notificada com 30 
(trinta) dias de antecedência.  
 
21.5 - DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES CONTRATANTES  
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21.5.1 - As responsabilidades das partes contratantes constam da minuta de Contrato que integra o 
Anexo III, deste Edital.  
 
22 - DOS RECURSOS 
  
22.1 - Da decisão da Comissão que julgar a habilitação, as propostas de preços, cabe recurso, a serem 
interposto no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data da publicação do resultado do respectivo 
julgamento e citado os licitantes.  
 
22.2 - Interposto o recurso, será este comunicado às demais Licitantes, que poderão impugná-lo no prazo 
de 5 (cinco) dias úteis.  
 
22.3 - O recurso será dirigido ao Consórcio Público Rio Guandu, por intermédio da Comissão. Esta 
poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhá-
lo, devidamente informado, ao Presidente do Consórcio, cuja decisão deverá ser proferida no prazo de 5 
(cinco) dias úteis, contado da data em que o recurso lhe tenha sido encaminhado.  
 
22.4 - O prazo para interposição do recurso a que alude o item anterior é de 5 (cinco) dias úteis contados 
da data da intimação do ato.  
 
22.5 - O Consórcio Público Rio Guandu somente revogará esta Licitação por razões de interesse público 
decorrentes de fato supervenientes, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal 
conduta ou declarará sua nulidade quando verificar ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, 
mediante parecer escrito devidamente fundamentado pelo setor jurídico do Consórcio.  
 
23 - DA CONVOCAÇÃO PARA A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO  
 
23.1 - O Consórcio Público Rio Guandu convocará a Adjudicatária para celebrar o Contrato, no prazo de 
05 (cinco) dias, o qual, se não atendido, acarretará à Adjudicatária a perda do direito à contratação, além 
da aplicação das penalidades previstas no art. 81 da Lei Federal n° 8.666/93, observadas, no entanto, as 
disposições do item a seguir.  
 
23.2 - O prazo para celebração do Contrato poderá ser prorrogado, conforme prevê art. 57, § 1º, da Lei 
8.666/93, quando solicitado pela Adjudicatária, desde que durante o seu transcurso ocorra motivo 
devidamente justificado.  
 
23.3 - Para assinatura do contrato a licitante vencedora, caso seja de outro estado, deverá apresentar no 
ato as certidões emitidas para comprovação do item 13.6 "a" do edital, com visto do CREA do Estado do 
Espírito Santo, conforme Lei n° 5.194/66 e Resolução n° 413/97 do CONFEA e Acórdãos 772/2009, 
138/2010 e 2239/2012 do TCU. 
 
23.4 - A CONTRATADA deverá apresentar garantia de execução contratual em uma das modalidades 
definidas no art. 56, § 1º, da Lei n° 8.666/93, equivalentes a 5% (cinco por cento) do valor total do 
Contrato, com validade até 30 (trinta) dias após a data prevista para seu vencimento, tudo através do 
documento comprobatório, que torna-se parte integrante do presente ajuste.  
 
24 - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS  
 
24.1 – Os serviços serão recebidos conforme planilha, termo de referência, contrato e proposta da 
contratada devidamente aprovados pela Fiscalização dos serviços.  
 
24.2 – Os serviços serão recebidos:  
 
a) provisoriamente, pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, mediante termo 
circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias corridos da comunicação escrita da 
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contratada;  
 
b) definitivamente, pelo funcionário a ser designado pelo PRESIDENTE DO CONSÓRCIO, mediante 
termo circunstanciado assinado pelas partes, após decurso do prazo de observação ou vistoria que 
comprove a realização dos serviços de acordo com o contrato.  
 
24.3 - O prazo do recebimento definitivo não poderá ser superior a 30 (trinta) dias corridos, contados da 
data do termo provisório.  
 
24.4 - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil do licitante contratado 
pela solidez e segurança da obra, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato.  
 
24.5 - A contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, construir, reconstruir ou substituir, às suas 
expensas, no total ou em parte, os defeitos ou incorreções resultantes da execução da obra.  
 
24.6 - A contratada é responsável pela qualidade dos materiais e serviços executados/fornecidos, 
inclusive a promoção de readequações, sempre que detectadas impropriedades que possam 
comprometer a consecução do objeto contratado e exercer a fiscalização do contrato. 
 
24.7 - As demais condições de recebimento encontram-se em cláusula própria na minuta do contrato, 
que faz parte e integra este Edital.  
 
25 - DA FISCALIZAÇÃO 
  
25.1 - A fiscalização do contrato se dará, nos termos do Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, através de 
funcionário designado pelo Consórcio Público Rio Guandu. 
 
Parágrafo Único - A fiscalização exercida pelo CONTRATANTE não excluirá ou reduzirá a 
responsabilidade da CONTRATADA pela completa execução do objeto contratual. 
 
25.2 - A empresa contratada deverá permitir livre acesso dos servidores dos órgãos ou entidades 
públicas concedentes e contratantes, bem como dos órgãos de controle interno e externo, a seus 
documentos e registro contábeis. 
 
25.3 – O Consórcio Público Rio Guandu, franqueará livre acesso aos servidores do Governo Federal 
(Concedente do Contrato de Repasse), bem como do Tribunal de Contas da União - TCU, aos processos, 
documentos, e quaisquer informações que se fizerem necessárias, bem como acesso aos locais de 
execução do objeto processos, documentos, e quaisquer informações que se fizerem necessárias, bem 
como acesso aos locais de execução do objeto. 
 
26 - DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
26.1 - A simples participação na presente licitação evidencia a aceitação das condições deste Edital, bem 
como ter o proponente examinado cuidadosamente seu objeto e se inteirado dos diversos aspectos que 
possam influir, direta ou indiretamente, na execução dos serviços.  
 
26.2 - Fica entendido que o presente Edital e seus Anexos são complementares entre si, de modo que 
qualquer informação contida em um documento e omitida no outro será considerada.  
 
26.3 - A realização da presente licitação não obriga o Consórcio Público Rio Guandu a adjudicar o seu 
objeto, podendo ser anulada ou revogada a qualquer tempo, sem que caiba aos participantes direito de 
pleitear qualquer indenização.  
 
26.4 - O Consórcio Público Rio Guandu poderá, antes da elaboração do Contrato, desqualificar 
propostas, sem que isto gere direitos indenizatórios ou reembolso, caso tome conhecimento de fato ou 
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circunstância que desabone a idoneidade comercial ou de produção do participante.  
 
26.5 - Para dirimir litígios judiciais oriundos desta licitação, fica eleito o Foro da Comarca de Afonso 
Cláudio, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  
 
Afonso Cláudio - ES, 05 de junho de 2019.  

 
 
 

Sueli Rosa Gardino Pereira 
Presidente da CEL 
 
 
 
Neuzi Stofel Dias 
Membro da CEL 
 
 
 
Sabrina Silva Zandonade 
Membro da CEL 
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ANEXO I 

PROPOSTA COMERCIAL 

(EM PAPEL TIMBRADO OU CARIMBO DE CNPJ DA EMPRESA) 

 

AO  

CONSÓRCIO PÚBLICO RIO GUANDU  

Att.: Comissão Especial de Licitação  

Tomada de Preços nº _______/2019 

 

 

Prezados Senhores,  

 

Apresentamos a V. Sas, nossa proposta para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE 

SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ÁGUA E SOLO NO MUNICÍPIO DE BREJETUBA NO ESTADO 

DO ESPIRITO SANTO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 858709/2017/MINISTÉRIO DO 

MEIO AMBIENTE - MMA/ AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS – ANA/ CAIXA, com fornecimento de 

materiais e respectivos valores, pelo preço global de R$ __________ (valor por extenso), já incluídas 

todas as despesas necessárias à perfeita execução do objeto, inclusive materiais a serem utilizados, 

equipamentos, mão de obra, todos os encargos trabalhistas e previdenciários, fretes, impostos e taxas de 

qualquer espécie, tributos em geral e quaisquer outros encargos que incidam ou venham a incidir sobre a 

execução dos serviços e seus preços, nos termos do Edital da Tomada de Preços n° ______/2019 e seus 

Anexos.  

 

O prazo de validade de nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura da 

licitação.  

 

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital e seus 

anexos, bem como aceitamos todas as obrigações especificadas.  

 

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a assinar o contrato no prazo 

determinado no documento de convocação e executar os serviços no prazo e condições estabelecidas 

neste ato convocatório.  

 

 

........................................... de .............. de 2019 

 

Atenciosamente,  

 

 

 

____________________________________ 

Representante Legal / Carimbo 
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ANEXO II 

PLANILHA DE PREÇOS E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

(EM PAPEL TIMBRADO OU CARIMBO DE CNPJ DA EMPRESA - ASSINADA PELO ENGENHEIRO 

RESPONSÁVEL) 

 

 

 

POR RAZÕES TÉCNICAS A PLANILHA DE PREÇOS E O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, 

ENCONTRAM-SE A PARTE DESTE EDITAL 
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ANEXO III 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

 

 

POR RAZÕES TÉCNICAS A MEMÓRIA DE CÁLCULO, ENCONTRA-SE A PARTE DESTE EDITAL 
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ANEXO IV 

DETALHAMENTO DO BDI 

 

 

POR RAZÕES TÉCNICAS O DETALHAMENTO DO BDI, ENCONTRA-SE A PARTE DESTE EDITAL 
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ANEXO V 

CONTRATO N°____/2019 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
N°____/____, QUE ENTRE SI FAZEM DE UM LADO O 
CONSÓRCIO PÚBLICO RIO GUANDU, E DE OUTRO 
LADO A EMPRESA ________________, PARA 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE 
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ÁGUA E SOLO NO 
MUNICÍPIO DE BREJETUBA NO ESTADO DO ESPIRITO 
SANTO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 
858709/2017/MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA/ 
AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS – ANA/ CAIXA. 

 
O Consórcio Público Rio Guandu, com sede na Avenida Presidente Vargas, 121, Sala 101, 1º Andar, 
Centro – Afonso Cláudio – E. Santo, representado por seu Presidente Sr. JOÃO DO CARMO DIAS, 
brasileiro, casado, Agricultor residente e domiciliado no Município de Brejetuba - ES. Santo, portador da 
Carteira de Identidade nº 575.860 SPTC-ES, inscrito no Cadastro de Pessoa Física sob o nº 
478.319.017-87, neste ato denominado CONTRATANTE e do outro lado a Empresa 
______________________, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no Cadastro Nacional de 
Pessoas Jurídicas sob o nº __________________________, estabelecida à ______________________ - 
CEP:_________________, neste ato denominada simplesmente CONTRATADA, representada pelo Sr 
(a). __________________________, portador da Carteira de Identidade sob nº _________________, 
inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob nº _____________________; conforme Processo 
Licitatório Tomada de Preços nº ________/2019, resolvem assinar o presente Contrato, de acordo com 
a Lei nº 8.666/93, que regerá pelas cláusulas e condições seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  
1.1 - O presente contrato tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE 
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ÁGUA E SOLO NO MUNICÍPIO DE BREJETUBA NO ESTADO 
DO ESPIRITO SANTO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 858709/2017/MINISTÉRIO DO 
MEIO AMBIENTE - MMA/ AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS – ANA/ CAIXA, conforme especificações 
contidas no Edital de Tomada de Preços n° _______/2019 e seus Anexos.  
 
1.2 - Tipo MENOR PREÇO GLOBAL, sob a forma de execução indireta, em regime de empreitada por 
PREÇO UNITÁRIO.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
2.1 - O Contratante se obriga a pagar a Contratada a importância de R$ 
__________(_________________) da seguinte forma:  
 
2.2 - Os pagamentos serão efetuados mensalmente, até o 5° (quinto) dia útil do mês subsequente, 
mediante medições mensais a serem executadas ao longo da prestação dos serviços, que serão 
atestados pelo Responsável Técnico do Consórcio Público Rio Guandu e mediante apresentação de 
Nota Fiscal na Secretaria Executiva do Consórcio, juntamente com as guias quitadas de GFIP, GPS, e 
respectivas Folhas de Pagamento referente a matricula especifica do INSS, PIS, COFINS referente à 
Nota Fiscal emitida para pagamento com a devida identificação da mesma.  



