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EDITAL 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº 012019  

PROCESSO N.º 3989/2019  

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA, com sede na Rua Ângela Savergnini, 93 – Centro - CEP 29.725-000 – 
Marilândia - ES, torna público para conhecimento dos interessados que realizará através da Comissão Permanente de 
Licitação - CPL, devidamente constituída pelo Portaria nº 2425/2019, baseado no Processo Administrativo nº 3989/2019, 
licitação na modalidade “Tomada de Preços”, do tipo “técnica e preço(valor global)”, regida pela Lei Federal nº 8.666, 
de 21/06/1993, Lei Complenetar nº 123/2006 e 147/2014 e suas alterações, objetivando a contratação de empresa 
prestadora de serviços de engenharia para elaboração de projeto, de acordo com o estabelecido neste edital e seus 

respectivos anexos, que dele passam a fazer parte integrante para todos os fins. 
O recebimento dos envelopes “Habilitação”, “proposta técnica” e “Proposta de Preços” dar-se-á no protocolo 

geral da Prefeitura Municipal de Marilândia - PMM, no endereço acima, ate às 11:30 horas do dia 03 de julho de 2019, 

iniciando-se abertura do envelope “Habilitação” às 12:00 horas, na sala de Licitações, situada no prédio da Prefeitura. 

A empresa que não protocolar seus envelopes até as 11:30horas, do dia 03 de julho de 2019, estará 

automaticamente desclassificada na licitação. 

 

1 – OBJETO, GARANTIA DA PROPOSTA DE PREÇOS E REGIME DE EXECUÇÃO: 

1.1 - Constitui objeto do presente edital, a escolha da proposta mais vantajosa para Elaboração de projeto de engenharia 
para os Sistemas de Esgotamento Sanitário de Marilândia, abrangendo a Sede e as localidades de São Marcos, 
Monte Sinai, Patrão Mór, Brejal e Alto Liberdade, compondo-se de: Levantamento geotécnico, Topográficos, 
Estudo de Concepção, Projetos Básicos e Executivos, Projetos Complementares, estando inclusos na contratação 
do projeto a documentação para obtenção da outorga de lançamento do efluente tratado e do licenciamento 
ambiental. 

, conforme especificações e condições constantes no edital e seus anexos. 
 

1.2 - Os serviços serão executados sob os Preço Global, obedecendo rigorosamente aos termos deste Edital, seus anexos 

e Instruções técnicas. 

1.3 - A execução dos serviços será de acordo com a necessidade das Secretaria interessada, e dar-se-á na forma 

requisitada através das Ordens de Serviços a serem emitidas pelo setor competente da Prefeitura Municipal. 

 

2 - TERMOS DE REFERÊNCIA FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA: 

2.1- A rubrica orçamentária, será atraves de excesso de arrecadação, sob a seguinte classificação funcional programática: 
000808.1551200103.013. 4490510000: Outros Serv. de terceiros Pessoa Jurídica – Fichas: 219 

 

3 - CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO, IMPEDIMENTOS E VEDAÇÕES 

3.1 – Poderá participar desta licitação, toda e qualquer empresa inscrita no Cadastro de Fornecedores do Município de 

Marilândia-ES, até o terceiro dia que anteceder a realização desta licitação, que atenda todas as determinações contidas 

neste edital e seus anexos, além das disposições legais vigentes, independentes de transcrição, e ainda, que desenvolvam 

a atividade, objeto desta licitação, com registro no CREA e capacitadas para executarem os serviços, ora licitados. 

3.2 - Não poderão participar da presente licitação as interessadas que: 

a) se encontrem em processo de dissolução, de fusão, de cisão ou de incorporação; 



 

 
 

 

 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA 
Rua Ângela Savergnini, 93 – Centro - CEP 29.725-000 – Marilândia - ES 

Telefone: (27) 3724-2956 
E-mail.:marilandialicitacoes@gmail.com 

2 
b) estejam em regime de concordata, tenha sido decretada a sua falência;  

c) estejam cumprindo suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o Município 

de Marilândia ou tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, não 

ocorrendo a reabilitação, bem como licitantes que se apresentem constituídas na forma de empresas em consórcio 

e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si, ou ainda, qualquer que seja sua forma de constituição; e 

d) empresas estrangeiras que não funcionem no país. 

 

4 - ENTREGA DOS ENVELOPES 

4.1 - A entrega dos envelopes de “Habilitação”, “Proposta Técnica” e “Proposta de Preços” deverá ocorrer, até às 

11:30 horas do dia 03 de julho de 2019, no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Marilândia - ES. 

4.2 - Depois dos prazos fixados não serão admitidos novos participantes no certame, não sendo portando, recebidos novos 

envelopes, nem permitidas modificações ou acréscimos nos elementos em exame. 

4.3 - Os licitantes deverão protocolizar, até o dia e horário, no local acima definidos, a documentação, proposta técnica e a 

proposta de preços, em 03 (três) envelopes lacrados e rubricados, contendo na parte externa as seguintes informações: 

 

 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA –ES 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019 

ENVELOPE Nº 01 – HABILITAÇÃO 
-------------------------------------------------------------------------- 
À PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA –ES 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019 

ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA TÉCNICA 

--------------------------------------------------------------------------- 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA –ES 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019 

ENVELOPE Nº 03 – PROPOSTA DE PREÇOS 

 

5 – CREDENCIAMENTO: 

5.1 - Cada empresa poderá ter apenas um representante oficial no presente certame licitatório. O representante da 

proponente poderá ser um dos seus dirigentes contratuais ou estatutários legalmente identificados, ou pessoa física 

habilitada, mediante apresentação do instrumento de procuração ou de credenciamento, conforme Anexo II – Modelo de 

Carta Credencial(com f irma reconhecida em cartório) , com poderes para tratar de assuntos pertinentes ao 

certame licitatório. 
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5.2 - Os documentos de credenciamento deverão ser entregues à Comissão Permanente de Licitação, no ato de abertura 

da reunião, promovendo-se a identificação perante a presidência da sessão pública de abertura dos envelopes 

“Habilitação”. 

6 – PARTICIPAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE: 

6.1 – Nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006 e 147/2014, as microempresas e 

empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade 

fiscal, mesmo que estas apresentem alguma restrição. 

6.1.1 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a proponente for declarada vencedora, prorrogável por igual período, 

a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e 

emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito, de certidão negativa. 

6.2 – A não-regularização da documentação no prazo previsto no subitem 6.1.1, implicará decadência do direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei n
o
 8.666/1993, sendo facultado à Administração 

convocar para nova sessão pública os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para contratação, ou revogar a 

licitação. 

6.3 – Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de 

pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada e desde 

que a melhor oferta inicial não seja de uma microempresa ou empresa de pequeno porte. 

6.4 – Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

6.4.1 – A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior 

àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado; 

6.4.2 - Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do subitem 6.4.1, serão 

convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 6.3, na ordem classificatória, para o 

exercício do mesmo direito; 

6.4.3 – No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se 

encontre no intervalo estabelecido no subitem 6.3, será realizado sorteio entre elas para que se identifique àquela que 

primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

6.4.4 – Na hipótese da não-contratação nos termos previstos, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta 

originalmente vencedora. 

6.4.5 – A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para apresentar nova 

proposta no prazo máximo de 05 (cinco) minutos, após petição desta, sob pena de preclusão). 

6.5 – A micro-empresa ou empresa de pequeno porte que deseja usufruir os benefícios de que trata a Lei 

Complementar nº 123/2006 e 147/2014, deverá apresentar, na forma da lei, juntamente com os documentos de 

habilitação, envelope nº 01, os documentos a seguir: 

a) Ato constitutivo da empresa, devidamente registrado; 

b) Certidão expedida pela Junta Comercial da região sede da empresa, demonstrando a situação de 

enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte ou Micro Empreendedor Individual. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm#art81
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm#art81


 

 
 

 

 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA 
Rua Ângela Savergnini, 93 – Centro - CEP 29.725-000 – Marilândia - ES 

Telefone: (27) 3724-2956 
E-mail.:marilandialicitacoes@gmail.com 

4 
Exigência baseada no Art. 8º da Instrução Normativa 103/2007 do Departamento Nacional do Comércio e 

artigos 42 e 43 da Lei Complementar nº 123/2006 e 147/2014, esta que deverá ter sido emitida até 60 dias 

anteriores a data de realização da presente licitação;; 

c) Declaração expressa de que a empresa se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, 

com data de no máximo 60(sessenta) dias anterior, a realização da reunião de sessão de licitação, assinada 

pelo representante legal da empresa e pelo contador responsável pela contabilidade da memas. 

6.5.2 – A documentação exigida pelas letras “a” do subitem 6.5, se apresentadas no credenciamento, não se faz necessário 

apresentação de uma segunda copia reprográfica, no envelope de habilitação. 

6.6 – Os privilégios concedidos pela LC nº 123/2006 serão aplicados às cooperativas, nos termos do artigo 34 da Lei nº. 

11.488/07. 

 

7 - DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA À “HABILITAÇÃO”: 

7.1 - Poderá apresentar proposta toda e qualquer empresa do ramo pertinente ao objeto da licitação que apresentar o 

Certificado de Cadastro da Prefeitura Municipal de Marilândia-ES, ou se cadastrar até 03 (três) dias anteriores a data 

marcada para protocolo dos envelopes “Habilitação” e “Proposta de Preços”. 

7.2 – As licitantes que não tenham sofrido nenhuma alteração contratual a partir da data de expedição do Certificado de 

Cadastro que resulte em alteração dos dados cadastrais constantes no cadastro de fornecedores junto ao Município de 

Marilândia-ES, FICAM DISPENSADAS da apresentação dos documentos constantes das letras “b”, “c”, do subitem 7.3.1, 

“a” “b”, do subitem 7.3.2, deste edital, DEVENDO NESTE CASO, DECLARAR TAL CONDIÇÃO E APRESENTAR COPIA 

DO CERTIFICADO DE CADASTRO DE FORNECEDORES junto ao Município de Marilândia-ES, em vigência. 

7.3 – As interessadas deverão apresentar o CERTIFICADO DE CADASTRO no envelope “HABILITAÇÃO”, em original, ou 

por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de nota, ou por publicação Oficial, ou por membro da CPL. 

 

7.3.1 – Documentos necessários a habilitação jurídica: 

a) Prova de inscrição no cadastro de fornecedores do Município de Marilândia - Certificado de Cadastro, com objeto 

social compatível com o objeto licitado, valido na data de abertura dos envelopes “HABILITAÇÃO”;  

b) Registro Comercial, no caso de empresa individual; Comprovação de publicação da Ata da Assembléia de 

Constituição e da ultima eleição da Diretoria, no caso de Sociedade Anônima; Inscrição do Ato Constitutivo 

(Contrato Social ou Estatuto Social), nos demais casos, acompanhada da prova da Diretoria em exercício, quando 

for o caso, e respectivas Alterações Contratuais; 

c) Cédula de identidade do titular, sócios ou administradores; 

d) Declaração da interessada, datada e assinada, que não possui em seu quadro pessoal, empregados, menor de 

18 (dezoito) anos desempenha trabalho noturno perigoso ou insalubre ou qualquer trabalho com menor de 16 

(dezesseis) anos, a não ser que seja contratado na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos (conforme a 

Lei nº 9.854, de 27/10/99), conforme Anexo III. 

e) Declaração que a empresa, não possui em seu quadro societário, servidor público da ativa ou empregado de 
empresa pública ou sociedade de economia mista. 
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7.3.2 - Documentos necessários à regularidade fiscal: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – Cartão do CNPJ, emitido, no máximo, 60 

(sessenta) dias anteriores à data de abertura dos envelopes “HABILITAÇÃO”; 

b) Prova de regularidade com o recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – CRF do FGTS, válido na 

data de abertura dos envelopes “HABILITAÇÃO”;  

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Nacional por meio da CND de Tributos e Contribuições Federais e 

Dívida Ativa da União, emitida conjuntamente pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e Secretaria da 

Receita Federal, válida na data de abertura dos envelopes “HABILITAÇÃO”;  

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual – CND, relativo ao estado onde está localizada a sede da 

interessada, pertinente ao seu ramo de atividade e relativa aos tributos relacionados com o objeto licitado, válida 

na data de abertura dos envelopes “HABILITAÇÃO”;  

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal - CND, relativo ao domicílio ou sede da interessada, válida 

na data de abertura dos envelopes “HABILITAÇÃO”; 

f) Certidão negativa de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do trabalho nos termo da Lei n.º 
12.440/2011.  
 