 
 

Página 25 de 56 
Avenida  Presidente Vargas,121, Sala 101 , 1º Andar, Centro – Afonso Cláudio – E. Santo 

CEP: 29600-000 – Tel: (27) 3735-2140 – consorcioguandu.es.gov.br 

 
OBS: (Deverá constar no corpo da nota fiscal o n° do contrato).  
 
2.3 - Para liberação do pagamento das notas fiscais, a contratada deverá anexar cópias autenticadas da 
folha de pagamento e das guias de recolhimento dos encargos sociais, que deverão ser emitidos 
especificamente para a execução da obra/serviços, objeto da presente contratação.  
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO OBJETO  
3.1 - O CONTRATANTE indicará um gestor do contrato que será responsável pelo acompanhamento e 
fiscalização da sua execução, registrando em relatório todas as ocorrências e deficiências eventualmente 
verificadas, emitindo, caso constate alguma irregularidade, notificação a ser encaminhada à 
CONTRATADA para correções.  
 
3.2 - A fiscalização do CONTRATANTE terá livre acesso ao local dos serviços, devendo a 
CONTRATADA colocar a sua disposição os elementos que forem necessários ao desempenho de suas 
atribuições.  
 
3.3 - É vedado ao CONTRATANTE e a seu representante, exercer poder de mando sobre os 
empregados da CONTRATADA, reportando-se somente aos prepostos e responsáveis por ela indicados. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DOS REAJUSTES  
4.1 - Havendo alterações na conjuntura econômica, que resulte em desequilíbrio econômico financeiro 
permanente, nas condições do contrato e nas hipóteses autorizadas pela Lei de Licitações, o 
CONTRATANTE e a CONTRATADA poderão restabelecer o equilíbrio econômico financeiro do contrato, 
nos termos do artigo 65, II, "d" da Lei Federal nº. 8.666/93, por repactuação precedida de cálculo e 
demonstração analítica do aumento ou diminuição dos custos, obedecidos os critérios estabelecidos, e 
tendo como limite a média dos preços encontrados no mercado em geral.  
 
4.2 - Para fins de recomposição dos preços praticados no contrato, deverá a CONTRATADA demonstrar 
de forma efetiva e irrefutável a variação ocorrida, mediante documentos oficiais incontestáveis, permitindo 
sua perfeita aferição e inconteste aplicação ao pactuado.  
 

4.2.1 - A solicitação de recomposição de preços se dará formalmente, por meio de documento 
escrito e mediante protocolo, dirigido ao fiscal do contrato, acompanhado dos demais documentos 
comprobatórios, apresentando as razões de fato e de direito, bem como os cálculos 
demonstrativos que comprovem a fidedignidade do pleito.  
 
4.2.2 - Só será admitido reajuste se o prazo de execução do objeto sofrer prorrogação, observados 
os termos desta Tomada de Preços e da Lei de Licitações, após o contrato atingir vigência superior 
a 12 (doze) meses, salvo se a prorrogação ocorrer por culpa exclusiva da Contratada, hipótese em 
que não haverá reajuste.  
 
4.2.3 - Será utilizada a seguinte forma padrão para reajuste contratual, qual seja:  
R = V( I1 - 1),  
Io  
Onde:  
R = Reajuste.  
V = Valor do contrato.  
I1 = Índice relativo à data do reajuste pretendido.  
Io = Índice da data da proposta ou da planilha a que se refere.  
 

4.3 - Os reajustes permitidos pelo artigo 65, da Lei n. 8.666/93, serão concedidos após decorridos 12 
(doze) meses de vigência do contrato, contados da apresentação da proposta, mediante provocação da 
CONTRATADA, desde que o reajuste pleiteado seja comprovado por meio de apresentação de planilhas 
analíticas, que passarão por análise contábil de funcionários designados pelo Consórcio Público Rio 
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Guandu.  
 
4.4 - Os preços praticados que sofrerem revisão não poderão ultrapassar os preços praticados no 
mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta 
e aquele vigente no mercado à época da contratação.  
 

4.4.1 - Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços que forem iguais ou 
inferiores à média daqueles apurados pelo setor demandante, na pesquisa de estimativa de 
preços.  

 
4.5 - Caso o preço praticado seja superior à média dos preços de mercado, o CONTRATANTE solicitará 
à CONTRATADA, mediante correspondência, a redução do preço praticado, de forma a adequá-lo ao 
preço usual no mercado.  
 

4.5.1 - Em caso de discordância da CONTRATADA em adequar seu preço àquele praticado no 
mercado, o CONTRATANTE reserva-se no direito de rescindir o contrato.  

 
4.6 - Os preços propostos, poderão ser reajustados somente em conformidade com as normas vigentes, 
contados desde a data prevista para a apresentação da proposta, obedecendo-se, todavia, ao disposto 
nas Leis nº 8.880/94,  9.069/95 e 10.192/01. 
 
4.7 - Os reajustamentos de preços estarão, ainda, sujeitos a leis complementares, Medidas Provisórias e 
Decretos que venham a regulamentar novos procedimentos em função das medidas econômicas de 
interesse do País, do Estado do Espírito Santo, vedado qualquer reajustamento que implique em 
reconstituição de preços em razão do desconto proposto na licitação.  
 
4.8 - Fica a contratada ciente de que deverá ser dada especial atenção aos aspectos de meio ambiente 
durante a execução dos serviços, a fim de minimizar os efeitos negativos de impacto ambiental que 
porventura sejam causados em função de execução dos serviços.  
 
CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS  
5.1 - Para cobertura da presente despesa será utilizado recurso do Orçamento Municipal vigente nas 
seguintes dotações:  
 
Títulos 01 – Consórcio Público Rio Guandu 
0101.18 – Gestão Ambiental 
0101.18.122 – Administração Geral 
01.01.18.122.0101 – Apoio as atividades do Consórcio Público Rio Guandu 
01.01.18.122.0001.2.001 – Consórcio Público Rio Guandu, 
3.3.90.39.00.00.00.00.100100 – Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica 
 
CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  
6.1 - O presente Contrato terá vigência de 360 (trezentos e sessenta) dias a partir data de assinatura, 
podendo ser prorrogado, caso haja interesse do Consórcio;  
 
5.2 - O prazo para execução dos serviços será de 180 (cento e oitenta) dias a contar da data de emissão 
da Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado, caso haja interesse da Administração. 
 
6.3 - Prorrogações serão permitidas desde que ocorrida alguma das hipóteses previstas no art. 57, § 1º 
da Lei no 8.666/93, com as devidas justificativas por escrito.  
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO  
7.1 - A fiscalização do contrato se dará, nos termos do Art. 67 da Lei 8.666/93, pelo funcionário a ser 
designado pelo Consórcio Público Rio Guandu, conforme descrito abaixo: 
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7.1.1 - a fiscalização exercida pelo CONTRATANTE não excluirá ou reduzirá a responsabilidade da 
CONTRATADA pela completa e perfeita execução do objeto contratual.  
 
7.2 - A contratada deverá permitir livre acesso dos servidores dos órgãos ou entidades públicas 
concedentes e contratantes, bem como dos órgãos de controle interno e externo, a seus documentos e 
registro contábeis. 
 
7.3 – O Consórcio Público Rio Guandu, franqueará livre acesso aos servidores do Governo do Federal 
(Concedente do Convênio), bem como do Tribunal de Contas da União - TCU, aos processos, 
documentos, e quaisquer informações que se fizerem necessárias, bem como acesso aos locais de 
execução do objeto, processos, documentos, e quaisquer informações que se fizerem necessárias, bem 
como acesso aos locais de execução do objeto. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES  
8.1 - São obrigações da CONTRATADA:  
 

8.1.1 - Executar a obra/serviço nos termos das especificações contidas no edital e seus anexos;  
 
8.1.2 – A Contratada deverá fazer a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do respectivo 
Contrato no CREA-ES ou CAU/BR, conforme determinam as Leis n°s 5.194/66, de 24.12.66 e 
6.496, de 07.12.77, e as Resoluções n°s 194, de 22.15.70, 302 de 23.11.84, do CONFEA. A 
comprovação de Anotação de Responsabilidade Técnica será feita pelo encaminhamento ao 
CONSÓRCIO PÚBLICO RIO GUANDU da via da ART destinada ao Contratante, devidamente 
assinada pelas partes e autenticada pelo Órgão Recebedor.  
 
8.1.3 - Caberá à Contratada o atendimento às exigências legais para obtenção das licenças 
necessárias à execução dos serviços, ressalvadas aquelas de responsabilidade do CONSÓRCIO 
PÚBLICO RIO GUANDU.  
 
8.1.4 - A Contratada deverá colocar e manter placas indicativas, conforme modelo a ser fornecido 
pelo CONSÓRCIO PÚBLICO RIO GUANDU na assinatura do CONTRATO, enquanto durar a 
execução dos serviços, removendo-as ao final.  
 
8.1.5 - A Contratada deverá providenciar, sem ônus para o CONSÓRCIO PÚBLICO RIO GUANDU, 
no interesse da segurança de seu pessoal, o fornecimento de roupas adequadas e outros 
dispositivos de segurança a seus empregados (EPI's).  
 
8.1.6 - A Contratada estará obrigada a fornecer aos empregados utilizados na execução dos 
serviços de que trata o presente Contrato, uniformes, figurando expressões e dizeres onde 
constem, no mínimo, o nome fantasia da contratada.  
 
8.1.7 - Fornecer ao CONTRATANTE, caso solicitado, a relação nominal de empregados 
encarregados de executar a obra/serviço contratado, indicando o número da carteira de trabalho, a 
data da contratação e do registro no Ministério do Trabalho, atualizando as informações, no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias, em caso de substituição de qualquer empregado.  
 
8.1.8 - Efetuar o pagamento de seus empregados no prazo legal, independentemente do 
recebimento das faturas.  
 
8.1.9 - Fornecer e aplicar todo o material e equipamentos necessários à execução da obra/serviço, 
sejam eles industriais ou domésticos, os quais deverão ser de qualidade comprovada.  
 
8.1.10 - Pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da 
execução deste contrato, especialmente o INSS, FGTS e ISS, anexando a cada fatura 
apresentada ao CONTRATANTE a comprovação do efetivo recolhimento dos valores 
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correspondentes à fatura do mês anterior, vedada a apresentação de Certidões Negativas como 
comprovação do pagamento dos encargos mencionados.  
 
8.1.11 - Cercar seus empregados das garantias e proteção legais nos termos da Legislação 
Trabalhista, inclusive em relação à higiene, segurança e medicina do trabalho, fornecendo os 
adequados equipamentos de segurança e proteção individual a todos componentes de suas 
equipes de trabalho ou aqueles que por qualquer motivo estejam envolvidos com os serviços.  
 
8.1.12 - Registrar as ocorrências havidas durante a execução do presente contrato, de tudo dando 
ciência ao CONTRATANTE, respondendo integralmente por sua omissão.  
 
8.1.13 - Submeter ao exame da fiscalização todo o material a ser empregado nos serviços.  
 
8.1.14 - Responsabilizar-se por quaisquer danos causados ao patrimônio do CONTRATANTE, por 
pessoas integrantes de suas equipes de trabalho.  
 
8.1.15 - Reconhecer os direitos do Consórcio, em caso de rescisão administrativa, prevista no 
artigo 77, da Lei Federal n° 8.666/93.  
 
8.1.16 - A CONTRATADA ficará responsável em prever, fornecer e supervisionar a necessidade do 
EPI - Equipamento de Proteção Individual para determinadas atividades contempladas, e ainda 
verificar se o funcionário está fazendo uso correto do mesmo.  
 
8.1.17 - Responsabilizar-se por todos os encargos sociais e trabalhistas;  
 
8.1.18 - Manter-se, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 
por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Licitação.  
 
8.1.19 - Responsabilizar-se pela qualidade dos materiais e serviços executados/fornecidos, 
inclusive a promoção de readequações, sempre que detectadas impropriedades que possam 
comprometer a consecução do objeto contratado e exercer a fiscalização do contrato. 
 
8.1.20 - Permitir livre acesso dos servidores dos órgãos ou entidades públicas concedentes e 
contratantes, bem como dos órgãos de controle interno e externo, a seus documentos e registro 
contábeis. 

 
8.2 - São obrigações do CONTRATANTE:  
 

8.2.1 - Remeter advertências à CONTRATADA, por escrito, quando a execução do contrato não 
estiver sendo realizada de forma satisfatória;  
 
8.2.2 - Fazer cumprir o prazo contratual.  
 
8.2.3 - Pagar à CONTRATADA o preço estabelecido na Cláusula Segunda nos termos ajustados 
neste contrato.  
 
8.2.4 - Acompanhar e fiscalizar a execução do presente contrato, designando o(s) funcionário(s) 
responsável(is).  

 
CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES  
9.1 - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o Contrato e/ou Termo equivalente, dentro do 
prazo estabelecido pela administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, 
ficando sujeita, a critério da Administração e garantida a prévia defesa, as penalidades estabelecidas nos 
Incisos I, III e IV do Art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93 e multa de 3% sobre valor do ajuste;  
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9.2 - Pelo atraso injustificado na execução do Contrato fica sujeito a Contratada às penalidades previstas 
no Caput do Art. 86 da Lei Federal n° 8.666/93, na seguinte conformidade:  
 

9.2.1 - Atraso até 15 (quinze) dias, multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da obrigação, por dia 
de atraso;  
 
9.2.2 - Atraso superior a 30 (trinta) dias, multa de 3% (três por cento) sobre o valor da obrigação, 
por dia de atraso;  

 
9.3 - Pela inexecução total ou parcial do ajuste, a Administração poderá garantida a prévia defesa, aplicar 
à Contratada as sanções previstas nos incisos I, III e IV do Art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93 e multa de 
10 % (dez por cento) sobre do Contrato;  
 
9.4 - As multas são autônomas, e aplicação de uma não exclui a outra.  
 
9.5 - Na ocorrência de rescisão por conveniência administrativa, a Contratada será notificada com 30 
(trinta) dias de antecedência.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO CONTRATUAL  
10.1 - Determinada por ato unilateral e escrita da Administração, nos casos enumerados nos Incisos I a 
XII e XVII do Art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93.  
 
10.2 - Amigável por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade 
competente, reduzida a termo no Processo Licitatório, desde que haja conveniência da Administração.  
 
10.3 - Em caso de rescisão enumerada abaixo, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta 
ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados, quando os houver sofrido.  
 

10.3.1 - Razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 
determinadas pela máxima autoridade do órgão CONTRATANTE, e exaradas no processo 
administrativo a que se refere o contrato.  
 
10.3.2 - A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 
execução do contrato.  
 
10.3.3 - A suspensão de sua execução, por ordem escrita do CONTRATANTE, por prazo superior 
a 120 (cento e vinte) dias, salvo, em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem 
interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões, que totalizem o mesmo prazo, 
independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente 
imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado à CONTRATADA 
nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até 
que seja normalizada a situação.  
 
10.3.4 - O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE 
decorrente de serviços ou parcelas destes já recebidos ou executados, salvo, em caso de 
calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado à CONTRATADA 
o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a 
situação, caso em que, sua decisão deverá ser comunicada por escrito ao CONTRATANTE, 
conforme Art. 78, inciso XV da Lei nº 8.666/93.  
 
10.3.5 - A rescisão contratual pelo não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações e 
prazo acarreta as seguintes consequências:  

 
10.3.5.1 - Assunção imediata do objeto contratado, no estado e local em que se encontrar, por 
ato próprio do CONTRATANTE.  
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10.3.5.2 - Ocupação e utilização do local, instalação, equipamentos, material e pessoal 
empregados na execução do contrato, necessário à sua continuidade.  

 
CLAÚSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA GARANTIA  
11.1 - A CONTRATADA garante a execução deste contrato na modalidade de _______como definidas no 
art. 56, § 1º, da Lei n° 8.666/93, no valor de R$ ______(valor numérico)______, ______(valor por 
extenso)______, equivalentes a 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, com validade até 30 
(trinta) dias após a data prevista para seu vencimento, tudo através do documento comprobatório, que 
torna-se parte integrante do presente ajuste.  
 
11.2 - O CONTRATANTE restituirá ou liberará a garantia ofertada, no prazo máximo de 30 (trinta) dias 
após o término do Contrato, conforme § 4º do art. 56, da Lei nº 8.666/93 e a apresentação da CND - 
Certidão Negativa de Débito expedida pelo INSS - Instituto Nacional do Seguro Social e CNDT - Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas, devidamente atualizada, relativa à execução da obra/serviço objeto da 
presente contratação.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - O FORO  
12.1 - As partes elegem de comum acordo o Foro da Comarca de Afonso Cláudio - ES, para dirimir 
quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato, renunciando as partes a qualquer outro por mais 
especial que seja.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
13.1 - Fazem parte integrante do presente Contrato, independente de transição, as condições 
estabelecidas no instrumento convocatório e seus anexos e as Normas contidas na Lei 8.666/93, 
principalmente nos casos omissos. 
  
E, por estarem de pleno e comum acordo, assinam o presente, em três vias de igual teor e forma, para 
um só efeito legal.  
 
Afonso Cláudio - ES,........ de .............. de 2019. 
 
 
 

________________________________ 
Contratante 

 
 

________________________________ 
Contratado  
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ANEXO VI 

MODELO - DECLARAÇÃO 
(DENTRO DO ENVELOPE "DOCUMENTAÇÃO) 

 
 

Eu ________________________, (NACIONALIDADE), (ESTADO CIVIL), (PROFISSÃO), CPF: 
____________, Residente na Rua ______________, n° _____________, na cidade de 
_________________, Estado de ______________, representante legal da empresa 
__________________________________, CNPJ:________________________, DECLARO, para os 
devidos fins de prova junto ao Processo Licitatório Tomada de Preços n° ______/2019, do Consórcio 
Público Rio Guandu e para fins do disposto no Inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal, Inciso V 
do Art. 27 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n° 9.854 de 27 de outubro de 1999, 
que a referida empresa não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre 
e não emprega menor de dezesseis anos.  
 
(    ) Ressalvamos que os menores a partir de quatorze anos se encontram na condição de aprendiz.  
 
Por ser verdade firmo a presente.  

_________________, ____ de _____________ de 2019. 
 
 
 

(nome completo do representante da empresa ou proprietário, n° da C.I.) 
(assinatura) 
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ANEXO VII 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 
(DENTRO DO ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO) 

 
 
 

_____________________________, CNPJ n°________________ (nome da empresa), 
_____________________________________ (endereço completo), declara, sob as penas da lei, que até 
a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação na Tomada de Preços n° ________/2019 
do Consórcio Público Rio Guandu, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências supervenientes. 
 
 
  
____________, ______ de _____________ de 2019. 
 
 
 

(nome completo do representante da empresa ou proprietário, n° da C.I.) 
(assinatura) 
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ANEXO VIII 

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
(EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

 
 
A Empresa...............................................,inscrita no CNPJ n° ..............................., por intermédio de seu 
representante legal o(a) Sr. (a)..................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº. 
........................... e o CPF n° ................................., DECLARA, para os fins do disposto nos arts. 42 a 45 
da Lei Complementar n° 123/06 e suas alterações, ser microempresa/empresa de pequeno porte nos 
termos da legislação vigente. 
  
Bem como declara que fará uso dos benefícios concedidos pela norma infraconstitucional acima 
mencionada.  
 
 
 
____________, ______ de _____________ de 2019.  
 
 
 
 

(nome completo do representante da empresa ou proprietário, n.° da C.I.) 
(assinatura) 
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ANEXO IX 

CREDENCIAMENTO 
(POR FORA DOS ENVELOPES) 

 
 

A ____________(nome da proponente)__________, CNPJ n° ____________, com sede à 

_______________, n° ___, Bairro ________, cidade __________, neste ato representada pelo (s) (sócios 

ou diretores com qualificação completa - nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e 

endereço), nomeia e constitui seu Procurador o Senhor (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, 

profissão e endereço), a quem confere amplo poderes para, junto ao CONSÓRCIO PÚBLICO RIO 

GUANDU, praticar os atos necessários com vistas à participação do outorgante no Processo Licitatório 

na Modalidade Tomada de Preços n° _______/2019, usando dos recursos legais e acompanhando-os, 

conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para desistir de recursos, apresentar lances verbais, negociar 

preços e demais condições, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar 

quitação, podendo ainda, substabelecer esta em outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando 

tudo por bom, firme e valioso. 

 
 
_______________, ______ de _____________ de 2019. 
 
 
 
 

(nome completo do representante da empresa ou proprietário, n.° da C.I.) 
(assinatura) 
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ANEXO X 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS E CONDIÇÕES 
(DENTRO DO ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO) 

 
 
Declaramos que temos pleno conhecimento dos locais e das condições em que deverá ser executado os 
serviços de __________________, conforme estipulado no edital de TOMADA DE PREÇOS N° 
______/2019 reconhecendo ainda que tal circunstância retira-nos a possibilidade de qualquer alegação 
futura de necessidade de adequação de objeto e/ou recomposição (reequilíbrio, revisão ou repactuação) 
de preços quanto ao aqui declarado.  
 
 
Atenciosamente,  

 
 

Afonso Cláudio - ES, _____de _________ de 2019.  
 
 

_______________________________________________ 
Assinatura do Responsável da Empresa 
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ANEXO XI 

MODELO DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DE ASPECTOS RELEVANTES 
(DENTRO DO ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO) 

 
 

Em cumprimento ao estabelecido no edital de Tomada de Preços n° ______/2019, declaramos que a 
empresa....................................., estabelecida.................................., CNPJ n°..............................., tomou 
conhecimento de todos aspectos relevantes que possam influir direta ou indiretamente na prestação do 
serviço, inclusive sobre a localidade onde serão executados os serviços contidos na referida Tomada de 
Preço.  
 
 
Atenciosamente,  
 
 
Local - ES, _____de _________ de 2019.  

 
 

_______________________________________________ 
Assinatura do Responsável da Empresa 

ou Engenheiro Responsável 
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ANEXO XII 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO 

Este Termo de Referência tem por objetivo estabelecer as diretrizes, que deverão ser seguidas, 

na execução dos serviços para execução da obra, que será empreitada por preço unitário, 

sendo que os pagamentos dos serviços estão condicionados à apresentação do boletim de 

medição, com objetivo principal de Contratação de Empresa para execução de serviços de 

conservação de água e solo no Município de Brejetuba no Estado do Espirito Santo, 

conforme o Contrato de Repasse OGU 858709/2017/MMA/CAIXA – Operação 1047093-69.  

 

2. JUSTIFICATIVA 

O Consórcio Público Rio Guandu, desde sua criação no ano de 1997, busca alternativas por 

meio de articulações junto a parceiros, na execução de programas e projetos a fim de contribuir 

positivamente para a reversão de situações de degradação aos recursos hídricos na Bacia 

Hidrográfica do Rio Guandu, o poder público, os usuários e a sociedade civil dos municípios da 

Bacia Hidrográfica do Rio Guandu iniciaram um movimento que deu origem ao Consórcio Rio 

Guandu, atuando na articulação de ações em prol da melhoria da qualidade da bacia do Rio 

Guandu. 