7.3.3 - Documentos necessários à qualificação técnica: 

a) Registro ou Inscrição, da empresa e do(s) responsável(is) técnico(s), no Conselho Regional de Engenharia, Agronomia e 

Arquitetura– CREA, ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU). 

a.1) A equipe mínima da empresa licitante deverá ser indicada e composta obrigatoriamente de profissionais conforme 

descrito abaixo: 

 01 engenheiro civil e/ou Sanitário; 

 01 arquiteto e urbanista; 

 01Engenheiro Eletricista. 

 

b) - Comprovação de vinculo empregatício entre(s) Responsável(is) Técnico(s) e a empresa licitante, exigido no item 7.3.3), 

será comprovado, através da apresentação dos seguintes documentos: 
I – Contrato Social, em caso de sócio, ou; 
II – Contrato de Prestação de Serviços, com firma reconhecida em cartório, vigente (s) na abertura do certame licitatório, 
ou; 
III – Carteira de Trabalho – CTPS, cópia das paginas de identificação do empregado e dados cadastrais e página da 
assinatura da carteira, pela empresa licitante e Folha/Ficha do Registro de Empregados, referente à contratação do 
profissional; 
b.1) .Quando se tratar de contrato a comprovação do vínculo deverá ser feita através de cópia do contrato de prestação de 

serviços, o nome do profissional deverá constar na Certidão de Registro da Empresa junto ao Conselho Profissional. 
 

c)-Declaração da interessada, datada e assinada, de que não existe superveniência de fato impeditivo de sua habilitação, 

sob as penalidades cabíveis, e que aceita todas as exigências do presente edital, bem como se submete a todas as 

disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e alterações, conforme artigo 32, parágrafo 2º, da respectiva lei, conforme Anexo 

IV. 

d)- Declaração que conhece o local onde, o projeto deverá ser executado. 

 

7.3.4 - Documentos necessários à qualificação econômico-financeira: 
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7.3.4.1- Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, na forma da Lei, já exigíveis, 

certificados por contabilista registrado no Conselho Regional de Contabilidade competente, contendo termo de abertura, 
encerramento e registro no órgão competente, mencionando, expressamente, o numero do "Livro Diário" e folha em que 
cada balanço se acha regularmente transcrito. O Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis deverão comprovar a 
boa situação financeira da licitante, sendo vedada a substituição por Balancetes e Balanços provisórios. 

7.3.4.2 - As licitantes com menos de 1 (um) ano de existência apresentarão Balancete do mês anterior ao da realização da 
licitação, autenticado por profissional credenciado na forma exigida  na aliena 7.3.4.1. 

 
7.3.4.3 -  As demais empresas deverão apresentar o Balanço e a DRE, certificado por Contador inscrito no Conselho 

Regional de Contabilidade - CRC, no qual estejam mencionados expressamente o Termo de Abertura e Encerramento, o 
número das folhas do “Livro Diário” em que o Balanço e a DRE se achem regularmente transcritos, devendo as páginas 
estarem devidamente autenticadas pela Junta Comercial. 
 
7.3.4.4 - Todos os atos do Balanço Patrimonial devem estar assinados pelo Contador e o representante legal da licitante. 

 
7.3.4.5- O balanço das Sociedades Anônimas ou por Ações, deverá ser apresentado em publicado no "Diário Oficial". 

7.3.4.6– Apresentar Planilha demonstrativa dos índices contábeis, assinada por profissional habilitado(sócio ou pessoas 

com poderes) e responsável pela contabilidade da empresa, as duas assinaturas deverão estar com  firma reconhecida em 
cartório, devendo índices alcançar os seguintes indicadores: 
 

 Índice de Liquidez Corrente: AC/PC = maior ou igual a 1,00 

 Índice de Liquidez Geral: AC+RLP = maior ou igual a 1,00 

                                              PC+PNC 

 Índice de Solvência Geral:  __AT__= maior ou igual a 1,00 

                                                 PC+PNC        

 

onde, 

ILC = Índice de Liquidez Corrente; 

ILG = Índice de Liquidez Geral; 

GE = Grau de Endividamento; 

AC = Ativo Circulante; 

PC = Passivo Circulante; 

RLP = Realizável a Longo Prazo; 

PNC = Passivo Não Circulante; 

AT = Ativo Total; 

DFL = Disponibilidade Financeira Líquida. 
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7.3.4.6.1) - Os licitantes que apresentarem resultado incompatível, em qualquer dos índices referidos ACIMA, quando de 

suas habilitações deverão apresentar garantia, na forma dos §  3º, do artigo 31, da Lei 8.666/93, como exigência 
imprescindível para sua classificação:  
a) - A prestação de garantia na forma do § 1º, do art. 56, da Lei nº 8.666/93, a importância correspondente a 1% (um por 
cento) do valor total de sua proposta primária, ou 
b)-  Comprovar Capital Social equivalente a 10 % (dez por cento) do valor estimado para contratação, conforme determina 

a Lei 8.666/93, por meio de certidão da Junta Comercial ou órgão equivalente, admitida a atualização para a data de 
apresentação da proposta, através de índices oficiais; 
7.3.4.7 - Certidão negativa de Falência ou recuperação judicial, expedidas pelos cartórios distribuidores da sede da 
Licitante emitida até 30 (trinta) dias anteriores à data de abertura da Licitação; 

 
7.3.4.8 - Certificado de Regularidade Profissional do contador ou técnico em contabilidade responsável pela contabilidade 

da empresa devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade do Estado sede da empresa dentro do seu 
prazo de validade. 

 

7.4 – Os documentos apresentados através de cópias reprográficas deverão estar devidamente autenticados sob pena de 

inabilitação da empresa licitante. 

7.5 – Todos os documentos sujeitos à vencimento deverão estar dentro do seu prazo de validade sob pena de inabilitação 

da empresa licitante. 

7.6 - Será fixada em 90 (noventa) dias, a partir de sua expedição, a validade dos documentos públicos que não trouxerem 

esta informação evidenciada. 

7.7 - As Certidões Negativas de Débito exigidas no item 7.3.2, deverão conter o mesmo CNPJ do Contrato Social,  Ato 

Constitutivo ou Estatuto apresentado pela Licitante no momento do Credenciamento. 

7.8 - Figuram como exceções as Certidões cuja abrangência atinge tanto a empresa Matriz quanto as Filiais (INSS e  

PGFN/RECEITA FEDERAL) 

7.9 - Se a licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz. 

7.10  - Se a licitante for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 

documentos, que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

7.11 - Na hipótese da apresentação de documentos originais, estes serão anexados ao processo licitatório. 

7.12 - Os documentos exigidos para habilitação, consoante o estabelecido no item 7 deste edital, não poderão, em hipótese 

alguma, serem substituídos por protocolos que configurem o seu requerimento, não podendo, ainda, serem remetidos 

posteriormente ao prazo fixado para a abertura do certame. 

7.13 - O não atendimento de qualquer dos requisitos do edital, implicará na inabilitação da licitante. 

 

OBS: Solicitamos que os documentos sejam apresentados na ordem exposta no item 7 e seus subitens e as 

paginas numeradas. 

 

 

8 - DA PROPOSTA TECNICA – ENVELOPE N.º 02 

8.1 – Os documnetos relativos a qualificação técnica, deverão ser apresentados conforme exigidos no item 12.1 do Termo 

de Referencia, onde consta seu critério de aceitação, pontuação e julgamento.   
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8.2 – Os documentos apresentados através de cópias reprográficas deverão estar devidamente autenticados sob pena de 

inabilitação da empresa licitante. 

 

9 – DA PROPOSTA DE PREÇOS – ENVELOPE Nº 03: 

9.1 – A proposta de preços, deverá ser redigida em língua portuguesa, salvo quanto as expressões técnicas de uso 

corrente, sem rasuras, emendas ou ressalvas, contendo a identificação da proponente, em papel timbrado da mesma, 

datada, rubricada e assinada em todas as páginas pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, juntando-se a 

procuração, da qual constará além das disposições contidas, Anexo I, termo de referência,  as seguintes informações: 

a) Valor total, em algarismo e por extenso, pelo qual a empresa se compromete a executar os serviços, objeto 

deste edital. 

b) Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias corridos, contados do primeiro dia útil seguinte à data 

fixada para apresentação dos envelopes “Habilitação”, “Proposta Técnica” e “Proposta de Preços”, conforme 

determinado no preâmbulo deste edital; 

9.2 – Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências deste edital e de seus anexos, bem como, as 

omissas e as que apresentarem irregularidades capazes de dificultar o julgamento. 

9.5 – Cada licitante somente poderá apresentar uma proposta comercial para esta licitação. E caso a licitante apresente 

mais de uma proposta, a CPL considerará todas as suas propostas desclassificadas para todos os efeitos. 

9.6 - Não será considerada pela Comissão Permanente de Licitação qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital, 

inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, nem preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais 

licitantes. 

9.9 – A forma de julgamento, será a estipulada no item 12.2 do Termo de Referencia. 

 

10 - JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO: 

10.1 – No dia, local e horário indicados no preâmbulo deste instrumento e na presença dos licitantes ou representantes que 

comparecerem devidamente credenciados e demais interessados, a Comissão Permanente de Licitação procederá à 

abertura da sessão, após verificará os envelopes n° 01 – “Habilitação”, rubricando-os e remetendo-os, aos representantes 

para fazê-lo na mesma forma, seguido da abertura dos mesmos. 

10.2 - Abertos os envelopes “Habilitação”, a Comissão promoverá a apreciação e decidirá, à vista dos documentos 

apresentados, pela habilitação ou inabilitação das licitantes, e após rubrica, serão oferecidos à rubrica por parte dos 

representantes das licitantes participantes do certame. 

10.3 - O resultado da fase habilitatória será comunicado aos licitantes após o encerramento desta primeira fase dos 

trabalhos. 

10.4 - Havendo manifesto por todos os licitantes pela não interposição de recursos, tal fato será registrado em 

ATA, procedendo-se então a devolução dos envelopes lacrados “Proposta Técnica” e “Proposta de Preços” aos 

licitantes inabilitados na fase de habilitação, passando para a fase de julgamento das propostas técnicas. 

10.5 - Não ocorrendo manifesto pela desistência de recursos, será encerrada a reunião da fase habilitação, ficando a fase 

de julgamento das Propostas a ser definida posteriormente, após os prazos regulamentares para recurso e sua respectiva 

denegação. 
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10.6 - Esgotados os procedimentos recursais e persistindo a inabilitação, a licitante inabilitada terá a suas respectivas 

Proposta Técnica e Proposta de Preços, envelopes nº 02 e 03, devolvidos, fechados, contra-recibo. 

10.7 - Após a fase de habilitação e julgamento dos recursos se houver, ou no caso de desistência expressa dos mesmos 

pelos licitantes, as propostas técnica serão abertas. 

10.8 - Caso a Comissão julgue conveniente, ao seu exclusivo critério, poderá suspender a reunião a fim de que tenha 

melhores condições para analisar a documentação apresentada, marcando nova data e horário em que voltará a se reunir 

para dar continuidade aos trabalhos. 

10.9 - Após a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato 

superveniente e aceito pela CPL. 

 

11 – JULGAMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA: 

11.1 - Avaliação da capacidade técnica será conforme item 12.1 do Termo de Referencia. 

 
12 - JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

12.1 – Somente a (s) licitante (s) cuja proposta técnica seja considerada completa e em conformidade com as exigências 

do Edital poderá (ao) ter seu envelope de nº “03” aberto e sua proposta de preços julgada. A Comissão de Licitação então 

procederá a abertura dos envelopes “Proposta de Preços(valor global)”, das proponentes habilitadas e verificará a 

conformidade de cada proposta com os requisitos do edital, sendo então estas rubricadas pela CPL e em seguida pelos 

licitantes presentes, permitindo-se aos interessados o exame das mesmas. 

12.2 - Ultrapassada a fase de habilitação e abertas às propostas, não cabe desclassificação por motivo relacionado com a 

habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento. 

12.3 - A Comissão promoverá a desclassificação das propostas desconformes ou incompatíveis com o edital. 

12.4 – O julogamento da proposta de preços, será conforme item 12.2 do Termo de Referencia. 

13.2 - CLASSIFICAÇÃO DOS PROPONENTES 

13.2.1 - A classificação dos proponentes far-se-á em ordem decrescente dos valores das Notas Finais, sendo declarada 

vencedora que atingir a maior Nota Final, onde o critério de julgamento, esta especificado no item 12.3 do termo de 

referencia. 