Diversos projetos de recuperação/restauração florestal foram executados na Bacia Hidrográfica 

do Rio Guandu, por intermédio do Consórcio Público Rio Guandu. Foi observado junto aos 

parceiros, a necessidade de ampliação dos trabalhos a outras áreas da Bacia Hidrográfica do 

Rio Guandu e a importância de trabalhar não somente o entorno das nascentes mas todas as 

Áreas de Preservação Permanente das propriedades, estimulando a inserção de sistemas 

produtivos como fonte de renda ao produtor rural, e a conservação do solo com a construção de 

caixas secas, barraginhas e terraços. Surgiu a necessidade de estruturar em um único projeto, 

o projeto “CULTIVAR” como unidade demonstrativa, visando mensurar seus resultados e 

minimizar o quadro pontuado nesta discussão. 

O objetivo principal do Projeto Cultivar é promover de forma participativa ações de conservação 

de água e solo com a construção de caixas secas, barraginhas, terraceamento em nível, 

readequação de estradas, Recuperação/Manutenção de Áreas de Preservação Permanente 

com isolamento, plantio de espécies nativas, incorporação de espécies produtivas, pagamento 
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por serviços ambientais e regularização das propriedades rurais com a elaboração do Cadastro 

Ambiental Rural – CAR, no município de Brejetuba. 

Diante do exposto, faz-se necessária a presente contratação, haja vista ser um bem comum, e 

de máxima necessidade para garantia do bem-estar dos munícipes. 

 

3. DA FORMA DE AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO  

3.1 A presente contratação será realizada por meio de processo licitatório, considerando para o 

julgamento empreitada por preço unitário, do tipo MENOR PREÇO GOLBAL, proposto entre as 

licitantes interessadas, segundo as especificações e normas adotadas pela Administração, 

atendendo a Lei de Licitações nº 8.666/93, consolidada.  

 

 Tomada de preço, investimento de R$ 326.584,27 (trezentos e vinte e seis mil 

quinhentos e oitenta e quatro reais e vinte e sete centavos)  no Município de Brejetuba; 

o Lote nº 001 – COMUNICAÇÃO VISUAL 

R$ 5.074,19 (cinco mil setenta e quatro reais e dezenove centavos) 

o Lote nº. 002 – CONSERVAÇÃO DE ÁGUA E SOLO E PRÁTICAS MECÂNICAS 

R$ 17.775,75 (dezessete mil setecentos e setenta e cinco reais e setenta e cinco 

centavos) 

o Lote nº. 003 – CONSERVAÇÃO DE ÁGUA E SOLO, RECOMPOSIÇÃO DE 

VEGETAÇÃO E CERCAMENTO 

R$ 303.734,33 (trezentos e três mil setencetos e trinta e quatro reais e trinta e 

três centavos) 

 

A execução dos serviços de conservação de água e solo e práticas mecânicas, deverá seguir o 

previsto no cronograma físico-financeiro. Ao iniciar a execução em uma propriedade, deverá ser 

encerrado o previsto no Projeto Individual para dar início em outra propriedade. 

Para a execução dos serviços de conservação de água e solo, recomposição de vegetação e 

cercamento, o cercamento deverá ser priorizado, executando nos primeiros meses, após a 

execução do cercamento, o plantio poderá ser feito após aprovação do CONTRATANTE, 

respeitando a porcentagem de atendimento previsto no cronograma físico-financeiro do 

município atendido, e respeitando o período chuvoso do ano, podendo ser iniciado o plantio 

somente a partir do mês de outubro e novembro, cumprindo o cronograma de execução, 

podendo ser estendido até março. 
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Em caso de necessidade de prorrogação do Contrato com a empresa executora, que somente 

ocorrerá se der causa pelo atraso na liberação dos recursos sob responsabilidade da Agência 

Nacional das Águas vinculada ao órgão do Ministério do Meio Ambiente e atualmente com 

nomenclatura Ministério do Desenvolvimento Regional, o plantio respeitará esse intervalo das 

condições climáticas das regiões, não podendo ser executado dentre os meses de abril a 

setembro. 

Para a execução da modalidade Sistema Agroflorestal Produtivo, as espécies que serão 

utilizadas para plantio foram previamente definidas entre os proprietários, devendo ser 

respeitadas, as alterações só poderão ser feitas a partir da autorização do CONTRATANTE, no 

caso de indisponibilidade da espécie, sendo formalizado pedido da CONTRATADA ao 

CONTRATANTE com as devidas justificativas, informando possibilidades de alteração, 

respeitando o mesmo porte da(s) espécie(s) indisponível(is) e o mesmo quantitativo de 

espécies e área previsto em Projeto Individual por Propriedade. 

 

4. PRAZO DE EXECUÇÃO E CONTRATUAL 

4.1 Prazo de Execução: Os serviços contratados deverão ser iniciados em até 24 (vinte e 

quatro) horas, a partir da assinatura da Ordem de Serviço, e deverão ser concluídos em até 180 

(cento e oitenta) dias. 

4.2 Prazo Contratual: O prazo contratual dos serviços será de 360 (trezentos e sessenta) dias 

a contar de sua assinatura. 

 

5. VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO 

5.1 O valor total estimado da contratação do serviço no Município de Brejetuba é de R$ 

326.584,27 (trezentos e vinte e seis mil quinhentos e oitenta e quatro reais e vinte e sete 

centavos) baseado na planilha orçamentária apresentada e aprovada pela CAIXA/GIGOV.  

 

6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

6.1 As despesas decorrentes da execução deste Termo de Referência correrão por conta do 

recurso específico consignado no Orçamento do Consórcio Público Rio Guandu, da Resolução 

Orçamentária nº 004/2018 – Assembleia Geral realizada no dia 27 de Agosto de 2018, que 

estimou a Receita e fixou a Despesa do CONSÓRCIO PÚBLICO RIO GUANDU, para o 

exercício financeiro de 2019, constante na seguinte dotação: 

Títulos 01 – Consórcio Público Rio Guandu 
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0101.18 Gestão Ambiental 

0101.18.122 Administração Geral 

01.01.18.122.0101 Apoio as atividades do Consórcio Público Rio Guandu 

01.01.18.122.0001.2.001 – Consórcio Público Rio Guandu, 

3.3.90.39.00.00.00.00.100100 – Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica 

CONTRAPARTIDA – Valor R$ 53.957,07 (cinquenta e três mil novecentos e cinquenta e sete 

reais e sete centavos). 

REPASSE – Valor R$ 272.627,20 (duzentos e setenta e dois mil seiscentos e vinte e sete reais 

e vinte centavos). 

 

7. DO CRONOGRAMA 

7.1 O LICITANTE deverá elaborar seu próprio planejamento dentro dos prazos estipulados no 

Cronograma físico financeiro, levando em conta a produtividade de suas máquinas, 

equipamentos e mão de obra, observando, contudo, o prazo aqui estipulado. Este planejamento 

deverá considerar a estratégia de ataque para o cumprimento dos prazos, levando em 

consideração a possibilidade de ocorrência de chuvas, o lead time dos fornecedores, dentre 

outros fatores intervenientes. 

No que refere a recomposição da vegetação respeitar o período chuvoso, podendo ser iniciado 

o plantio a partir do mês de outubro e novembro, cumprindo o cronograma de execução, 

podendo ser estendido até março, respeitando o intervalo das condições climáticas das regiões, 

não podendo ser executado dentre os meses de abril a setembro. 

 

8. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

– Da Empresa: 

8.1. Comprovante de registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou no 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, da empresa. 

8.2. Indicação pela licitante do(s) Responsável (eis) Técnico(s), na área da Engenharia 

Agrônoma para práticas mecânicas e Engenharia Florestal ou Biólogo para pratica da 

restauração florestal para participar (em) da execução do serviço objeto da pretensa licitação, 

devendo ser assinada pelo profissional indicado. 

8.2.1. O(s) profissional (ais) indicado(s) pela licitante deverá(ão) participar dos serviços, objeto 

da licitação, admitindo-se a substituição por profissional de experiência equivalente ou 

superior, desde que aprovada previamente pelo gestor do contrato e fiscal da Obra. 
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8.3. Declaração com o compromisso de garantir a disponibilidade de todas as instalações, 

equipamentos e mão de obra necessários ao pleno desenvolvimento dos serviços descritos no 

Projeto. 

8.4. Atestado de visita técnica expedido pelo Consórcio, atestando que a empresa visitou o(s) 

local(is) do(s) serviço(s), e tem pleno conhecimento das condições locais para execução do 

objeto da presente licitação ou apresentação de Declaração de responsabilidade (para as 

empresas que não realizaram a visita técnica), declarando que se responsabiliza integralmente 

por quaisquer eventualidades ocasionadas por sua não realização. 

8.5. A Contratante deverá comprovar que o profissional indicado no item 8.2., 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. 

 

– Dos Profissionais 

8.6. Registro ou inscrição, atualizados, do(s) responsável (is) técnico(s), indicado no 

subitem 8.2, no CREA ou CAU e CRBio. 

8.7 Atestado(s) de capacidade técnico-profissional, expedido(s) por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, devidamente registrado no CREA ou CAU ou CRBio e acompanhado(s) 

do(s) respectivo(s) acervo(s) técnico(s), demonstrando que o PROFISSIONAL(IS) 

RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) DA LICITANTE, indicado no item 8.2, tenha(m) 

executado(s) serviços compatíveis ao objeto desta licitação, sendo consideradas como parcelas 

de maior relevância: 

 Práticas mecânicas, escavação a céu aberto em solo de 1ª categoria com escavadeira 

hidráulica (caçamba: 0,8 M³/ 111 HP); 

 Recomposição de vegetação no plantio de árvore com altura de muda menor ou igual a 

2,00 M e cercamento com estaca de madeira roliça, diâmetro no mínimo de 11CM, 
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espaçamento de no mínimo de 3M, altura livre de até 1.50M, com mourões de madeira 

roliça, com até 4 fios de arame farpado. 

 

9. DISPOSIÇÕES GERAIS 

9.1 Considerações Preliminares: 

Os serviços referentes a este objeto, deverão estar de acordo com os Projetos fornecidos pelo 

Consórcio Público Rio Guandu. Qualquer modificação deverá ser autorizada previamente por 

escrito pela FISCALIZAÇÃO, mediante avaliação das eventuais correções e aprovação da 

CAIXA/GIGOV. Todos os serviços deverão ser executados em consonância com os projetos, as 

prescrições contidas neste Projeto Básico, as normas técnicas da ABNT e outras 

regulamentações aplicáveis. 

Fica reservado ao Consórcio o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso 

singular e porventura omisso neste Projeto Básico, que não seja definido em outros 

documentos contratuais, como o próprio contrato ou projeto. Na existência de serviços não 

especificados, a Contratada somente poderá executá-los após devida aprovação e autorização 

da Fiscalização. A omissão de qualquer procedimento neste Projeto Básico ou nos projetos não 

exime a Contratada da obrigatoriedade da utilização das melhores técnicas para a 

“Contratação de Empresa para execução de serviços de conservação de água e solo no 

Município de Brejetuba no Estado do Espirito Santo” padronizadas para os trabalhos, 

respeitando os objetivos básicos do funcionamento e adequação dos resultados. No caso de 

divergência entre os projetos e a planilha orçamentária, terá prioridade a planilha orçamentária. 

Conflitos entre este Projeto básico e a Planilha Orçamentária ou os Projetos deverão ser 

informados à fiscalização do Consórcio.  

As ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS só poderão ser modificadas, com autorização por 

escrito, emitida pela FISCALIZAÇÃO e concordância dos autores dos projetos e 

aprovação da CAIXA/GIGOV. 

 

9.2 Definições básicas: 

CONTRATANTE – Consórcio Público Rio Guandu, proprietário e contratante das obras e/ou 

serviços. 

CONTRATADA – Empresa contratada pelo Consórcio Público Rio Guandu, para a execução 

das obras e/ou serviços. 



 
 

Página 43 de 56 
Avenida  Presidente Vargas,121, Sala 101 , 1º Andar, Centro – Afonso Cláudio – E. Santo 

CEP: 29600-000 – Tel: (27) 3735-2140 – consorcioguandu.es.gov.br 

FISCALIZAÇÃO – Pessoa física ou jurídica, designada pelo Consórcio Público Rio para 

fiscalizar a execução das obras e serviços. 

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS – Profissionais habilitados pelo CREA/CONFEA, CAU/BR ou 

CRBio, autores dos projetos de serviços e obras ou responsáveis pela execução da obra ou 

serviço. 

 

9.3 Relações entre a Contratada e a Fiscalização: 

9.3.1 A obra será fiscalizada por pessoal pertencente ao Consórcio Público Rio, que será 

doravante aqui designada Fiscalização. A obra será conduzida por pessoal pertencente à 

Contratada, que será doravante aqui designada Contratada. A supervisão dos trabalhos, tanto 

da Fiscalização como da Contratada, deverá estar sempre a cargo de profissionais habilitados 

pelo CREA/CONFEA, CAU/BR ou CRBio. 

9.3.2 A CONTRATADA obriga-se a dar início às obras em até 24 horas da data fixada na 

Ordem de Início de Serviços, emitida pelo CONTRATANTE, sob pena de incidir em multa 

prevista no Termo de Contrato.  

9.3.3 Eventuais modificações nos elementos originais só poderão ser efetuadas com 

autorização formal e escrita do CONTRATANTE, devidamente aprovados pela fiscalização 

quanto a sua exequibilidade técnica financeira, e as normas da ABNT. A execução de qualquer 

modificação somente poderá ser posta em prática após aprovação da Fiscalização responsável 

pela obra.  

9.3.4 A CONTRATADA, sem prejuízo das suas responsabilidades, deverá comunicar 

imediatamente à Fiscalização do CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade 

verificada na execução das obras e serviços, como também, comunicar qualquer fato que 

resultar em risco de segurança e estabilidade, ou comprometer a qualidade da obras/serviços.  

9.3.5 Ocorrendo o previsto no item anterior, com o objetivo de não causar danos a nenhuma 

das partes, a Fiscalização do CONTRATANTE poderá autorizar modificações de caráter 

urgente, justificando a sua autorização.  

9.3.6 Caberá à CONTRATADA todo o planejamento da execução das obras e serviços, nos 

seus aspectos administrativos e técnicos, conforme programação física especificada da obra, 

integrante da proposta, obrigando-se a manter no local das obras:  

a) um Livro de Registro da Fiscalização, com folhas numeradas e datadas; 

b) registro de autorização (ordem de início dos serviços). 
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9.3.7 Os documentos, relacionados no item anterior, constituirão o processo da obra, que 

deverá permanecer no canteiro durante toda a sua execução e ser entregue ao 

CONTRATANTE, após a conclusão da mesma. No Livro de Registros da Fiscalização, 

mencionado na alínea “a”, serão lançados, pelo CONTRATANTE às solicitações e informações 

necessárias para conhecimento da CONTRATADA, a qual deverá responder utilizando-se do 

mesmo meio. A CONTRATADA colocará na direção-geral das obras e serviços, na parte que 

lhe compete, profissional devidamente habilitado, que será seu responsável, na forma da 

legislação vigente. Os encarregados da obra serão pessoas de experiência, idoneidade técnica 

e moral e nela deverão permanecer durante as horas de trabalho, além de estarem habilitados 

a prestar esclarecimentos a ela pertinentes, sempre que solicitados por representantes do 

CONTRATANTE. A CONTRATADA manterá no local das obras e serviços, os técnicos e a mão 

de obra necessários à perfeita execução dos mesmos, por cujos encargos responderá, 

unilateralmente, em toda a sua plenitude.  

9.3.8 A CONTRATADA responderá por condições de higiene e saúde de seu pessoal, quanto a 

alojamentos provisórios, bem como por refeições, quando por ela fornecidas, quando for o caso, 

conforme Portaria nº 3.214/78, do Ministério do Trabalho e suas modificações. 

9.3.9 A CONTRATADA fornecerá e utilizará equipamentos adequados à obra, de acordo com o 

objetivo da mesma. O transporte, a guarda e manutenção dos mesmos são de sua exclusiva 

responsabilidade e ônus. Os equipamentos, os materiais estocados e/ou utilizados no canteiro 

serão considerados como garantia suplementar do cumprimento das obrigações contratuais, 

cabendo, à Fiscalização, determinar a remoção de materiais ou equipamentos inservíveis ou 

que estejam em desacordo com as exigências contratuais. 

9.3.10 A CONTRATADA se responsabiliza, desde já, por toda e qualquer serviço que resulte 

em danos ou prejuízos ao CONTRATANTE ou a terceiros em decorrência dos serviços 

executados. A execução e operação, das obras provisórias e definitivas, transportes de 

materiais e/ou equipamentos, deverão ser realizadas de modo a não interferir, 

desnecessariamente ou indevidamente, no acesso e/ou uso das vias e bens públicos ou 

particulares. 

9.3.11 Cabe à CONTRATADA, desde o início até o recebimento definitivo da obra, a ela 

homologada, a manutenção e segurança de todas as obras localizadas no canteiro, sob sua 

responsabilidade, inclusive as executadas por terceiros, desde que concluídas ou paralisadas, 

correndo assim, à sua conta, as mesmas, ressalvando-se os danos comprovadamente 

causados pelos ocupantes. Correrão por conta da CONTRATADA todas as despesas relativas 
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à proteção, sinalização, tapumes e vigilância das obras provisórias ou definitivas, até a 

ocupação e recebimento definitivo das mesmas, pelo CONTRATANTE. 

9.3.12 Após a conclusão das obras e serviços a CONTRATADA deverá remover todo 

equipamento utilizado, o material excedente, os entulhos e as obras provisórias, o escritório de 

obras se houver, entregando, os serviços, o local e as áreas contíguas livres e em condições de 

limpeza e de uso imediato. 

 9.3.13 A CONTRATADA prestará todos os esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE, 

cujas reclamações, orientações e determinações obriga-se a atender pronta e irrestritamente. 

Os casos omissos, quando não solucionados de comum acordo, serão resolvidos pela área 

competente do CONTRATANTE. 

9.3.14 A Fiscalização poderá exigir, a qualquer momento, de pleno direito, que sejam adotadas 

pela Contratada providências suplementares necessárias à segurança dos serviços e ao bom 

andamento da obra. Sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA perante o 

CONTRATANTE ou a terceiros, todos os trabalhos contratados estarão sujeitos a mais ampla e 

irrestrita fiscalização do CONTRATANTE, a qualquer hora, por seus representantes 

devidamente credenciados. 

9.3.15 A Fiscalização terá plena autoridade para suspender, por meios amigáveis ou não, os 

serviços da obra, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente, por motivos técnicos, 

disciplinares, de segurança ou outros. A Fiscalização, constatando inoperância, desleixo, 

incapacidade, falta de exação ou ato desabonador, poderá determinar o afastamento do 

preposto ou de qualquer empregado da CONTRATADA. 

9.3.16 Compete à Fiscalização, em conjunto com as demais áreas do CONTRATANTE, 

resolver as dúvidas e as questões expostas pela CONTRATADA, dando-lhes soluções rápidas 

e adequadas. Qualquer erro ou imperícia na execução, constatada pela Fiscalização ou pela 

própria CONTRATADA, obrigará a mesma, à sua conta e risco, à correção, remoção e nova 

execução das partes impugnadas, mesmo que o erro resulte da insuficiência dos levantamentos 

e/ou projetos. 

9.3.17 A inobservância ou desobediência às instruções e ordens da Fiscalização importará na 

aplicação das multas contratuais, relacionadas com o andamento das obras e serviços, e no 

desconto das faturas das despesas a que a CONTRATADA tenha dado causa, por ação ou 

omissão. 

9.3.18 No prazo de observação das obras, a CONTRATADA deverá executar, sob sua inteira 

responsabilidade, os trabalhos de reparos, consertos, reconstrução, retificação e restauração de 
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defeitos ou falhas verificadas pela Fiscalização, após a emissão do Termo de Recebimento 

Provisório. 

9.3.19 Não se poderá alegar, em hipótese alguma, como justificativa ou defesa, pela 

Contratada, desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento das cláusulas e 

condições desta Especificação, do contrato ou do projeto, bem como de tudo que estiver 

contido nas normas, especificações e métodos da ABNT. 

9.3.20 A Contratada deverá manter permanentemente e colocar à disposição da Fiscalização os 

meios necessários e aptos a permitir a medição dos serviços executados, bem como a inspeção 

das instalações das obras, dos materiais e dos equipamentos, independentemente das 

inspeções de medições para efeito de faturamento e, ainda, independentemente do estado da 

obra e do canteiro. 

9.3.21 A existência e a atuação da Fiscalização em nada diminuem a responsabilidade única, 

integral e exclusiva da Contratada no que concerne às obras e suas implicações próximas ou 

remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Código Civil e demais leis ou regulamentos 

vigentes. 

9.3.22 A Contratada não poderá executar qualquer serviço que não seja autorizado pelo 

Consórcio Público do Rio Guandu, salvo aqueles que se caracterizem como necessários à 

segurança da obra. 

9.3.23 Cabe à CONTRATADA o fornecimento de todos os equipamentos pessoais e de 

segurança do trabalho, obedecendo a orientação da Fiscalização do CONTRATANTE. Designar 

um preposto para acompanhar a execução do presente contrato. Comunicar ao 

CONTRATANTE as alterações que forem efetuadas em seu contrato social ou estatuto. 

Assegurar livre acesso e trânsito no canteiro de obras, bem como permitir visitas e fornecer 

informações a todos os consultores técnicos ou projetistas do CONTRATANTE ou contratados 

por ele, e que por este forem previamente credenciados. 

9.3.24 Durante e após a vigência deste contrato, a CONTRATADA deverá manter o 

CONTRATANTE à margem de quaisquer ações judiciais, reivindicações ou reclamações, sendo 

a CONTRATADA, em quaisquer circunstâncias, nesse particular considerada como única e 

exclusiva empregadora e responsável por qualquer ônus que o CONTRATANTE venha a arcar 

em qualquer época, decorrente de tais ações, reivindicações ou reclamações. 

9.3.25 Terá livre o acesso, a qualquer tempo, de servidores do sistema de controle interno ao 

qual esteja subordinada o CONTRATANTE e do Tribunal de Contas da União a todos os atos e 



 
 

Página 47 de 56 
Avenida  Presidente Vargas,121, Sala 101 , 1º Andar, Centro – Afonso Cláudio – E. Santo 

CEP: 29600-000 – Tel: (27) 3735-2140 – consorcioguandu.es.gov.br 

fatos relacionados direta ou indiretamente com o instrumento pactuado, bem como aos locais 

de execução das obras/serviços quando em missão de fiscalização ou auditoria. 

 

9.4 Materiais Fornecidos: 

Para os materiais fornecidos pela Contratada deverão ser observadas as seguintes disposições: 

ESPECIFICAÇÕES: Todos os materiais a serem empregados na obra e nas diversas 

reposições e reparos deverão satisfazer às especificações da ABNT (aprovados, recomendados 

ou projetados) e, ainda, serem de qualidade, modelo, marca e tipo aprovados pelo Consórcio. 

Em casos especiais, tratando-se de material para o qual ainda não haja especificações 

aprovadas pela ABNT, as especificações requeridas serão as dos órgãos competentes ou as 

estrangeiras. Na composição de preços, o custo dos materiais fornecidos pela Contratada é 

considerado posto obra. 