13.2.3 - Caso ocorra o empate entre duas ou mais Propostas, a classificação será feita por sorteio em ato público, para o 

qual todos os licitantes serão convocados, nos termos do parágrafo 2º, do artigo 45, da lei nº. 8.666/93, com as alterações 

introduzidas pela lei nº. 8.883/93. 

13.3 - A Prefeitura Municipal de Marilandia – ES, poderá desclassificar licitantes até a assinatura do contrato, por 

despacho fundamentado, sem direito à indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se tiver 

conhecimento de fato ou circunstância anterior ou posterior ao julgamento da licitação que desabone sua idoneidade ou 

capacidade financeira, técnica ou administrativa. 

13.4 - Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a Administração poderá 

fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova documentação ou propostas escoimadas 

das causas da inabilitação/desclassificação. 

13.10 - A CPL lavrará a ata da sessão da qual constarão registro da documentação e propostas recebidas e abertas, as 

propostas não abertas e devolvidas, as decisões proferidas no momento e demais ocorrências da reunião. 



 

 
 

 

 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA 
Rua Ângela Savergnini, 93 – Centro - CEP 29.725-000 – Marilândia - ES 

Telefone: (27) 3724-2956 
E-mail.:marilandialicitacoes@gmail.com 

10 
13.11 - Só poderão assinar a ata e documentos os representantes legais ou credenciados no processo. 

13.12 - É facultado a CPL, em qualquer  fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou 

complementar à instauração do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deverá constar 

originariamente da proposta. 

13.13 - O não comparecimento de proponentes a qualquer das reuniões designadas pela Comissão, não impedirá que ela 

se realize. 

14 - RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 

14.1 - Dos atos da Administração referentes a esta licitação cabem os recursos administrativos previstos no art. 109 da Lei 
8.666/93. 
14.2 - Na contagem dos prazos recursais excluir-se-á o dia do começo e incluir-se-á o do vencimento. 
14.3 - Eventuais impugnações ao edital deverão ser dirigidas a CPL, indicando os números da Tomada de Preços e do  
Processo Administrativo, assim como o telefone e o e-mail do impugnante, e ser protocolizadas no Protocolo Geral do 
Município de Marilândia, observando o prazo previsto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 41 da Lei Federal nº. 8.666/1993, e 
suas alterações. No mesmo momento deverá  ser juntado documento que comprove a aptidão do signatário para a 
representação da empresa licitante (por documento original ou cópia autenticada), bem como estatuto da empresa 
(Contrato Social); 
14.4- A não juntado documento que comprove a aptidão do signatário para a representação da empresa licitante (por 
documento original ou cópia autenticada), referida no item 14.3, implica na não aceitação do pedido de impugnação. 
14.5- Os pedidos de impugnação e recursos, interpostos fora dos prazos não serão reconhecidos. 
14.6 - Os recursos e representações deverão observar os seguintes requisitos: 

a) Serem dirigidos a CPL, digitados, devidamente fundamentados e, se for o caso, acompanhados da documentação 

pertinente; 

b) Serem assinados por representante legal do licitante ou procurador com poderes específicos, hipótese em que deverá 

ser anexado o instrumento procuratório(por documento original ou cópia autenticada), bem como estatuto da empresa 
(Contrato Social); 
c) Os recursos, impugnações e representações, deverão ser protocolizadas no Protocolo Geral do Município de Marilândia 

no Protocolo da PMM e se interpostos fora do prazo legal, não serão considerados. 
14.7 – Não serão aceitos recursos enviados via fac-símile ou e-mail. 
15 – HOMOLOGAÇÃO E ASSINATURA DO CONTRATO: 

15.1 – O julgamento das propostas e o resultado apurado pela CPL, serão submetidos à autoridade competente para 

deliberação quanto a homologação e adjudicação do objeto da licitação. 

15.2 – O direito da CONTRATADA, decorrente desta licitação será formalizada mediante assinatura do Contrato, cuja 

respectiva minuta constitui anexo do presente ato convocatório. 

15.2.1 - A adjudicatária deverá no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da data da convocação, comparecer ao Setor de 

Licitações e Contratos do Município para assinatura do Contrato. 

15.2.2 - Quando a adjudicatária convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não apresentar a situação regular 

ou se recusar a assinar o Contrato, no prazo acima estabelecido, decairá o seu direito, podendo, ainda, sujeitar-se às 

penalidades estabelecidas no item 17 deste edital, sendo convocadas as demais licitantes classificadas, em ordem de 

classificação. 

15.3 - Constituem motivos para a rescisão às situações referidas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de 

junho de 1993 e suas alterações. 

16 – AUTORIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

16.1 – Após assinatura da nota de empenho, o responsável pela Secretaria Interessada, solicitará a empresa licitante, a 

execução dos serviços, mediante Ordem de Serviço, da qual constará à data de expedição, especificação dos serviços a 

serem realizados, valor unitário, valor total, a ser emitida pelo Setor competente do Município. 
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16.1.1 – Se licitante vencedora, não assinar a Ordem de Serviço dentro do prazo de 05 (cinco) dias corridos, a contar da 

data de recebimento da respectiva ordem, através de fac-símile, decairá o seu direito, podendo, ainda, sujeitar-se às 

penalidades estabelecidas no item 17 deste edital. 

16.1.2 – O prazo para conclusão dos serviços, será de 180(cento e oitenta) dias, contados apartir da assinatura da ordem 

de serviço. 

16.2 – Os projetos serão recebidos e conferidos pelo Setor de Engenharia do município. 

 

17 – PENALIDADES 

17.1 - O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos deste edital sujeita a contratada as sanções 

administrativas previstas nos artigos 86 a 88 da Lei n
o
 8.666/93. 

17.2 – Pela recusa em assinar o termo de contrato, dentro do prazo estabelecido, a adjudicatária se sujeitará à multa de 

20% (vinte por cento) sobre o valor total da contratação. 

17.2.1 – A penalidade prevista no subitem anterior não se aplica às empresas remanescentes, em virtude da não aceitação 

da primeira convocada. 

17.3 - Pela recusa em assinar a Ordem de Serviços, dentro do prazo estabelecido, a contratada se sujeitará à multa de 

30% (trinta por cento) sobre o valor total da contratação. 

17.4 – Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificada e comprovada, o não cumprimento, por 

parte da contratada, das obrigações assumidas ou a infringência de preceitos legais pertinentes, serão aplicadas, segundo 

a gravidade da falta, as seguintes penalidades: 

a) Multa de 2% (dois por cento) ao dia, calculada sobre o valor da ordem de serviço, até o décimo dia de atraso, da 

entrega do serviço, após aplicar-se-á a multa prevista na alínea “b”; 

b) Multa de 5% (cinco por cento) ao dia, calculada sobre o valor da ordem de serviço, até o vigésimo dia de atraso, da 

entrega do serviço, após aplicar-se-á a multa prevista na alínea “c”; 

c) Multa de 20% (vinte por cento), sobre o valor da ordem de serviço, na hipótese de atraso superior ao vigésimo dia 

corrido, caracterizando-se como inexecução total de qualquer das obrigações assumidas, após o que, aplicar-se-á a multa 

prevista na alínea “d”; 

d) Cancelamento da contratação e suspensão temporária ao direito de licitar com o Município de Marilândia, bem como o 

impedimento de com ele contratar, pelo prazo de até 02 (dois) anos,  

17.5 - Constatada a inveracidade de qualquer das informações fornecidas pela licitante, esta poderá sofrer a penalidade de 

suspensão temporária ao direito de licitar e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 12 (doze) meses. 

17.6 - A adjudicatária ao recusar-se a cumprir o Contrato Administrativo ou a Ordem de Serviços, após sua assinatura 

injustificadamente, deixar de executar a obra ou executá-la fora dos padrões exigidos ou não apresentar situação regular 

no ato da feitura dos mesmos, garantida prévia e ampla defesa, sujeitar-se-á às seguintes penalidades: 

a) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação;  

b) Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a Administração municipal, por prazo 

de até 02 (dois) anos;  

c) Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
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17.7 – Quando a proponente convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de 

executar os serviços ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de 

seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer 

fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o Município de Marilândia e, será descredenciada do Cadastro de 

fornecedores, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital e no contrato e das demais 

cominações legais.  

17.7.1 – A falsidade de declaração prestada, em qualquer das declarações exigidas neste edital, caracterizará o crime de 

que trata o art. 299 do código penal, além da sanção prevista no edital. 

17.8 – As multas serão, após regular processo administrativo, descontadas dos créditos da contratada, ou, se for o caso, 

cobradas judicialmente. 

17.9 - As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção administrativa, conseqüentemente, a sua aplicação não 

exime a empresa vencedora da reparação das eventuais perdas e danos que seu ato punível venha acarretar ao Município 

de Marilândia. 

17.10 - Quando o objeto contratado não for entregue e aceito até o vencimento do prazo estipulado, a suspensão do direito 

de participar de licitação promovida pelo CONTRATANTE será automática e perdurará até que seja feita sua entrega, sem 

prejuízo de outras penalidades previstas em Lei, no edital e neste instrumento. 

 

18 – PAGAMENTO: 

18.1 - O pagamento será efetuado pela Secretaria Municipal de Finanças do Município de Marilandia-ES, diretamente pela 

Tesouraria ou através de depósito em conta corrente da licitante vencedora, em até 30 (trinta) dias contados da data da 

entrega dos documentos fiscais/Notas Fiscais no protocolo geral, acompanhada da liquidação dos serviços, a qual será 

conferida e autorizada pelo Setor de Engenharia do CONTRATANTE. 

18.2 - O pagamento das faturas somente será efetivado com apresentação do original ou de cópia autenticada dos 

seguintes documentos, validos na data do protocolo das notas fiscais, em relação ao período a que se referirem os 

faturamentos, os quais deverão ser protocolizados no protocolo geral do Município, juntamente com o respectivo 

documento fiscal, e ainda, acompanhada de requerimento de pagamento, os quais serão anexados ao processo de 

pagamento:  

a) Certidões negativas de débitos atualizadas relativas à Fazenda Pública Municipal, Estadual e Federal conjunta 

com a União; 

b) Certificado de Regularidade do FGTS. 

c) Certidão de registro e quitação da licitante junto ao CREA; 

d) ART paga referente o serviço prestado. 

18.5 - Ocorrendo erros na apresentação dos documentos fiscais, os mesmos serão devolvidos a licitante vencedora para 

correção, ficando estabelecido que o valor e prazo para pagamento serão considerados a partir da data da apresentação 

dos documentos fiscais devolvidos sem erros. 

18.6 - O pagamento poderá ser suspenso no caso de não cumprimento das obrigações que possam de qualquer forma, 

prejudicar o interesse do Município. 

18.7 - É vedada a antecipação de pagamentos sem a correspondente execução dos serviços. 
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18.8 - Os preços decorrentes desta licitação serão fixos e irreajustáveis, não cabendo a revisão dos mesmos. 

18.9 – Para a efetivação do pagamento a licitante deverá manter as mesmas condições previstas neste edital. 

 
XIX-  SUBCONTRATAÇÃO 

19.1 - A licitante vencedora, não poderá ceder ou subcontratar, parcial ou totalmente os serviços objeto deste contrato, sem 

prévia autorização por escrito da Prefeitura Municipal de Marilândia, ressalvando-se que quando concedida a 

subcontratação, obriga-se a CONTRATADA a celebrar o respectivo contrato, com a inteira obediência nos termos do 

contrato, firmada com o CONTRATANTE e sob sua inteira responsabilidade, reservando ainda a CONTRATANTE o direito 

de a qualquer tempo, dar por terminado o subcontrato, sem que caiba a subcontratada o direito de reclamar indenização ou 

prejuízo de qualquer espécie. 

 

XX - DA RETIRADA DA ORDEM DE SERVIÇO 

20.1. O vencedor ficará obrigado a prestar os serviços, nas condições registradas com o Município de Marilandia-ES, 

CONFORME da minuta de contrato (Modelo Anexo V) e recebimento da respectiva ordem de serviço que advém desta 

licitação. 

20.2 –  O prazo para a retirada da Ordem de serviço, após a convocação, é de 05 (cinco) dias úteis. 

20.3 –  As Ordens de serviços, serão expedidas conforme necessidades das secretarias requerente. 

20.4 – No caso do(s) licitante(s) vencedor(es) do certame, dentro do prazo de validade do Contrato, não atender a 

exigência do item anterior (20.2), desatender ao disposto no Termo de Referência – Anexo I – Demais Condições, não 

assinar o contrato ou deixar executar os serviços, objeto desta licitação,  terá seu contrato cancelado. 