INSPEÇÃO: Todos os materiais estarão sujeitos a amostragem, testes e aprovação. A amostra 

será fornecida pela Contratada e deverá ser representativa do material a ser usado. O material 

ou equipamento que, por qualquer motivo, for recusado pela Fiscalização, deverá ser retirado e 

substituído pela Contratada sem nenhum ônus adicional para o Consórcio. 

MARCAS E PATENTES: A Contratada será inteira e exclusivamente responsável pelo uso ou 

emprego de material, equipamento, dispositivo, método ou processo eventualmente patenteado 

a empregar-se ou incorporar-se na obra, cabendo-lhe, pois, pagar os royalties devidos e obter 

previamente as permissões ou licenças de utilização. 

ARMAZENAMENTO: A Contratada tomará todas as providências para o perfeito 

armazenamento e respectivo acondicionamento dos materiais, a fim de preservar a sua 

natureza, evitando a mistura com elementos estranhos, a Contratada deverá obedecer 

rigorosamente às Normas Técnicas da ABNT, e mais as recomendações desta Especificação. 

 

9.5 Serviços de terceiros: 

São serviços específicos componentes de um projeto cuja execução exige especialização que 

não consta da capacidade de produção da Contratada. São realizados por terceiros na forma de 

pessoa física ou jurídica através de subcontrato ou instrumentos formais com a Contratada, que 

se afigura como única responsável perante o Consórcio. 
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9.6 Preços: 

9.6.1 Os preços das unidades definidas na relação quantitativa serão aqueles contratados, e 

cobrirão todos os custos previstos na composição e regulamentação de preços e todas as 

despesas indiretas e diretas. 

9.6.2 Os preços contratados, global e unitários, estarão limitados superiormente pelo preço 

orçado pelo órgão ou com base em preços fixados por órgão oficial competente, que figurarão 

como preços máximos. O licitante que apresentar em sua proposta valores superiores ao limite 

aqui estabelecido estará eliminado do certame. 

9.6.3 A medição dos serviços será feita de acordo com os critérios preestabelecidos na 

regulamentação de preços e especificações, conforme o regime de execução adotado. Será 

exigida, quando um preço unitário for inferior a 30% do preço orçado pelo CONTRATANTE a 

descrição do item, em composição unitária de preço na apresentação da proposta. 

 

9.7 Benefícios e despesas indiretas – BDI: 

9.7.1 É a taxa percentual que incide sobre todos os preços unitários compostos pela mão de 

obra, encargos sociais e trabalhistas, materiais e equipamentos incluindo os atributos e fretes 

incidentes. Salvo condições expressas ao contrário, remunera as despesas a seguir 

relacionadas: Despesas indiretas, estas formando os seguintes itens a seguir listados: 

1. Administração Central 

2. Seguros/Imprevistos 

3. Despesas Financeiras • PIS (Programa de Integração Social) • ISS (Imposto Sobre Serviço) • 

COFINS • Lucro. 

9.7.2 Do licitante vencedor será exigido a Composição dos Preços unitários dos serviços 

constantes da planilha orçamentária, assim como a composição dos encargos sociais. 

9.7.3 Será exigido de todos os licitantes na apresentação da proposta de preços o 

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

DESPESAS INDIRETAS – BDI”, inclusive com relação às parcelas que o compõe. 

 

10. REGULAMENTAÇÃO DE PREÇO 

10.1 Serviços Extracontratuais: 

Caso durante a execução do objeto se faça necessário firmar termos aditivos com serviços 

novos ou acréscimos previamente existentes na planilha orçamentária, serão observados os 

seguintes requisitos: 
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1. Para itens que já estejam contemplados no contrato, os preços unitários serão os mesmos já 

contratados, constantes da proposta vencedora. 

2. Para itens novos a serem incluídos na planilha orçamentária da obra, a inclusão dos itens 

deverá atender ao que segue: 

a) Caso o SINAPI/SETEMBRO DE 2018 e composições que contemple o serviço e todos os 

seus insumos também sejam novos, o preço unitário deverá corresponder ao encontrado 

naqueles sistemas, aplicado o deflator utilizado para vencimento do certame (B.D.I), e aplicado 

sobre este o mesmo desconto dado pelo vencedor com relação ao orçamento base do 

Consórcio. 

b) Caso o SINAPI/SETEMBRO DE 2018 contemple o serviço e algum de seus insumos já esteja 

presente nas composições dos outros serviços apresentadas pelo Contratado, o custo deste 

insumo será o mesmo apresentado na proposta vencedora, o qual também está condicionado 

ao limite máximo orçado pelo órgão. Os demais insumos receberão o mesmo tratamento 

recomendado na alínea “a”. 

c) No caso da alínea “b”, quando nas composições apresentadas pelo Contratado seja 

observado a atribuição de dois ou mais preços para o mesmo insumo, prevalecerá o menor. 

d) Caso o item não seja contemplado pelo SINAPI/SETEMBRO DE 2018 serão usadas como 

base para formação dos novos preços as composições das Tabelas para Composição de 

Preços para Orçamento, da Editora PINI, cujos custos dos insumos serão alimentados da forma 

apresentada a seguir, adotando a mesma ordem como escala de prioridade: 

 1) utilizando aqueles apresentados na proposta vencedora; 

 2) utilizando aqueles constantes da tabela de insumos do SINAPI/SETEMBRO DE 2018 

aplicando o mesmo desconto dado pelo vencedor com relação ao orçamento base do 

Consórcio; 

 3) utilizando o menor custo dentre os obtidos em três cotações no mercado; 

e) Quando o item não se enquadrar em nenhuma das situações anteriores o preço adotado 

será o menor dentre os obtidos em três cotações no mercado; 

OBS: qualquer alteração que venha por eventualidade ocorrer, deverá o Consórcio 

reprogramar e apresentar a CAIXA/GIGOV, somente após aprovação, procederá com a 

formalização do Aditivo de valor contratual a empresa vencedora do certame. 

 

10.2 Da Alteração do Contrato: 
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10.2.1 O contrato a ser firmado poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 

8.666/93, com a apresentação das devidas justificativas adequadas a esta contratação. 

10.2.2 No interesse da Administração a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas 

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

compras, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) para os seus acréscimos. Nenhum 

acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta condição, salvo as 

supressões resultantes de acordo celebrados entre as partes; 

10.2.3 Será vedada a prorrogação de vigência dos contratos, após a emissão da autorização de 

início de obras, salvo no caso de atraso na liberação dos recursos pelo Ministério. 

 

10.3 Regulamentação dos Preços de Serviços: 

Nos preços cotados deverão estar inclusos materiais, mão de obra, encargos sociais e 

trabalhistas, todos os equipamentos, instrumentos, ferramentas e máquinas necessários ao 

desenvolvimento dos trabalhos, enfim, quaisquer outras despesas necessárias à realização dos 

serviços. 

 

11. RESPONSABILIDADE LEGAL/FISCAL 

11.1 A CONTRATADA será responsável pelo cumprimento de todas as leis federais, estaduais 

e municipais (inclusive todos os regulamentos, normas, instruções e diretrizes) que lhe forem 

aplicáveis e necessárias ao seu funcionamento como empresa. 

11.2 As despesas de Contrato, Seguros, Leis Sociais, ISS, e outras que incidirem sobre os 

serviços e seu pessoal, serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA. Toda a equipe de 

trabalho deverá estar vinculada à CONTRATADA pela CLT, não se admitindo trabalhadores em 

condições ilegais. 

11.3 Toda a equipe de trabalho deverá estar equipada com ferramentas compatíveis com a 

tarefa além de fardamento, sapatos, capacete e outros utensílios de segurança quando 

necessário. Sendo todos os funcionários devidamente identificados. 

11.4 Será de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA a indenização de quaisquer 

acidentes de trabalho, resultante da execução das obras e serviços contratados, ou qualquer 

caso fortuito. Será também de sua responsabilidade a eventual destruição ou danificação, por 

terceiros, dos serviços executados, até a aceitação definitiva da mesma, bem como as 

indenizações que possam vir a ser devida a terceiros por fatos oriundos dos serviços 

contratados, ainda que ocorridos em via pública. 
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12. DAS PROPOSTAS 

12.1 A proposta de preços, a qual será apresentada em uma via, na língua portuguesa, 

impressa, sem emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas, em papel timbrado da empresa 

proponente, devidamente carimbada e assinada pelo representante legal da licitante na última 

página e rubricadas nas demais, devendo ser elaborada obrigatoriamente de acordo com as 

especificações técnicas e condições estabelecidas no Projeto Básico bem como especificações 

dos serviços, normas técnicas pertinentes e conter ainda as seguintes indicações: 

12.1.1 A proposta deverá conter preço unitário e total fixo e irreajustável, em moeda corrente 

nacional, com todos os custos incidentes, tais como: salário, ônus tributários, fiscais, 

parafiscais, trabalhistas e sociais, seguro, transporte, montagem, instalação incluindo teste e 

ativação dos equipamentos ofertados; 

12.1.2 Os materiais necessários à instalação integral dos equipamentos a partir da 

infraestrutura oferecida e que não estejam claramente especificados e cotados na proposta, 

serão considerados como parte integrante dos serviços de instalação; 

12.1.3 Nos preços oferecidos deverão estar inclusas todas as despesas decorrentes de 

impostos, taxas, seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas, previdenciárias, 

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART junto ao CREA ou CAU ou CRBio, demais 

encargos cabíveis e outros; 

12.1.4 Nome, identidade, CPF, profissão e endereço do(s) representante legal da empresa que 

assinará o Contrato, na hipótese de vencedora do certame; 

12.2 Não se admitirá proposta que apresente preço global ou unitário simbólicos, irrisórios ou 

de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado, ou com preços manifestamente 

inexequíveis, podendo para tanto, exigir-se por ocasião da análise de preços, a demonstração 

da viabilidade dos mesmos, através de documentação que comprove que os custos são 

coerentes com os de mercado; 

 

13. VISTORIA 

13.1 O licitante examinará as interferências por venturas existentes na área onde serão 

realizados os serviços, sendo facultativo a visitação ao local da obra, até o terceiro dia útil 

anterior da data para a sessão inaugural do certame, conferindo os serviços e respectivos 

quantitativos para compor o seu preço, analisando todas as dificuldades para a execução dos 

mesmos. 
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13.2 A realização da vistoria prévia no local será realizada através dos seus representantes 

técnicos devidamente habilitados, acompanhados por representante(s) indicado(s) pelo 

Consórcio e deverão apresentar a Declaração de que foram obtidas todas as informações 

julgadas necessárias para a elaboração da proposta conforme modelo disponível em anexo, ou 

apresentar a Declaração de Dispensa de Vistoria conforme modelo disponível em anexo, sendo 

entregue pela proponente quando da apresentação da habilitação técnica. 

13.3 Para atendimento ao item anterior, as empresas que optarem por realizar a vistoria prévia 

no local, deverão comunicar o Consórcio por meio do endereço eletrônico 

recuperacaoambiental@consorcioguandu.es.gov.br com cópia para o endereço 

secretariaexecutiva@consorcioguandu.es.gov.br e para o endereço 

administrativo@consorcioguandu.es.gov.br, que no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas 

deverá responder a solicitação com o agendamento e indicação do(s) servidor(es) que fará(ão) 

o acompanhamento. A empresa solicitante deverá se comprometer com transporte do(s) 

servidore(s). 

 

14. OBRAS  

14.1 Disposições Gerais: 

O suprimento de água, energia e telefone para todos os fins, bem como o afastamento e 

disposição final de águas residuais serão de responsabilidade da contratada. O abastecimento 

de água ao canteiro será efetuado, obrigatoriamente, sem interrupção, mesmo que a contratada 

tenha que se valer de caminhão-pipa, para casos não excepcionais, a água considerada para a 

obra foi a já existente no local, é de responsabilidade da contratada mantê-la, durante a obra, 

sem ônus para isso. Ainda, será mantida a ligação de energia elétrica ao canteiro, da energia já 

existente no imóvel por já obedecer, rigorosamente, as prescrições da concessionária local. Os 

ramais e sub-ramais internos serão executados com condutores isolados por camada 

termoplástica, corretamente dimensionada para atender as respectivas demandas dos pontos 

de utilização. As emendas de fios e cabos serão executadas com conectores apropriados e 

guarnecidos com fita isolante, não sendo admitidos fios desencapados. Todos os circuitos serão 

dotados de disjuntores termomagnéticos. Cada máquina e equipamento receberão proteção 

individual, de acordo com respectiva potência por disjuntor termomagnético, fixado próximo ao 

local de operação, quando for o caso. 

14.2 Limpeza e Retirada de Material: Serão removidos todos os materiais imprestáveis e 

entulhos que se encontrem provenientes dos serviços executados. Em hipótese alguma a 
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CONTRATADA poderá remover quaisquer materiais sem a autorização por escrito no livro de 

obras. Tal autorização só terá validade quando emitida pela FISCALIZAÇÃO. Deverá ser 

prevista a limpeza e remoção dos entulhos de obra ao longo de todo o tempo de serviço, 

mantendo assim a obra limpa e segura conforme as recomendações em Norma (NR18), 

quando for o caso. 

  

15. RECEBIMENTO DA OBRA 

15.1 Regras Gerais: Cabe à CONTRATADA comunicar, por intermédio da fiscalização, a 

conclusão da obra ou serviço ou de suas etapas, solicitar o seu recebimento e apresentar a 

fatura ou nota fiscal correspondente, conforme o contrato. Na ocorrência de imperfeições, 

vícios, defeitos ou deficiências no serviço ou obra, não pode ser efetuado o seu recebimento 

provisório ou definitivo, podendo nesse caso, se presente interesses administrativos, ser 

efetuado o seu recebimento parcial, pelas parcelas realmente executadas a contento. No caso 

de recebimento parcial, as parcelas são recebidas em caráter provisório, sendo necessário o 

recebimento definitivo que ocorrerá junto com os das parcelas restantes. 

 

15.2 Recebimento Provisório: 

15.2.1 O recebimento de obras e serviços deve ser feito pelo responsável pela sua fiscalização 

e acompanhamento do contrato, mediante termo circunstanciado e assinado pelas partes, 

dentro de 15 (quinze) dias da comunicação escrita da CONTRATADA. 

15.2.2 O recebimento provisório é o que se efetua, 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. 

15.2.3 Imediatamente após o recebimento da notificação da contratada sobre a conclusão do 

objeto do contrato ou após o registro da conclusão no Diário de Obras, a fiscalização deve 

vistoriar previamente a obra ou serviço e verificar se foram atendidas ou não pela contratada 

todas as condições contratuais, observado que: 

I. Se tiverem sido atendidas as condições contratuais, a fiscalização deve adotar as medidas 

necessárias à realização do recebimento provisório como marcação de data, comunicação ao 

contratado; 

II. Em caso de não conformidade, a fiscalização deve impugnar a obra ou serviço, apontando as 

falhas ou irregularidades que motivaram a impugnação. A contratada deve ser notificada, por 
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escrito, da data em que será realizada a vistoria, para fins do recebimento provisório, podendo 

acompanhar a sua realização. 

15.2.4 Caso seja constatado o não cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das 

condições contratuais, a fiscalização ou a Comissão de Recebimento deve: Lavrar relatório 

circunstanciado, apontando as falhas ou defeitos encontrados durante a vistoria, bem como as 

providências necessárias à respectiva solução, remetendo-o ao órgão regional de engenharia, 

que dará conhecimento ao setor responsável pela realização de compras e contratações; 

Solicitar à contratada, por escrito, a respectiva regularização; Devolver à contratada a fatura 

porventura entregue para pagamento, com informações dos motivos de sua rejeição. 

15.2.5 A contratada deve sanar as falhas apontadas, submetendo à nova verificação a etapa 

impugnada. 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. 

 

15.3 Recebimento Definitivo: 

15.3.1 O Recebimento definitivo é o que se faz em caráter permanente, incorporando, no caso 

de obras, o objeto ao seu patrimônio e considerando o contrato regularmente executado e 

somente deve ser efetivado se o contratado tiver cumprido as exigências do instrumento 

convocatório e do contrato. Recebida definitivamente a obra ou serviço de engenharia, a 

responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, correção e segurança dos trabalhos 

subsiste por 5 (cinco) anos, contados da data da assinatura do Termo de Recebimento 

Definitivo, conforme Código Civil Brasileiro. 

15.3.2 Caso tenham sido sanados os defeitos ou imperfeições observados na emissão do 

Termo de Recebimento Provisório, a fiscalização deve solicitar a formação de Comissão de 

Recebimento Definitivo, ou a indicação de engenheiro ou arquiteto. 

15.3.3 Serão utilizados os critérios de medição para dirimir quaisquer dúvidas que porventura 

possam ocorrer durante as medições dos serviços. Os itens constantes dos custos 

administrativos serão medidos em percentual equivalente ao total de serviços efetivamente 

executados no período, conforme entendimento do Tribunal de Contas da União em seu 

acórdão Nº 3.103/2010 – Plenário. 

 

16. DO FISCAL DO CONTRATO 



 
 

Página 55 de 56 
Avenida  Presidente Vargas,121, Sala 101 , 1º Andar, Centro – Afonso Cláudio – E. Santo 

CEP: 29600-000 – Tel: (27) 3735-2140 – consorcioguandu.es.gov.br 

16.1 A execução do presente Contrato será acompanhada e fiscalizado pelo Consórcio, por 

Servidor (es) devidamente designados, nos termos do Artigo 67 da Lei nº 8.666/93, que deverá 

atestar a realização dos serviços contratados. 

16.2 A ação da fiscalização não reduz nem tampouco exclui a responsabilidade da 

CONTRATADA perante a Administração e terceiros.  

 

17. PROCESSO DE MEDIÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA FISCAL E PAGAMENTO: 

O procedimento para pagamentos será por boletim de medição conforme Planilha de 

Levantamento aprovada pela CAIXA/GIGOV disponibilizada à contratada. 

Para comprovação dos serviços, as medições ocorrerão a cada 30 (trinta) dias a contar da 

assinatura da ordem de serviço, devendo ser seguidos: 

2. O contratado apresentará a planilha dos serviços executados e relatórios fotográficos, no 

período; 

1.1 Dos Relatórios Fotográficos: 

a) Entende-se por Modalidade: Regeneração Natural (REG), Sistema Agroflorestal (SAF), 

Recuperação com Plantio (REC), Caixas Secas (CS), Terraços (TR) e Barraginhas (BR). 

b) Entende-se por intervenções - exemplo: Caixa seca 01 ou CS01. 

c) Para cada modalidade deverá ser tirado foto panorâmica (visão ampla), devendo contemplar 

todas as intervenções; 

d) Deverá ser retirada fotos de dentro da área (visualize a intervenção específica de perto) de 

TODAS as intervenções constantes em cada modalidade prevista, por projeto individual da 

propriedade PIP – Projeto Individual por Propriedade; 

e) As fotos deverão ser entregues em arquivo digital, contendo pastas individuais por PIP 

nominadas com o número de cadastro por PIP, e as fotos deverão ser nominadas conforme a 

identificação dada as intervenções no PIP; 

f) Deverá ser feito um relatório fotográfico por PIP contendo o antes, com fotos retiradas antes 

das intervenções, e um relatório fotográfico por PIP contendo o depois, com fotos retiradas 

depois das intervenções realizadas.  

3. O Consórcio através do fiscal designado deverá emitir a planilha de medição, memória de 

cálculo dos serviços e relatório fotográfico devidamente em papel timbrado do Consórcio; 

OBS: deverá o fiscal seguir a realidade da execução, atestando os serviços executados em 

conformidade com o projeto/planilha. 

4. A medição será encaminhada a CAIXA/GIGOV para solicitar o desbloqueio dos recursos: 



 
 

Página 56 de 56 
Avenida  Presidente Vargas,121, Sala 101 , 1º Andar, Centro – Afonso Cláudio – E. Santo 

CEP: 29600-000 – Tel: (27) 3735-2140 – consorcioguandu.es.gov.br 

a)Aprovado: O Consórcio comunicará a autorização para empresa emitir a nota fiscal total e/ou 

parcial para autorização de pagamento, seguindo as instruções normativas; 

b)Reprovado: O Consórcio encaminhará para a empresa para devidas providências quem forem 

necessárias. 

 

18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

1. O não cumprimento total ou parcial das obrigações assumidas na forma e prazos 

estabelecidos sujeitará a adimplida às penalidades constantes na Lei Federal nº. 8.666, de 21 

de junho de 1993, assegurados o contraditório e ampla defesa. 

 

 

 

 

 

_________________________________________________ 

ANA PAULA ALVES BISSOLI 

SECRETARIA EXECUTIVA DO CONSORCIO PÚBLICO RIO GUANDU 

 

 

 

Afonso Cláudio, 14 de maio de 2019. 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

Aprovo o conteúdo do Termo de Referência, elaborado pelo servidor acima qualificado. 

 

Afonso Cláudio, 14 de maio de 2019. 

 

____________________________________________________________ 

João do Carmo Dias – Presidente do Consórcio Público Rio Guandu 

 



REFERÊNCIA SINAPI/09-2018

LEIS SOC.: 89,54%
BDI 30,30%

REFER. CÓDIGO ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. UNITÁRIO TOTAL

1 COMUNICAÇÃO VISUAL 5.074,19 
SINAPI 74209/001 1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 15,43 328,81                               5.074,19

2 CONSERVAÇÃO DE ÁGUA E SOLO E PRÁTICAS MECÂNICAS 17.775,75 
2.1 CAIXA SECA 16.509,70 

COMP. _01 2.1.1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM CARRETA PRANCHA H 10,36 385,77                               3.996,58                           
COMP. _02 2.1.2 ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA, EM SOLO DE 1ª

CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³/ 111 HP)

M3 5.536,78 2,26                                   12.513,12                         

2.2 TERRAÇO 1.021,97 
COMP. _02 2.2.1 ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA, EM SOLO DE 1ª

CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³/ 111 HP)

M3 452,20 2,26                                   1.021,97                           

2.3 BARRAGINHA 244,08 
COMP. _02 2.3.1 ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA, EM SOLO DE 1ª

CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³/ 111 HP)

M3 108,00 2,26                                   244,08                               

-                                          

3 CONSERVAÇÃO DE ÁGUA E SOLO, RECOMPOSIÇÃO DE VEGETAÇÃO E CERCAMENTO 303.734,33 
3.1 SISTEMA AGROFLORESTAL - SAF 214.714,56 

COMP. _03 3.1.1 CERCA COM ESTACA DE MADEIRA ROLICA, DIAMETRO 11CM, ESPAÇAMENTO DE 3M, 

ALTURA LIVRE DE 1.50M, COM MOURÕES DE MADEIRA ROLICA (D = 16 A 19) A CADA 30M, 

COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250

M 7.026,00                30,56                                 214.714,56                    

3.2 SISTEMA AGROFLORESTAL - SAF 89.019,77 
COMP. _03 3.2.1 CERCA COM ESTACA DE MADEIRA ROLICA, DIAMETRO 11CM, ESPAÇAMENTO DE 3M, 

ALTURA LIVRE DE 1.50M, COM MOURÕES DE MADEIRA ROLICA (D = 16 A 19) A CADA 30M, 

COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250

M 889,00                   30,56                                 27.167,84                       

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - Município de Brejetuba

COM Desoneração

DATA DE EMISSÃO:15/10/2018COTRATO DE REPASSE: 858709/2017/MMA/CAIXA CONVÊNIO:  858709/2017 PROPOSTA: 093373/2017

OBJETO: CONSERVAÇÃO DE ÁGUA E SOLO

META: Contratação de empresa para execução de serviços de conservação de água e solo.