XXI - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO  

21.1 – VIGÊNCIA: A vigência do presente contrato contrato respeitará a o Cronograma físico financeiro da obra, acrescido 

de 30(trinta dias) para efetivação de pagamentos, ou seja 210(duzentos e dez dias), contados da assinatura da ordem de 

serviço. 

21.2 - PRORROGAÇÃO: Os prazos previstos no item anterior poderão ser prorrogados a critério do CONTRATANTE se for 

verificado qualquer necessidade que venha a ocasionar no melhor atendimento ao objeto do presente Contrato. 

21.3 – O CONTRATADO, ficará obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se 

fizeram na compra, até 25% do valor inicial do contrato, de acordo com o art. 65 da Lei 8.666/93. 

 

XXII -  DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

22.1 - O valor do contrato pactuado, poderá ser revisto mediante solicitação da CONTRATADA, com vistas à manutenção 

do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na forma do Artigo 65, inciso II, letra “d”, da Lei 8.666/1.993 e suas 

alterações, e observado o seguinte: 

22.2 – Caso ocorra à variação nos preços, a CONTRATADA deverá solicitar, formalmente a PREFEITURA, devidamente 

acompanhada de documentos que comprovem a procedência do pedido. 

 

XXIII - DISPOSIÇÕES GERAIS: 
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23.1 – Para solucionar quaisquer questões oriundas desta licitação, é competente, por disposição legal, o Foro de 

Marilândia, observadas as disposições do § 6º do artigo 32 da Lei Federal nº. 8.666/1993. 

23.2 – Fica assegurado ao Município de Marilândia, o direito de no interesse da administração, anular ou revogar, a 

qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente. 

23.3 – As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a PMM não será, em 

nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado desta licitação. 

23.4 – As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados 

em qualquer fase do certame. 

23.5 – Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo, decorrente de fato superveniente 

e aceito pela CPL. 

23.6 – Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data 

marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário e local 

anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do pregoeiro em contrário. 

23.7 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do 

vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na PMM.  

23.8 – As condições de emissão de documentos de cobrança, pagamento, reajustes, garantia de execução, penalidades, 

obrigações, responsabilidades e outras, são as estabelecidas neste edital e na Lei Federal nº. 8.666/1993 e suas 

alterações. 

23.9 - A Comissão Permanente de Licitação, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais 

observadas na Documentação ou nas Propostas, desde que não contrariem a legislação vigente, não comprometam a 

lisura da licitação e sejam passíveis de serem sanadas no prazo de 24h (vinte e quatro horas), após encerrada a sessão 

pública. 

23.10 – Fazem parte do presente edital integrando-o de forma plena, independentemente de transcrição, a Lei nº 

8.666/1993 e alterações, e os seguintes anexos: 

        a) Anexo I: Termo de Referência; 

a) Anexo II: Modelo de Carta Credencial; 

b) Anexo III: Modelo de Declaração– Emprego de menores; 

c) Anexo IV: Modelo de Declaração– Inexistência de fato impeditivo; 

d) Anexo V: Minuta do Contrato; 

f) Anexo VI: Modelo de declaração de não possuir servidor público no quadro societário; 
23.11 – Maiores informações e esclarecimentos poderão ser obtidas diretamente no Setor de Licitações, de segunda a 

sexta-feira, das 11:00 as 17:00 horas, pessoalmente na Rua Angela Savergnini, 93, Centro, Marilândia – ES, pelo telefone 

(27) 3724-2956, ou através do endereço eletrônico: marilandialicitacoes@gmai.com. 

Marilândia - ES, 27 de maio de 2019. 

 

 

_________________________ 
Paulo Roberto B. Bona 

Presidente da CPL 
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ANEXO I 

 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 
 
 
 
 
 

Elaboração de projeto de engenharia para os Sistemas de Esgotamento Sanitário de Marilândia, abrangendo a 
Sede e as localidades de São Marcos, Monte Sinai, Patrão Mór, Brejal e Alto Liberdade, compondo-se de: 
Levantamento geotécnico, Topográficos, Estudo de Concepção, Projetos Básicos e Executivos, Projetos 
Complementares, estando inclusos na contratação do projeto a documentação para obtenção da outorga de 

lançamento do efluente tratado e do licenciamento ambiental 
 
 
 
 

Marilândia/ES 
Abril/2019 
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DEFINIÇÕES 

CONTRATANTE – Órgão da Administração Pública Municipal que promoverá a contratação dos estudos e projetos. 
CONTRATADA – Empresa que, mediante processo de licitação, assinará contrato com a CONTRATANTE para 

desenvolvimento dos estudos e projetos. 
EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO – Equipe indicada pela CONTRATANTE para fiscalizar a execução dos serviços contratados. 
PLANO DE TRABALHO – Caracterização, planejamento das atividades de execução e cronograma das atividades, na 

sequência metodológica da composição dos serviços, a serem apresentados pela CONTRATADA em sua proposta e 
aprovados pela CONTRATANTE. 
ESTUDO DE CONCEPÇÃO – Estudo para identificar as necessidades, caracterizar o problema e avaliar as alternativas de 

viabilidade nos aspectos técnico, socioeconômico, financeiro e ambiental. 
ESTUDO AMBIENTAL - Relatório técnico onde se avaliam as consequências para o ambiente, decorrentes de um 

determinado projeto, nele encontrando-se identificados e avaliados de forma imparcial e técnica os impactos que um 
determinado projeto poderá causar no ambiente, assim como apresentar medidas mitigadoras. 
SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO – Conjunto de serviços técnicos necessários para subsidiar os projetos básico e 

executivo. 
PROJETO BÁSICO – Segundo a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, projeto básico é o conjunto de elementos 

necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou 
serviços objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a 
viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliação do 
custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução. 
PROJETO EXECUTIVO – Segundo a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, projeto executivo é o conjunto dos 

elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. 
 

SIGLAS E ABREVIATURAS 

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas 
ACT – Atestado de Capacidade Técnica 
AGERH – Agência Estadual de Recursos Hídricos 
CAT – Certidão de Acervo Técnico 
CD – Compact Disc (mídia digital) 
CONAMA – Conselho Nacional de Meio Ambiente 
DNIT – Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 
EEE – Estação Elevatória de Esgoto 
ETE – Estação de Tratamento de Esgoto 
fck– Resistência Característica do Concreto à Compressão 
FUNASA – Fundação Nacional da Saúde 
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
IEMA – Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Espirito Santo) 
IOPES – Instituto de Obras Públicas dos Espirito Santo 
LRE – Linha de Recalque 
MPa – Unidade de medida de pressão do sistema internacional (Megapascal) 
NBR – Abreviação adotada pela ABNT, para norma brasileira 
PMM – Prefeitura Municipal de Marilândia 
PV – Poço de Visita 
RN – Referência de Nível 
SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto. 
SEMOIN – Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços urbanos 
SEMPLA – Secretaria Municipal de Planejamento e Governo 
SES – Sistema de Esgotamento Sanitário 
SINAPI – Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índice da Construção Civil 
SIRGAS – Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas 
SNIS – Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento 
TCE-ES – Tribunal de Contas do Estado do Espirito Santo 
TCU – Tribunal de Contas da União
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1 INTRODUÇÃO 

O município de Marilândia localiza-se no estado do Espírito Santo, na região administrativa denominada, segundo o 
Instituto Jones dos Santos Neves, Polo Colatina. Sua extensão territorial é de 309,018 Km

2
, segundo o IBGE, confrontando 

ao norte com o município de Governador Lindenberg, ao leste com o município de Linhares, ao sul e ao oeste, com o 
município de Colatina. Com uma população de 11.107 pessoas, de acordo com o último censo realizado em 2010, pelo 
IBGE, o município possui uma densidade demográfica de 35,94 hab./ km². 
Marilândia possui apenas dois distritos, Sede e Sapucaia, com cinco localidades com ETE’s instaladas até o momento 
(Sede, Alto Liberdade, São Marcos, Monte Sinai e Sapucaia). A atual cobertura em coleta e tratamento de esgoto se dá 
através da operacionalização das redes e estações de tratamento de esgotos sob responsabilidade do SAAE do município. 
Ainda, aproximadamente 8.000 habitantes estão cobertos pelo serviço de coleta e transporte de esgoto. 
Com vistas à recuperação dos corpos hídricos da região e à universalização dos serviços de saneamento ambiental, 
elaborou-se este Termo de Referência de modo a estabelecer diretrizes para desenvolvimento de projetos de SES para o 
município, conforme escopo constante no anexo I. 
 
2 OBJETIVO 

A presente contratação visa à prestação de serviços especializados de engenharia para Elaboração de projeto para os 
Sistemas de Esgotamento Sanitário de Marilândia, abrangendo a Sede e as localidades de São Marcos, Monte Sinai, 
Patrão Mór, Brejal e Alto Liberdade, compondo-se de: Levantamento geotécnico, Topográficos, Estudo de Concepção, 
Projetos Básicos e Executivos, Projetos Complementares, estando inclusos na contratação do projeto a documentação 
para obtenção da outorga de lançamento do efluente tratado e do licenciamento ambiental, conforme consta no Anexo I. 
 

3 CARACTERIZAÇÕES DOS TRABALHOS 

A elaboração dos trabalhos deverá satisfazer às etapas estabelecidas, atendendo à seguinte sequência: 

 Estudo de Concepção: serão procedidas pesquisas de demanda local para identificação das necessidades de 

esgotamento sanitário, caracterização do problema e diagnóstico da situação atual do sistema existente. Os 

estudos deverão alcançar a universalização do atendimento, obedecendo às expansões urbanísticas previstas e 

às projeções populacionais estudadas. A partir daí, serão estudadas todas as alternativas tecnicamente viáveis de 

atendimento, e aquela que apresentar o menor custo de implantação aliado à melhor técnica será submetida à 

análise técnica, ambiental, institucional e financeira; 

 Estudo Ambiental: deve contemplar as ações e programas de todas as etapas do projeto, desde o início das obras 

até a etapa de operação do empreendimento e seu monitoramento. De acordo com a classificação adotada pelo 

órgão competente, que congrega e classifica os projetos em grupos com grau de complexidade diferenciada, 

serão elaborados estudos ambientais desde o estudo de concepção, projeto básico e o projeto executivo; 

 Serviços de apoio técnico: contemplam o levantamento de dados de campo que proporcionarão a confecção dos 

projetos, básico e executivo; 

 Projeto Básico: conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para 

caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da licitação, elaborado com base nas 

indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do 

impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e 

do prazo de execução; 

 Projeto Executivo: o conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, de acordo 

com as normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. 
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4 RECOMENDAÇÕES 

A elaboração dos trabalhos deverá obedecer também às seguintes recomendações: 

 Diretrizes e parâmetros adicionais a este Termo de Referência, que sejam requeridos para o desenvolvimento 

satisfatório dos projetos, serão fixados na reunião inicial para os trabalhos e complementados, se necessário, ao 

longo da elaboração dos mesmos, após a assinatura do contrato, envolvendo a EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO da 

CONTRATANTE, SAAE e a EQUIPE DA CONTRATADA; 

 Também deverão ser buscadas soluções de execução da obra e operação do sistema com a utilização de 

tecnologias adequadas à realidade local, a custos compatíveis com a capacidade de pagamento do município, 

sem comprometer a eficiência do tratamento, e também que se adeque a capacidade do corpo hídrico receptor; 

 Deverão ser consultadas todas as legislações, diretrizes, estudos, projetos e planos diretores, em nível Municipal, 

Estadual ou Federal, que tenham ou possam ter influência sobre os trabalhos a serem desenvolvidos; 

 Caso existam obras em andamento, paralisadas ou fora de operação, relacionadas ao estudo a ser desenvolvido, 

deverá ser analisada a pertinência de sua inclusão na definição do sistema. 

 

5 ABRANGÊNCIA DO PROJETO 

 
A abrangência do projeto está definida no Anexo I. 
 
6 DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS 

Os sistemas de esgotamento a serem projetados compreendem a implantação de redes coletoras, coletor tronco, estações 
elevatórias, linhas de recalque, emissários, estações de tratamento de esgoto e demais dispositivos acessórios ao sistema 
de esgotamento, além das necessárias adequações e interligações aos sistemas existentes. 
O escopo do projeto deve incluir ainda as especificações técnicas, o orçamento e o cronograma físico-financeiro de 
execução das obras. 
 
6.1 Estudos de Concepção 
Deverá considerar as características específicas do município, tais como distância entre distritos ou povoados a serem 
beneficiados pela implantação do SES, a existência de microbacias, capacidade do município em operar o SES, entre 
outros, para a concepção do sistema. 
Deverá ainda considerar a NBR 9648:1986, para estudos de concepção de sistemas de esgoto sanitário, e demais normas 
inter-relacionadas, da ABNT. 
 
Os estudos de demanda de água deverão ser feitos com base na estimativa do consumo per capita e considerando a 
demanda efetiva. 
O consumo per capita deverá ser avaliado através de série histórica mensal de, tomando-se por base os consumos das 
economias micromedidas, exceto quando o índice de hidrometração não for significativo (50%, no mínimo). 
Caso não haja disponibilidade dessas informações, ou informações confiáveis do sistema em estudo, dever-se-á recorrer a 
informações de localidades com características físicas e de tarifas similares, dotadas de micromedição (onde se cobre por 
m³ consumido e que tenha uma tarifa similar, com variação máxima de 10%). 
Na hipótese de não se dispor de nenhuma dessas informações para estimar o consumo, deverá ser utilizado dados de 
literatura para estimar o consumo. 
 
Deverão ser avaliadas pelo menos duas alternativas técnicas de solução, considerando o sistema existente, se houver, e 
sua integração com as soluções a serem propostas, observando-se os seguintes aspectos: 

 Quanto à projeção populacional, deverá ser estimada a população para período de projeto de 30 anos. 

 Quanto ao tratamento, este deve sempre obedecer à legislação pertinente, porém, optar por técnicas adequadas 

ao município. 
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 - No caso de bacias hidrossanitárias não convergentes para um mesmo ponto, estudar a possibilidade de 

utilização de estações de tratamento de esgoto independentes versus bombeamento de esgotos, ou mesmo de 

solução adequada ao município. 

 - Identificação da necessidade de servidões de passagem para redes coletoras, coletores tronco, linhas de 

recalque e emissários, e a consequente elaboração de plantas planimétricas e memoriais descritivos que 

possibilitem o registro adequado dessas áreas. 

As alternativas técnicas formuladas deverão solucionar o problema de maneira completa e integrada, baseando-se em 
conceitos de comprovada eficiência técnica ou, caso sejam inovadores, que possam ter sua eficiência demonstrada. 
As alternativas de solução deverão ser ilustradas através de desenhos genéricos ou esquemáticos, mas que permitam a 
perfeita compreensão e avaliação das mesmas. Para cada uma das alternativas deverão ser pré-dimensionadas as 
unidades dos sistemas. 
 
Os orçamentos preliminares deverão ser elaborados de acordo com o pré-dimensionamento das unidades do sistema, 
tendo como base os preços do SINAPI. Caso não existam composições na referência supracitada para algum item, poderá 
também ser adotada como referência o DNIT, a Tabela de Preços do IOPES e finalmente demais composições, conforme 
as prerrogativas e recomendações dos tribunais de conta (TCU e TCE-ES). 
 
Na ausência de parâmetros no SINAPI ou fontes publicadas por entidades oficiais, para obter custos praticados na região 
recomenda-se que a pesquisa direta no mercado ocorra por meio da coleta de, no mínimo, três informações para encontrar 
a mediana* da amostra (valor central). 
* Exemplo: 
Proposta 1: R$ 55.000,00  
Proposta 2: R$ 70.000,00 
Proposta 3: R$ 79.000,00 
No caso, a mediana é o valor da proposta 2: R$ 70.000,00. 
 
Deverão ser consideradas nos custos as ligações domiciliares a serem executadas em terrenos vagos, que ficarão como 
espera nas calçadas, evitando-se nova abertura do leito carroçável das vias. 
O custo das eventuais áreas a desapropriar deverá ser levantado criteriosamente com consulta à Prefeitura Municipal, 
órgãos locais e imobiliárias, seguindo os critérios das seguintes normas: 

 NBR 14653-1:2001- Avaliação de imóveis gerais; 

 NBR 14653-2:2011- Avaliação de imóveis urbanos; 

 NBR 14653-3:2004 - Avaliação de imóveis rurais. 

 
Nos custos de operação, a componente energia elétrica também deverá ser apresentada em termos econômicos. A 
comparação das diferentes alternativas deverá ser feita através do cálculo do fluxo de caixa, a valor presente, dos custos 
de investimentos, operação e manutenção. 
Para efeito de comparação de alternativas e análise custo-benefício, deverão ser incluídos os custos dos terrenos (valor de 
mercado, mesmo que estas áreas tenham sido doadas, desapropriadas ou que já sejam de propriedade da empresa, do 
município, do Estado ou do Governo Federal). 
A alternativa de solução selecionada deverá corresponder àquela de mínimo custo. 
 
6.2 Estudos ambientais 
Elaboração dos estudos ambientais e de documentos necessários ao licenciamento junto aos órgãos ambientais, bem 
como para orientar a tomada de decisão das alternativas de concepção. 
Os estudos ambientais deverão indicar a situação atual do meio ambiente, este entendido como o conjunto de fatores 
físicos, químicos, biológicos, culturais e socioeconômicos; avaliação de impacto, com alcance e amplitude que o projeto 
pretendido causará nesse meio ambiente, em um determinado espaço de tempo; estudo das medidas mitigadoras, com 
vistas a minimizar os impactos negativos e elaboração de planos de monitoramento para o controle das principais variáveis 
do sistema, como qualidade do efluente tratado que retorna ao meio ambiente. 
A elaboração dos estudos ambientais deverá seguir as diretrizes do órgão ambiental responsável, com enfoque objetivo no 
atendimento das exigências, conforme o porte, o potencial poluidor e a localização do empreendimento, integrando as 
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informações secundárias disponíveis sobre o meio socioeconômico e ambiental com informações do projeto e dados 
obtidos no campo por equipe multidisciplinar. 
A partir das deliberações do órgão responsável pelo processo de licenciamento ambiental, a CONTRATADA deverá 
elaborar os estudos pertinentes ao empreendimento. A CONTRATADA também irá preparar os formulários para pedidos de 
outorga e licenciamento ambiental e a PMM dará entrada nos pedidos junto aos órgãos responsáveis. 
 
Caberá ao município o pagamento das taxas referentes ao processo de licenciamento ambiental. Para tanto, a 
CONTRATADA deverá, logo no início dos trabalhos, realizar reunião com o município para apresentação das etapas e 
responsabilidades no processo. 
 
6.3 Serviços de Apoio Técnico 
Compreendem os levantamentos topográficos e geotécnicos, onde se insere inclusive as análises de interferências com 
vegetação, estruturas e canalizações subterrâneas, resistividade do solo, quando necessário ao tipo e característica da 
obra. 
Os custos de investimentos deverão contemplar mão-de-obra, materiais, equipamentos e outros insumos que se fizerem 
necessários. 
Na medida em que sejam disponibilizadas pelos órgãos contratantes, a CONTRATADA poderá utilizar as bases 
cartográficas e caracterizações geológicas existentes, desde que sejam atuais e ofereçam a confiabilidade necessária para 
o desenvolvimento dos projetos. Nestes casos, a CONTRATADA não será remunerada. 
Na ausência no todo ou em parte das informações topográficas, a CONTRATADA realizará os serviços de apoio técnico. 
A definição dos serviços será acompanhada e aprovada pela EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE. Os 
serviços deverão ser elaborados em obediência a todas as normas pertinentes da ABNT. 
Caso o município já possua algum dos produtos elencados acima, total ou parcialmente, inclusive serviços necessários à 
plena execução dos projetos, e os mesmos forem disponibilizados a CONTRATADA, esses não serão remunerados, 
devendo ser discutidos caso a caso entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA. 
 
6.4 Projeto Básico 
Para a elaboração do projeto básico e detalhamento da alternativa escolhida no Estudo de Concepção, deverão ser 
descritos no mínimo os seguintes itens: 

 Localização e área de abrangência 

o Indicação do distrito ou comunidade, das bacias hidrográficas, dos bairros e da área; 

 Variação de cotas topográficas 

o Análise da planta topográfica e indicação das cotas máxima e mínima na área da bacia de esgotamento; 

 Divisão de sub-bacias 

o Definição dos limites de sub-bacia pela análise da planta topográfica. A identificação dos limites deve ser 

orientada pela malha hídrica e pelas rodovias. Os limites propostos deverão ser detalhados na 

elaboração dos projetos executivos de SES; 

 Perfil topográfico 

o O desenho do perfil topográfico auxilia na identificação do sentido de escoamento dos coletores de 

esgoto. 

 População 

o População atual e estimativa do crescimento populacional no período 30 anos. 

 Produção de esgoto 

o Deverão ser consideradas as estimativas de vazões (máxima, média e mínima) de esgoto produzido no 

período 30 anos e observada a escalonabilidade do sistema através do uso de módulos independentes 

de expansão do sistema de esgotamento sanitário. 

 Unidade de coleta e elevação 
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o Descrição do tipo, extensão dos coletores e interceptores, diâmetros máximos, custo de implantação e 

linha de recalque e custo de energia elétrica para bombeamento, custo de desapropriação de terreno. 

 Unidade de tratamento e destinação final 

o Localização da ETE, identificação do corpo receptor e estimativas por tipo de tratamento (área 

demandada, custo de implantação, operação e manutenção, e produção, secagem e destinação final de 

lodo). 

 Caracterização dos Corpos Receptores 

o Deverão ser realizadas pesquisas de dados dos corpos receptores a serem utilizados nos projetos de 

esgotamento sanitário, especificamente quanto à sua classificação no ponto de lançamento do efluente 

tratado. 

 Projeto de terraplanagem 

o O projeto do movimento de terra deve ser baseado na cota de arrasamento, na forma e nas dimensões 

das unidades, na topografia e na geologia do local destinado à sua implantação. 

o Devem ser analisadas as alternativas para bota-fora e área de empréstimo. 

o Devem ser consideradas nessa análise apenas as áreas com autorização ambiental fornecida por órgão 

competente. 

o Para a área de empréstimo devem ser feitas sondagens e análises geotécnicas que permitam atestar a 

adequação da jazida quanto à qualidade e à quantidade. 

o Os desenhos a serem apresentados são: 

 Planta: 

 Locação das unidades projetadas e todos os elementos do projeto, devidamente 

cotados; 

 Curvas de nível de um metro em um metro do terreno natural; 

 Indicação das seções transversais e longitudinais; 

 Indicação das áreas de corte e aterro; 

 Projeção das unidades a serem executadas e de qualquer outro elemento existente que 

possa interferir com a obra; 

 Planta de interferências, com vegetação existente. 

 Seções transversais e longitudinais: 

 Terreno natural; 

 Greides projetados; 

 Áreas de corte e aterro e respectivos volumes; 

 Espessuras das camadas a serem compactadas, grau de compactação (argila) ou 

compacidade relativa (areia); 

 Taludes com dimensões, cotas e declividades; 

 Cortes da vala da fundação e suas dimensões, cotas e detalhes. 

 Escoramento de escavação: 
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 projeto detalhado do escoramento com o respectivo memorial de cálculo; no caso de 

talude, demonstrar sua estabilidade. 

 Projeto de Drenagem 

o A drenagem e dispositivos de proteção dos taludes devem ser compatibilizados com a drenagem 

específica da obra a ser executada. 

O nível de detalhamento requerido nesta etapa é aquele que possibilite a avaliação do custo do empreendimento e permita 
elaborar a documentação para a sua licitação. 
Nesta etapa, deverão ser considerados os seguintes produtos: 

 Os levantamentos topográficos e geológicos, estudos hidrológicos e de caracterização dos corpos hídricos 

deverão estar concluídos. As soluções técnicas globais deverão estar suficientemente detalhadas, de forma a 

minimizar a necessidade de reformulação ou de alterações durante a fase de implantação do empreendimento. 

 Os cálculos hidráulicos e o dimensionamento de todas as partes do sistema deverão estar concluídos, abrangendo 

o tipo de material, diâmetros e extensão das tubulações, com a identificação dos tipos de serviços a serem 

executados e materiais e equipamentos necessários, com as respectivas especificações que assegurem os 

melhores resultados para o empreendimento. 

 Elaboração da planilha de orçamento do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de serviços e custos 

unitários, conforme orientação da CONTRATANTE. A planilha orçamentária, bem como a memória de cálculo de 

quantitativos deverão ser apresentados em mídia impressa e em meio digital aberto. 

 As redes coletoras deverão ser projetadas de modo a possibilitar o máximo de esgotamento por gravidade das 

edificações compreendidas na área de projeto. Para as situações em que a topografia não permita a solução de 

esgotamento por gravidade, a CONTRATADA deverá propor alternativas visando sempre ao menor custo de 

operação e manutenção sem, entretanto, comprometer a qualidade do sistema de esgotamento. 