Página 1 de 2



REFERÊNCIA SINAPI/09-2018

LEIS SOC.: 89,54%
BDI 30,30%

REFER. CÓDIGO ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. UNITÁRIO TOTAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - Município de Brejetuba

COM Desoneração

DATA DE EMISSÃO:15/10/2018COTRATO DE REPASSE: 858709/2017/MMA/CAIXA CONVÊNIO:  858709/2017 PROPOSTA: 093373/2017

OBJETO: CONSERVAÇÃO DE ÁGUA E SOLO

META: Contratação de empresa para execução de serviços de conservação de água e solo.

SINAPI 98510 3.2.2 PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. 

AF_05/2018 ( OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO)

UND 941,00                   65,73                                 61.851,93                       

326.584,27                TOTAL

KARLA GALON

CREA-ES nº 028782/D

 Engenheira Agrônoma 
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ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
1 COMUNICAÇÃO VISUAL

1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 15,43                    

3,00 m X 1,88 m m2 5,64     

(0,60 m x 0,96 m) x 17 und m2 9,79     

2 CONSERVAÇÃO DE ÁGUA E SOLO E PRÁTICAS MECÂNICAS

2.1 CAIXA SECA

2.1.1 155 km - 2 hora 59 minutos (2,59*2*2) h 10,36

2.1.2 324,0+198,93+24,0+437,25+416,80+214,70+434,5+563,20+371,3+550,8+684,10+651,7+

340,3+325,20

m3 5536,78

2.2 TERRAÇO

2.2.1 452,2 m3 452,2

2.3 BARRAGINHA

2.2.1 108 m3 108

3 CONSERVAÇÃO DE ÁGUA E SOLO, RECOMPOSIÇÃO DE VEGETAÇÃO E CERCAMENTO

3.1 REGENERAÇÃO NATURAL

3.1.1 364+246+219+6197 m 7026

3.2 SISTEMA AGROFLORESTAL - SAF

3.2.1 216+673 m 889

3.2.2 233+708 und 941

CREA-ES nº 028782/D

 Engenheira Agrônoma 

MEMÓRIA DE CÁLCULO - Município de Brejetuba

COTRATO DE REPASSE: 858709/2017/MMA/CAIXA CONVÊNIO:  858709/2017 PROPOSTA: 093373/2017

OBJETO: CONSERVAÇÃO DE ÁGUA E SOLO
META: Contratação de empresa para execução de serviços de conservação de água e solo.

KARLA GALON

Página 1 de 1



ITEM MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06  TOTAL 

100,00% 100,00%

5.074,19       -                 -                 -                 -                 -                 5.074,19       

50,00% 50,00% 100,00%

8.887,87       8.887,87       -                 -                 -                 -                 17.775,75     

13,00% 15,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 100,00%
39.485,46     45.560,15     54.672,18     54.672,18     54.672,18     54.672,18     303.734,33   

326.584,27     15,05% 53.447,53     54.448,02     54.672,18     54.672,18     54.672,18     54.672,18     326.584,27   

17,60% 17,93% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00%

53.447,53 54.448,02 54.672,18 54.672,18 54.672,18 54.672,18

17,60% 35,52% 53,52% 71,52% 89,52% 107,52%

53.447,53 107.895,55 162.567,73 217.239,91 271.912,09 326.584,27

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

CONSERVAÇÃO DE ÁGUA E SOLO E PRÁTICAS 

MECÂNICAS

303.734,33     

 PLANILHA BÁSICA 

3 17.775,75       

ACUMULADO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  - Município de Brejetuba
COTRATO DE REPASSE: 858709/2017/MMA/CAIXA CONVÊNIO:  858709/2017 PROPOSTA: 093373/2017
OBJETO: CONSERVAÇÃO DE ÁGUA E SOLO
META: Contratação de empresa para execução de serviços de conservação de água e solo.

7,52%

5,85%

1,67%

4

ETAPA/FASE (2): Contratação de empresa para conservação de água e solo e práticas mecânicas.

TOTAL

2

KARLA GALON
CREA-ES nº 028782/D

 Engenheira Agrônoma 

COMUNICAÇÃO VISUAL 5.074,19         

CONSERVAÇÃO DE ÁGUA E SOLO, RECOMPOSIÇÃO DE 

VEGETAÇÃO E CERCAMENTO

MENSAL
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Administração Central - AC 3,00 %

Riscos - R 1,00 %

Seguros e Garantias Contratuais - S+G 1,00 %

Despesas e Encargos Financeiros - DF 1,20 %

Lucro - L 6,50 %

Despesas Tributárias - I 13,15 %

ISS 5,00 %

COFINS 3,00 %

PIS 0,65 %

INSS 4,50 %

BDI  =        (1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L))  -1   =

( 1- I )
30,30%

4 – Incidências sobre o preço de venda

1. Regime de Contribuição Previdenciária

Redes de Água, Esgoto ou Correlatas

Com Desoneração

5 – Demonstrativo de cálculo do BDI

3. Incidências sobre o custo

KARLA GALON

CREA-ES nº 028782/D
 Engenheira Agrônoma 

DETALHAMENTO DO BDI  - Município de Brejetuba

COTRATO DE REPASSE: 858709/2017/MMA/CAIXA CONVÊNIO:  858709/2017 PROPOSTA: 093373/2017

OBJETO: CONSERVAÇÃO DE ÁGUA E SOLO

META: Contratação de empresa para execução de serviços de conservação de água e solo.

2. Tipo de Intervenção
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BASE: DER-ES MÊS: BDI(%): 30,30% LS: 89,54%

UNID CÓDIGO 

PADRÃO

COEF. UT.PR. UT.IMPR. VL.PROD. VL. IMPROD. CUSTO

H 30008 1 0,9 0,1 307,01 57,65 282,07

(A) TOTAL:

UNID CÓDIGO 

PADRÃO

COEF. C.PROD. PR. PROD PR. IMPR. PR. UNIT CUSTO

0,00

(B) TOTAL:

UNID CÓDIGO 

PADRÃO

COEF. C.PROD. PR. PROD PR. IMPR. PR. UNIT CUSTO

(C) TOTAL:

UNID CÓDIGO 

PADRÃO

COEF. C.PROD. PR. PROD PR. IMPR. PR. UNIT CUSTO

DIA 11020 0,1250 112,00 14,00

(F) TOTAL:

UNID CÓDIGO 

PADRÃO

COEF. C.PROD. PR. PROD PR. IMPR. PR. UNIT CUSTO

(G) TOTAL:

UNID CÓDIGO 

PADRÃO

UNID. FORMULA X1 CUSTO CONSUMO CUSTO

(H) TOTAL:

(A) EQUIPAMENTO

BREJETUBA - COMPOSIÇÃO DO SERVIÇO (COMP_01)
JANEIRO/18

SERVIÇO: Mobilização e desmobilização de equipamentos com carreta prancha UNIDADE: H

Carreta com prancha 2040 45,0 t

282,07

(B) MÃO-DE-OBRA

(C) ITENS DE INCIDÊNCIA

0,00

0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) 282,07

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

14,00

(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00
(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) 282,07

(F) MATERIAIS

DIÁRIA

BDI (30,30%) 89,70

(G) SERVIÇOS

KARLA GALON
CREA-ES nº 028782/D

 Engenheira Agrônoma 

385,77

0,00

(H) ITENS DE TRANSPORTE

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 296,07
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BASE: SINAPI MÊS: BDI(%): 30,30% LS: 89,54%

UNID CÓDIGO 

PADRÃO

COEF. C.PROD. PR. PROD PR. IMPR. PR. UNIT CUSTO

CHP 5631 0,0107 132,76 1,42

CHI 5632 0,0027 51,73 0,14
(A) TOTAL:

UNID CÓDIGO 

PADRÃO

COEF. C.PROD. PR. PROD PR. IMPR. PR. UNIT CUSTO

H 88316 0,0134 13,61 0,18

(B) TOTAL:

UNID CÓDIGO 

PADRÃO

COEF. C.PROD. PR. PROD PR. IMPR. PR. UNIT CUSTO

(C) TOTAL:

UNID CÓDIGO 

PADRÃO

COEF. C.PROD. PR. PROD PR. IMPR. PR. UNIT CUSTO

0,00

(F) TOTAL:

UNID CÓDIGO 

PADRÃO

COEF. C.PROD. PR. PROD PR. IMPR. PR. UNIT CUSTO

(G) TOTAL:

UNID CÓDIGO 

PADRÃO

UNID. FORMULA X1 CUSTO CONSUMO CUSTO

(H) TOTAL:

BDI (30,30%) 0,52

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 2,26

0,00

(H) ITENS DE TRANSPORTE

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 1,74

0,00

(G) SERVIÇOS

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,74

(F) MATERIAIS

0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) 1,74

(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00

0,18

(C) ITENS DE INCIDÊNCIA

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE 
1,56

(B) MÃO-DE-OBRA

SERVENTE COM ENCARGOS 

KARLA GALON

CREA-ES nº 028782/D

 Engenheira Agrônoma 

BREJETUBA - COMPOSIÇÃO DO SERVIÇO (COMP_02)
SETEMBRO/18

SERVIÇO: ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³/ 111 HP)
UNIDADE: M3

(A) EQUIPAMENTO



BASE: SINAPI MÊS: BDI(%): 30,30% LS: 89,54%

UNID CÓDIGO 

PADRÃO

COEF. C.PROD. PR. PROD PR. IMPR. PR. UNIT CUSTO

0,00

0,00
(A) TOTAL:

UNID CÓDIGO 

PADRÃO

COEF. C.PROD. PR. PROD PR. IMPR. PR. UNIT CUSTO

H 88316 0,6000 13,61 8,17

H 88262 0,4000 19,01 7,60

(B) TOTAL:

UNID CÓDIGO 

PADRÃO

COEF. C.PROD. PR. PROD PR. IMPR. PR. UNIT CUSTO

(C) TOTAL:

UNID CÓDIGO 

PADRÃO

COEF. C.PROD. PR. PROD PR. IMPR. PR. UNIT CUSTO

M 339 4,4000 0,53 2,33

KG 5076 0,0250 10,64 0,27

M 21138 0,7500 5,45 4,09

M 2747 0,0750 13,47 1,01
(F) TOTAL:

UNID CÓDIGO 

PADRÃO

COEF. C.PROD. PR. PROD PR. IMPR. PR. UNIT CUSTO

(G) TOTAL:

UNID CÓDIGO 

PADRÃO

UNID. FORMULA X1 CUSTO CONSUMO CUSTO

(H) TOTAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 30,56

(H) ITENS DE TRANSPORTE

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 23,46

BDI (30,30%) 7,10

(G) SERVIÇOS

0,00

(F) MATERIAIS

ARAME FARPADO GALVANIZADO 14 BWG, 

GRAMPO DE ACO POLIDO 1 " X 9

MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO 

MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO 
7,70

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) 15,77

(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) 15,77

15,77

(C) ITENS DE INCIDÊNCIA

0,00

0,00

(B) MÃO-DE-OBRA

SERVENTE COM ENCARGOS 

CARPINTEIRO DE FORMAS COM 

KARLA GALON

CREA-ES nº 028782/D

 Engenheira Agrônoma 

BREJETUBA - COMPOSIÇÃO DO SERVIÇO (COMP_03)
SETEMBRO/18

SERVIÇO:
CERCA COM ESTACA DE MADEIRA ROLICA, DIAMETRO 11CM, ESPAÇAMENTO DE 3M, ALTURA LIVRE DE 1.50M, COM

MOURÕES DE MADEIRA ROLICA (D = 16 A 19) A CADA 30M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250

UNIDADE: M

(A) EQUIPAMENTO