 As redes coletoras deverão ser projetadas preferencialmente pelas vias públicas, de tal forma a permitir a ligação, 

por gravidade, da última caixa de inspeção à rede. Nos casos em que se configure a impossibilidade de ligação 

das edificações à rede coletora localizada na via pública, a CONTRATADA deverá propor alternativas de traçado 

pelo fundo das edificações. 

 Os critérios a serem observados no dimensionamento hidráulico da rede coletora e interceptores são os indicados 

na NBR 9649:1986 e NBR 12207:2016. 

 A itemização mínima a ser desenvolvida pelo projeto das redes coletoras, interceptores e emissários será a 

seguinte: 

o Concepção geral por bacia hidrossanitária; 

o Traçado das redes coletoras, interceptores, coletores tronco e emissários; 

o Características tais como: 

 Diâmetros; 

 Materiais; 

 Recobrimentos; 

 Assentamento das canalizações; 

 Verificação das profundidades máximas de assentamento; 

 Grandezas hidráulicas; 
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 Localização e padronização dos Poços de Visita – PV’s; 

 Localização e padronização dos ramais prediais; 

 Alinhamento de coletores; 

 Obras especiais e acessórios. 

 Vazão do projeto; 

 Dimensionamento das redes secundárias (planilhas); 

 Dimensionamento dos interceptores e coletores tronco (planilha); 

 Memorial descritivo; 

 Memória de cálculo; 

 Peças gráficas. 

 Para o projeto das redes deverão ser apresentadas plantas de conjunto de ruas contendo, no mínimo: 

o Indicação das bacias e sub-bacias, com as respectivas densidades demográficas; 

o Redes existentes – cadastro mínimo (trechos, PV’s, sentido); 

o Designação dos logradouros e bairros; 

o Distância entre poços de visita; 

o Diâmetro e tipo de material das tubulações projetadas; 

o Sentido de caimento e declividades das tubulações; 

o Cotas das superfícies superiores dos tampões dos poços de visita; 

o Cotas dos fundos dos poços; 

o Profundidades dos poços; 

o Travessias especiais (vias e outros); 

o Tipos de terrenos; 

o Tipos de pavimentação (terra, asfalto, paralelepípedo, entre outros) 

o Identificação dos pontos de ligação para terrenos vagos. 

 Elevatórias: 

o Cada elevatória deverá ser justificada quanto à necessidade de sua utilização. Deverão ser apresentadas 

plantas de situação, locação e de interligação dos barriletes e canalizações, planta de urbanização da 

área, todas as plantas, cortes e detalhes necessários ao entendimento da unidade. Quadro de peças 

contendo especificações e quantidades. 

o Os critérios a serem observados para o dimensionamento hidráulico das elevatórias são os indicados na 

NBR 12208:1992 e nas recomendações a seguir: 

 As elevatórias deverão ser dimensionadas para a vazão máxima horária, ao longo das etapas de 

projeto, considerando a infiltração na rede coletora. 

 As elevatórias deverão ser dotadas de bombas autoescorvante e automatizadas, sempre 

considerando uma bomba de reserva, instalada, funcionando em regime alternado. 

 O dimensionamento das bombas deverá levar em conta as características operacionais e 

critérios econômicos, avaliados em conjunto com as linhas de recalque. 
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 As elevatórias deverão prever dispositivos de retiradas das bombas e local para limpeza com 

retorno do material resultante para o canal de entrada. O local de limpeza deverá prever um 

ponto de água ligado à rede de abastecimento. 

 A possibilidade de descargas nas estações elevatórias de esgotos deverá levar em conta a sua 

localização, os cuidados sanitários e as exigências dos órgãos ambientais. 

 Todas as elevatórias deverão prever gradeamento, localizado em canal afluente, antes da 

entrada no poço de sucção; 

 O gradeamento deverá prever cesto para remoção periódica do material acumulado. 

 Deverá ser previsto sistema de automação e telemetria para acompanhar a operação do sistema 

o A itemização mínima a ser desenvolvida pelo projeto das estações elevatórias será a seguinte: 

 Concepção geral das EEE(s); 

 Vazões afluentes ao longo das etapas do projeto; 

 Dimensionamento das unidades e equipamentos; 

 Projetos hidráulico (perdas de carga, altura manométrica, análise dos transientes hidráulicos pelo 

método das características com vistas à proteção das linhas de recalque), de montagem 

mecânica, das instalações elétricas, arquitetônico, e projetos estruturais; 

 Memorial descritivo; 

 Manual de operação e manutenção; 

 Peças gráficas. 

 Linhas de Recalque: 

o No dimensionamento das linhas de recalque deverão ser observadas a NBR 12208:1992 e a 

recomendação a seguir: 

 Os diâmetros das tubulações deverão ser escolhidos por critério econômico, em conjunto com as 

bombas, levando-se em conta os custos de aquisição, assentamento, e operação e 

manutenção, principalmente os custos de energia elétrica. 

o Deverão ser apresentadas plantas de caminhamento com os respectivos perfis contendo indicação de 

mudanças de direção e dispositivos especiais com registros, plantas indicativas de obras de arte, entre 

outros. 

o Os perfis deverão conter os seguintes elementos: 

 Estaqueamento; 

 Cotas do terreno e da geratriz inferior da tubulação; 

 Diâmetro e tipo de material das tubulações projetadas; 

 Declividade; 

 Profundidade; 

 Comprimento; 

 Recobrimento das tubulações 

 Tipos de terreno; 

 Tipos de pavimentação; 
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 Travessias especiais (vias e outros). 

o A itemização mínima a ser desenvolvida pelo projeto das linhas de recalque será a seguinte: 

 Traçado planialtimétrico; 

 Perfil com os elementos já citados anteriormente; 

 Vazões a recalcar; 

 Dimensionamento hidráulico (determinação dos diâmetros econômicos); 

 Definição e especificação dos dispositivos de proteção das linhas; 

 Blocos de ancoragem; 

 Memorial descritivo; 

 Peças gráficas. 

 Estação de Tratamento de Esgoto 

o A estação de tratamento deverá prever os seguintes componentes, ou outros mais, a serem definidos 

com a EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE: 

 Canal de chegada; 

 Gradeamento; 

 Desarenador; 

 Calha Parshall; 

 Unidades de tratamento; 

 Desaguamento e destinação do lodo. 

o A itemização mínima a ser desenvolvida pelo projeto da Estação de Tratamento será a seguinte: 

 Descrição geral dos procedimentos e dispositivos de tratamento a serem adotados; 

 Vazões de esgoto sanitário a tratar; 

 Dimensionamento hidráulico-sanitário; 

 Dimensionamento das estruturas hidráulicas e laboratório; 

 Drenagem das áreas; 

 Projeto arquitetônico, urbanístico e paisagístico do parque da ETE; 

 Manual de operação e manutenção; 

 Memorial descritivo; 

 Peças gráficas; 

 Modulação do processo em etapas de implantação; 

 Detalhamento das tubulações de interligação. 

 
Os cálculos e estudos gráficos que tenham sido elaborados para a obtenção das definições do projeto, deverão ser 
apresentados em forma de memorial digitado. 
 
6.5 Projeto Executivo 
O projeto executivo partirá da alternativa escolhida no estudo de concepção, detalhada no projeto básico e compreenderá 
um conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível adequado de precisão, para caracterizar a obra, serviço ou 
complexo de obras e serviços. 
Os projetos executivos devem harmonizar entre si, não podendo haver interferências entre suas diversas estruturas, tanto 
durante a execução, quanto após as obras estarem concluídas. 
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O projeto executivo deverá conter os detalhes e demais informações necessárias ao entendimento e apresentar pelo 
menos os seguintes projetos: 

 Projeto Arquitetônico: 

o A elaboração do projeto de arquitetura tem por finalidade manter uma perfeita harmonia visual, estética e 

funcional das diversas unidades, inclusive com as unidades existentes, compatibilizando-se com os 

projetos mecânicos, hidráulicos, estruturais, elétricos e de instrumentação/automação. 

o Os aspectos urbanísticos e paisagísticos, caracterizados em projeto, visam buscar o equilíbrio entre a 

obra a ser implantada e o meio físico onde esta se encontra inserida. 

o Deve ser apresentado o memorial descritivo, caracterizando cada finalidade ou utilização prevista no 

projeto (administração, produtos químicos, tubulação, entre outros). 

o O projeto arquitetônico deve atender às recomendações de segurança e de saúde, às recomendações do 

Corpo de Bombeiros e às exigências do Código Sanitário, do Código de Obras e Edificações da 

Prefeitura, bem como demais exigências e recomendações técnico-legais aplicáveis. 

o Nesse projeto deve-se buscar a solução de problemas relativos ao conforto ambiental e à emissão de 

aerossóis. Quando não for possível, devem-se fornecer recomendações para que esses problemas sejam 

mitigados através de projetos paisagísticos, urbanísticos e outros. 

o Do projeto arquitetônico devem constar: plantas, fachadas, coberturas, cortes, entre outros, devidamente 

cotados, com detalhamento em grau suficiente para a identificação dos diferentes materiais de 

acabamento, das cores, dimensões e tratamento termo acústico, quando necessário. 

 Projeto Estrutural 

o Esse projeto deve ter como referência os projetos hidráulicos, elétricos, mecânicos, de terraplanagem, de 

arquitetura e de urbanismo. 

o As especificações dimensionais e cargas constantes nos projetos de hidráulica, elétrica e mecânica 

devem acompanhar o memorial de cálculo estrutural. 

o Devem ser descritos os materiais, bem como os tipos de acabamento que sejam necessários à boa 

compreensão do projeto estrutural. 

o Método construtivo 

 Os métodos construtivos devem ser detalhados para cada uma das etapas de obra e devem ser 

compatíveis com o respectivo cronograma de execução. Deve, ainda, ser justificada a sua 

escolha na comparação com os outros métodos. 

o Memorial de cálculo das obras 

 A empresa projetista deve desenvolver o projeto com base em critérios de durabilidade, 

funcionalidade, estética, estanqueidade e de segurança das estruturas, em critérios de 

exequibilidade construtiva e de viabilidade econômica, bem como na adequação ao projeto 

arquitetônico previsto. 

o Peças gráficas 

 Os desenhos devem abranger fundações, blocos, lajes, vigas, paredes, pilares, cobertura e 

outros componentes específicos. 
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 Os desenhos devem proporcionar uma visão geral do projeto, apresentando todas as plantas e 

cortes necessários para o seu entendimento, bem como indicando as juntas de dilatação, 

apoios, ressaltos, cotas de interesse e outros detalhes relevantes. 

o Projeto de formas 

 Os desenhos devem apresentar as formas das estruturas, em planta, cortes e detalhes 

necessários à sua montagem, bem como a posição relativa entre seus elementos, juntas e 

cotas. 

 Devem constar, nesses desenhos, os detalhes da fixação de peças mecânicas, como ranhuras, 

chumbadores, perfis para "stop-logs", "flap-gates", comportas, peças embutidas, etc. 

o Projeto de armação 

 Os desenhos devem mostrar a ferragem necessária para a armação dos elementos citados, 

tanto em planta quanto em cortes, devendo cada um deles ser identificado através de um 

número. Cada tipo de barra da armadura deve ter, na mesma folha, um detalhe apresentando 

comprimento, bitola e dobras. 

 O espaçamento entre barras da armadura deve ficar claramente indicado, tanto em planta como 

nos cortes. 

 O modo de dobrar emendas e ganchos deve atender à NBR 6118:2014. Os desenhos devem 

conter a lista de armadura e o respectivo resumo, evitando uma relação à parte. 

o Concreto 

 Durabilidade 

 Devem constar no projeto, a relação água/cimento, o consumo de cimento por metro 

cúbico de concreto, o tipo de cimento e o cobrimento, que determinam a durabilidade 

da estrutura, bem como a dimensão máxima do agregado usado, a fim de que se possa 

verificar o item sobre espaçamento das barras nas vigas da NBR 6118:2014. 

 Resistência Característica à Compressão 

 A resistência característica à compressão do concreto (fck), expressa em MPa utilizada 

no cálculo das estruturas, deve ser enquadrada nos grupos previstos na NBR 

8953:2015 (concreto para fins estruturais - classificação por grupos de resistência). 

o Impermeabilização 

 Devem ser consideradas, como parte integrante do projeto, as impermeabilizações previstas, 

especificando-se os materiais e sistemas impermeabilizantes, bem como os detalhes de 

acabamento a serem adotados nos pontos críticos: ralos, platibandas, juntas de dilatação, 

mudanças de ângulo, entre outros. 

 O projeto deve atender às prescrições da NBR 9575:2010. 

o Escoramento 

 A CONTRATADA deve elaborar o projeto do escoramento metálico-madeira, quando necessário, 

para a vala ou cava, levando em conta o perfil geológico e as cargas atuantes. Em solos com 

permeabilidade muito baixa, deve ser considerado, no dimensionamento, o empuxo hidrostático. 
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 O escoramento deve ser criteriosamente avaliado em termos de custos e segurança. O projeto 

de escoramento deve ser suficientemente detalhado, indicando, sempre, as cotas, na busca da 

redução de custos, seja considerando escavação em talude ou métodos não destrutivos, 

principalmente quando em áreas urbanas com muitas interferências. 

 Projeto Hidráulico 

o Deverá contemplar o dimensionamento hidráulico especificado nas respectivas normas da ABNT para 

redes coletoras, coletores troncos, interceptores, estações elevatórias, linhas de recalque, estação de 

tratamento e emissários. 

o O relatório de apresentação do projeto deve conter, no mínimo: 

 Cálculo hidráulico em planilhas impressas e em meio eletrônico; 

 Aspectos construtivos e de montagem; 

 Definição de tubos, conexões e acessórios, materiais e respectivas quantidades; 

 Especificações de serviços; 

 Orçamentos; 

 Aspectos de operação e manutenção; 

 Diagramas unifilares, plantas esquemáticas e desenhos. 

 Projeto Mecânico 

o Os equipamentos e materiais integrantes do projeto hidráulico devem ser especificados, apresentando 

todas as suas características operacionais e dimensionais, bem como manuais de operação e 

manutenção. 

o Devem ser elaborados projetos de montagem, com desenhos de conjunto e subconjunto e de detalhes 

não normalizados, que permitam caracterizar, montar e efetuar a manutenção preditiva, preventiva e/ou 

corretiva dos equipamentos, tais como: 

 Comportas, válvulas, adufas, tubulações, ventilação, conjunto motor-bomba, compressores, 

entre outros. 

o Devem ser apresentados os memoriais de cálculo do dimensionamento das estruturas (vigas, eixos, 

engrenagens, entre outros), bem como métodos e critérios de seleção dos materiais envolvidos, 

ressaltando o fator de segurança do sistema e contendo lista de componentes de desgaste. 

 Projeto Elétrico 

o Do projeto elétrico devem constar os seguintes elementos:  

 Conceitual da instalação elétrica, desde a rede de distribuição até o ponto de entrada; 

 A partir do conceitual, fornecer os projetos necessários para atender às normas técnicas da 

concessionária de energia; 

 Memória de cálculo; 

 Diagramas elétricos (unifilar, trifilar, funcional, de interligação); 

 Tabelas de cargas de diagramas elétricos; 

 Coordenação e seletividade das proteções; 
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 Especificações técnicas de materiais, componentes e equipamentos elétricos, conforme NBR 

5410:2008 e NBR 14039:2005, demais normas e exigências das concessionárias; 

 Desenhos das instalações de iluminação, de força, de comunicação, de proteção contra 

descargas atmosféricas e supressão de surtos, de aterramento e de comando; 

 Plantas de situação e localização; 

 Lista de materiais. 

o Deve ser apresentado memorial descritivo da solução adotada, descrevendo o funcionamento das 

unidades projetadas e apresentando uma descrição resumida dos equipamentos. 

o Se for o caso, as interfaces com o sistema existente devem ser perfeitamente identificadas. 

o No caso de ampliação de instalação, deve ser apresentado um roteiro de procedimentos para que sejam 

evitadas, ao máximo, interrupções no sistema existente. 

o O projeto elétrico deve atender às exigências da concessionária de energia elétrica do local de sua 

implantação. 

 Manual de Operação 

o O manual de operação deve orientar as ações quanto aos procedimentos operacionais dos Sistemas de 

Esgotamento Sanitário. Deve ser claro, objetivo e de fácil compreensão. 

o Seu conteúdo deve abordar, no mínimo, os seguintes itens: 

 Descrição sucinta da concepção do sistema. 

 Fluxograma dos processos e descrição das unidades operacionais. 

 Instruções detalhadas para as partidas iniciais das unidades referentes a processos de 

tratamento. 

 Operação das unidades constituintes, indicando as ações necessárias ao bom desenvolvimento 

e rendimento das unidades e/ou equipamentos eletromecânicos. 

 Diagrama de decisão e de procedimentos dos processos operacionais (situações normais e 

emergenciais). 

 Manutenção preditiva e preventiva das unidades. 

 Cuidados necessários para manutenção da segurança e higiene do trabalho. 

 
Os documentos serão apresentados: 

 Minutas: 01 (uma) via impressa e 01 (uma) via em meio eletrônico; 

 Relatórios e memoriais: 02 (duas) vias impressas e 03 (três) vias em meio digital (CD); 

 Plantas: 02 (duas) vias impressas em formato A2 ou A1 e 03 (três) vias em meio digital (CD). 

 
7 RELATÓRIOS E PRODUTOS 

No início dos serviços deverá ser apresentado o Plano de Trabalho, com as diretrizes gerais para o desenvolvimento dos 
estudos e uma atualização dos cronogramas de entrega dos produtos. 
Este deverá ser entregue em até 10 dias da emissão da assinatura da ordem de serviço e conter todas as definições, 
especialmente aquelas provindas da reunião inicial a ocorrer entre a EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE e a 
EQUIPE DA CONTRATADA, imediatamente após a assinatura do contrato. 
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A CONTRATADA deverá exercer rigoroso controle de qualidade sobre as informações apresentadas, tanto no texto como 
nos memoriais e desenhos. O referido controle deve ser orientado para: clareza, objetividade, consistência das 
informações, justificativas de resultados, texto isento de erros de português e de digitação. 
A apresentação dos trabalhos deverá ser da melhor qualidade, de modo a refletir o padrão de qualidade da própria 
CONTRATADA. Os eventos, bem como o material a ser distribuído, deverão seguir o padrão e qualidade utilizados pelo 
CONTRATANTE. 
As normas a seguir, baseadas na Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, deverão ser observadas na 
elaboração e apresentação dos trabalhos. 
Normas 
Em todos os trabalhos de natureza técnica deverão ser observados padrões técnicos reconhecidos pela comunidade 
científica, preferencialmente a NBR 10719:2011. A CONTRATADA deverá notar que as normas técnicas para mão de obra, 
materiais e equipamentos, referências a marcas, número de catálogos e nomes de produtos porventura citados nas 
Especificações Técnicas, têm caráter orientativo e não restritivo. 
A CONTRATADA poderá substituir os mesmos por normas, materiais e equipamentos aceitos internacionalmente, desde 
que demonstrem, a critério do CONTRATANTE, que as substituições são equivalentes ou superiores. Em qualquer 
hipótese estas normas estarão sujeitas à aceitação pelo Cliente antes de sua aplicação. 
Unidades 
Os desenhos devem apresentar escalas conforme a NBR 8196:1999, linhas definidas pela NBR 8403:1984, caracteres 
conforme a NBR 8402:1994 e folhas cujo layout e dimensões devem atender à NBR 10068:1987. 
Redação 
A redação de todos os documentos do projeto deverá ser obrigatoriamente na língua portuguesa. Toda a parte descritiva 
deverá ser digitada, podendo as tabelas numéricas na fase de minuta serem apresentadas em manuscrito com letras bem 
legíveis (memorial de cálculo). Em sua versão final, todos os documentos devem ser digitados. 
Apresentação 
A entrega das minutas, relatórios, memoriais e plantas deverão ser feitas em pasta AZ, do tipo capa dura. 
Número de Vias 
Os documentos serão apresentados: 

 Minutas: 01 (uma) via impressa e 01 (uma) via em meio eletrônico (CD); 

 Relatórios e memoriais: 02 (duas) vias impressas e 03 (três) vias em meio digital (CD); 

 Plantas: 02 (duas) vias impressas em formato A2 ou A1 e 03 (três) vias em meio digital (CD). 

7.1 Produto 1 – Estudo de Concepção 
Deverão ser entregues aos 60 dias da emissão da assinatura ordem de serviço, os estudos de concepção, juntamente das 
alternativas técnicas, comparativos e também outros relatórios que se façam necessários para o bom entendimento e 
execução das ações. 
As atividades a serem realizadas para consecução e apresentação neste Produto estão descritas no Item 6.1 termo de 
referencia – Estudo de Concepção. 
7.2 Produto 2 – Estudos Ambientais 
Deverá ser entregue, em até 90 dias da assinatura ordem de serviço, Relatório de Estudo Ambiental da concepção 
escolhida. 
As atividades a serem realizadas para consecução e apresentação neste Produto estão descritas no Item 6.2 do termo de 
referencia – Estudos Ambientais. 
7.3 Produto 3 – Relatório dos Serviços de Apoio Técnico 
O relatório dos Serviços Topográficos e Geotécnicos deverá ser entregue aos 135 dias da assinatura da ordem de serviço. 
Esse relatório deverá contemplar os respectivos elementos do município. 
As atividades a serem realizadas para consecução e apresentação neste Produto estão descritas no Item 6.3 termo de 
referencia – Serviços de Apoio Técnico.  
7.4 Produto 4 – Projeto Básico 
Deverão ser entregues aos 150 dias da assinatura da oredem de serviço, os projetos básicos, memorial de cálculo, plantas 
e também outras que se façam necessárias para o bom entendimento e execução das ações. 
As atividades a serem realizadas para consecução e apresentação neste Produto estão descritas no Item 6.4 termo de 
referencia – Projeto Básico. 
7.5 Produto 5 – Projeto Executivo 
Deverão ser entregues até aos 180 dias da assinatura da ordem de serviço, os projetos de arquitetura, hidráulico, elétrico, 
mecânico, formas, armação, estruturas e fundações, além de método construtivo, memorial de cálculo das obras e 
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concreto, manual de operação, plano de desapropriações e também outros que se façam necessárias para o bom 
entendimento e execução das ações. 
As atividades a serem realizadas para consecução e apresentação neste Produto estão descritas no Item 6.5 termo de 
referencia – Projeto Executivo. 
 
8 PRAZO 

O prazo para o desenvolvimento dos trabalhos, objeto deste Termo de Referência, é de 180 dias corridos, a contar da data 
de assinatura da ordem de serviço. 
 
9 CUSTO ESTIMADO DE ELABORAÇÃO DOS PROJETOS 

A CONTRATADA deverá apresentar uma série de planilhas padrão identificando os custos referentes à: 

 Equipe técnica (recursos humanos); 

 Despesas diversas (serviços de sondagem e topografia e outras despesas). 

Desta forma será composto o valor para elaboração dos projetos para o município contemplado. 
Será fornecido à CONTRATADA o arquivo digital contendo os modelos das planilhas de cálculo, para determinação dos 
custos para elaboração dos projetos. 
O custo máximo para elaboração dos projetos descritos neste Termo de Referência será de R$ 582.547,00 (Quinhentos e 
oitenta e dois mil, quinhentos e quarenta e sete reais). 

 
10 DA FORMA DE PAGAMENTO 

O pagamento do preço pactuado será efetuado em conformidade com o cronograma físico-financeiro e conforme forem 
sendo realizadas as entregas e aceitações dos produtos deste Termo de Referência. 
Deverá ser adotada a retenção de tributos conforme legislação específica. 
Após a análise da solicitação, apresentação de planilha orçamentária de medição e entrega de cada peça técnica, 
conforme estabelecidas neste termo de referência, e com o aceite do responsável pela fiscalização dos serviços, a 
CONTRATANTE autorizará a emissão da Nota Fiscal, cabendo a ela informar o valor da referida à CONTRATADA. 
A Nota Fiscal deverá ser entregue na própria SEMOIN, juntamente com os documentos de regularidade fiscal. 
 
11 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

O cronograma físico-financeiro a seguir demonstra as etapas do trabalho a ser desenvolvido, dividido em produtos, bem 
como os respectivos percentuais e valores de repasse mediante apresentação destes. 
 

VALOR

R$ 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180

1 ESTUDO DE CONCEPÇÃO 30.000,00 5,15%

Execução das atividades

Entrega do Produto 1

2 ESTUDO AMBIENTAL 90.000,00 15,45%

Execução das atividades

Entrega do Produto 1

3 SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO 61.732,00 10,60%

Execução das atividades

Entrega do Produto 1

4 PROJETO BÁSICO 130.815,00 22,46%

Execução das atividades

Entrega do Produto 1

5 PROJETO EXECUTIVO 270.000,00 46,35%

Execução das atividades

Entrega do Produto 1

582.547,00 100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ETAPA ESPECIFICAÇÕES

TOTAL GERAL

%
180120 150906030
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12 DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 

As propostas serão avaliadas pela modalidade de Técnica e Preço, conforme segue: 
  
12.1 Proposta técnica 
A proposta técnica terá a pontuação máxima de 100 pontos, conforme tabela abaixo: 

Tabela 1 – Critérios de avaliação da proposta técnica 

Critério de Avaliação Pontuação 
Mínima: 

Pontuação 
Máxima: 

a Capacidade técnica da equipe 40,0 70,0 

b Capacidade técnica da empresa licitante 15,0 30,0 

c Pontuação da Proposta Técnica (a+b): 55,0 100,0 

 
Será desclassificada a licitante que obtiver nota técnica inferior à mínima estabelecida no quadro acima. 
A proposta técnica, a ser elaborada em conformidade com as condições indicadas neste termo, deverá apresentar os 
seguintes elementos, contendo: 
 
Equipe Técnica: 
• Arquiteto e Urbanista: 01 (um) Arquiteto e Urbanista; 
• Engenheiro Civil e/ou Sanitarista: 01 (um) Engenheiro civil e/ou sanitarista; 
• Engenheiro Eletricista: 01 (um) Engenheiro eletricista. 
A equipe técnica relacionada deverá efetivamente trabalhar na execução dos serviços. 
A experiência profissional da equipe técnica deverá ser comprovada através de atestado (s), devidamente registrado (s) 
pela sua entidade profissional, fornecido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado. 
Obs.: Não será permitida a duplicidade de funções, para os profissionais acima indicados. 
O não atendimento ao estabelecido nesta alínea implicará na eliminação da licitante. 
 
a) Capacidade Técnica da Equipe: 
Comprovar a experiência profissional dos responsáveis técnicos abaixo indicados: 

Tabela 2 – Critérios de avaliação da capacidade técnica da equipe 

Descrição: Experiência profissional: Critérios de pontuação Pontuação: 

Arquiteto e 
Urbanista 

Mínimo 8 (oito) anos, 
comprovação através de 
registro no Conselho 
Profissional; 
 

Comprovação de experiência profissional, máximo 
de 10 (dez) pontos: 
1 - Elaboração de projeto de urbanismo e 
arborização, 10(dez) pontos; 
 

Máximo de 10 
(dez) pontos 

 

Engenheiro Civil 
e/ou de 
Produção Civil 
e/ou Sanitarista: 

Mínimo 8 (oito) anos, 
comprovação através de 
registro no Conselho 
Profissional; 
 

Comprovação de experiência profissional, máximo 
de 30 (trinta) pontos: 
1 - Elaboração de projeto de infraestrutura urbana 
e saneamento básico, 15 (quinze) pontos; 
2 – Elaboração de projeto de Estação de 
tratamento, com vazão mínima de 10 l/s, e 
sistemas elevatórios de esgoto, 15 (quinze) 
pontos; 
 

Máximo de 30 
(trinta) pontos 

 

Engenheiro 
Eletricista: 01 
(um) 

Mínimo 8 (oito) anos, 
comprovação através de 
registro no Conselho 
Profissional; 

Comprovação de experiência profissional, máximo 
de 30 (trinta) pontos: 
1 - Elaboração de projeto elétrico (Iluminação, 
extensão de rede, quadro de cargas) para 
sistemas de tratamento de esgoto, 15 (quinze) 
pontos; 
2 - Elaboração de projeto elétrico de quadro de 
comando para sistemas de tratamento e elevatório 
de esgoto, 15 (quinze) pontos; 

Máximo de 30 
(trinta) pontos 
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TOTAL 70,0 

No caso de não comprovação da experiência, a nota atribuída será 0 (zero). 

 
b) Capacidade técnica da Empresa Licitante: 
Comprovar a experiência da licitante interessada (pessoa jurídica), por meio de Certidões de Acervo Técnico (CAT), que 
comprovem ter executado os serviços abaixo relacionados: 

Tabela 3 – Critérios de avaliação da capacidade técnica da empresa 

Item: Descrição: Pontuação: 

1 Elaboração de projetos de infraestrutura urbana; 5,0 

2 
Elaboração de projetos de iluminação, dimensionamento de cargas e quadros 
de comando em EEE e/ou ETE; 

10,0 

3 
Elaboração de projeto de saneamento básico, incluindo redes de esgotamento 
sanitário, EEE e ETE (capacidade de tratamento de efluentes acima de 7,5 
l/s); 

15,0 

TOTAL  30,0 

 
 
12.2 Proposta preço 

À proposta de preços da empresa qualificada e aprovada será atribuída uma nota de preço com a seguinte formulação: 

NP = 100 X Pm 
                     P 

Em que: 
NP = Nota de Preço; 
Pm = Menor preço apresentado dentre as propostas válidas; 
P = Preço da empresa analisada; 
Obs.: considera-se o cálculo feito com 2 (duas) casas decimais; 
Considera-se o valor total. 

 
12.3 Classificação das proponentes (Nota final) 
Em função de se tratar de uma concorrência pública do tipo técnica e preço, e que o mínimo exigido para esta contratação 
é a obtenção de serviços de qualidade, com maior precisão, o cálculo da NOTA FINAL de cada proponente ocorrerá de 
acordo com a média ponderada das notas das propostas técnicas e da proposta de preços de cada empresa, com pesos 
distintos, da seguinte forma: 

NF = 6 NPT + 4 NP 
10 

Em que: 
NF = NOTA FINAL 
NPT = NOTA DA PROPOSTA TÉCNICA 
NP = NOTA DA PROPOSTA DE PRECOS 

Será declarada vencedora da licitação a empresa que obtiver a maior nota final. 

 
Marilândia, 25 de abril de 2019 
 

Emilio Gava 

Secretário Municipal de Obras,Infraestrutura e Serviços Urbanos



 

 
 

 

 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA 
Rua Ângela Savergnini, 93 – Centro - CEP 29.725-000 – Marilândia - ES 

Telefone: (27) 3724-2956 
E-mail.:marilandialicitacoes@gmail.com 

34 
 

ANEXO I  do Termo de referencia – ABRANGÊNCIA DO PROJETO 

Trata-se de estudo de concepção, serviços de apoio técnico, estudo ambiental, projetos básico e executivo para 
implantação, ampliação e/ou adequação do sistema de esgotamento sanitário do município de Marilândia, abrangendo 

redes coletoras, coletores troncos, elevatórias, linhas de recalque, emissários, estações de tratamento de esgoto e 
interligações aos sistemas existentes. 
A seguir, alguns pontos a serem considerados para elaboração dos projetos de sistema de tratamento de águas 
residuárias, por localidade do município de Marilândia: 
1 Sede do município (população inicial de aproximadamente 7000 habitantes): 
1.1. Execução de rede coletora ao longo do rio Liberdade (ambos os lados), para captação de lançamentos pontuais 
residenciais e/ou comerciais, iniciando na rua São Tarcísio até a rua 7 de Setembro, finalizando com o lançamento na 
elevatória existente nesta rua (trecho com extensão de cerca de 290 m). 
1.2. Execução de rede coletora ao longo do córrego do Rosário, para captação de lançamentos pontuais residenciais e 
ligação ao poço de visita próximo, localizado na rua 7 de Setembro (trecho com extensão de cerca de 120 m); 
1.3. Reforma das duas elevatórias existentes na rede coletora; 
1.4. Estudo de carga para possível substituição da rede coletora principal localizada na rua São João Batista até a 
elevatória próxima (trecho com extensão de cerca de 740 m); 
1.5. Projeto executivo para nova ETE, para substituição e desativação da existente, considerando: 
1.5.1. Reforma da elevatória da ETE existente; 
1.5.2. Existência de sala de operação, incluindo laboratório, banheiro, copa e depósito de ferramentas; 
1.5.3. Leito de secagem; 
1.5.4. Galpão para armazenamento temporário do lodo. 

 
Imagem 01 – Sede do Município 
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2. Comunidade de Monte Sinai (população inicial de aproximadamente 600 habitantes): 
2.1. Projeto Executivo para rede coletora das áreas da periferia, inclusive elevatória se necessário; 
2.2. Reforma e ampliação da ETE existente 

 
Imagem 02 – Comunidade de Monte Sinai 
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3. Comunidade de Alto Liberdade (população inicial de aproximadamente 200 habitantes): 
3.1. Complementação de trecho de rede coletora, próximo a ETE (trecho com extensão de cerca de 135 m); 
3.2. Projeto de reforma e melhoria da ETE existente, considerando: 
3.2.1. Verificar se há necessidade de adequação do leito de secagem; 
3.2.2. Dimensionamento de caixa equalizadora de vazão para lançamento do efluente tratado no corpo hídrico; 

 
Imagem 03 – Comunidade de Alto Liberdade 
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4. Comunidades de Patrão Mor e Brejal (população inicial de aproximadamente 250 e 130 habitantes 
respectivamente): 
4.1. Levantamento topográfico, com curvas de nível de metro a metro (áreas urbanizadas de aproximadamente 4,76 ha 
e 3,10 ha, respectivamente); 
4.2. Projeto executivo de rede coletora e ETE; 

 
Imagem 04 – Comunidade de Brejal 

 
Imagem 05 – Comunidade de Patrão Mor
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5. Comunidade de São Marcos (população inicial de aproximadamente 700 habitantes): 
5.1. Levantamento topográfico, com curvas de nível de metro a metro, e projeto executivo de rede coletora das casas 
as margens da rodovia e das casas localizadas no entorno do loteamento popular; 
5.2. Ampliação da ETE (Estudo e projeto executivo); 
5.3. Reforma e ampliação da elevatória existente; 

 
 

Imagem 06 – Comunidade de São Marcos 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA 
Rua Ângela Savergnini, 93 – Centro - CEP 29.725-000 – Marilândia - ES 

Telefone: (27) 3724-2956 
E-mail.:marilandialicitacoes@gmail.com 

39 
 

 

ANEXO II 

MODELO DE CARTA CREDENCIAL 

(Utilizar papel timbrado da licitante) 

 

EMPRESA PROPONENTE: 

ENDEREÇO: 

CNPJ (MF):              TELEFONE:         ENDEREÇO ELETRONICO: 

 

 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA  

At. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  

 

Assunto: Credencial de representação para a Tomada de Preços nº xx/201x. 

 

A empresa ........., com sede na ........., devidamente inscrita no CNPJ/MF nº ........., por intermédio de seu 

representante legal o(a) Sr(a) ........, portador(a) do RG nº ........ e do CPF/MF nº ........, CREDENCIA, o(a) Srº.(a) .........., 

portador do RG nº ......... e do CPF (MF) nº ........., (apresentar o original) para representá-la perante o MUNICÍPIO DE 

MARILANDIA, na licitação sob a modalidade de Tomada de Preços nº XXX/201x, podendo para tanto interpor e desistir de 

recursos em todas as fases licitatórias, apresentar contestações, rubricar e assinar documentos e ata, usar a palavra, 

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

 

 

.............. - ES,.... de ......... de 201x. 

 

 

______________________________________________ 
(Nome e assinatura do responsável pela empresa) 

(CPF do responsável pela empresa) 
(Razão social e CNPJ da proponente) 

(CNPJ da proponente) 
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ANEXO III 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO  

(Utilizar papel timbrado da empresa licitante) 

 

EMPRESA PROPONENTE: 

ENDEREÇO: 

CNPJ (MF):              TELEFONE:         ENDEREÇO ELETRONICO: 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº xx/201x 

 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA  

At. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  

 

Assunto: Declaração de que não emprega menores  

 

A empresa ........., devidamente inscrita no CNPJ (MF) nº ......., por intermédio de seu representante legal o(a) 

Sr(a) ........, portador(a) do RG nº ...... e do CPF (MF) nº ......, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do Artigo 27 da 

Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido péla Lei n°. 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 

dezoito anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de 

aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal e art. 27, V, da Lei 8666/93. 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.  

Sim  (  )  Quantos (   )   Não (   ). 

 
 

.............. - ES,.... de ......... de 201x. 

 

_________________________________________________ 
(Nome e assinatura do responsável pela empresa) 

(CPF do responsável pela empresa) 
(Razão social e CNPJ da proponente) 

(CNPJ da proponente) 
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ANEXO IV 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO  

(Utilizar papel timbrado da empresa licitante) 

 

EMPRESA PROPONENTE: 

ENDEREÇO: 

CNPJ (MF):              TELEFONE:         ENDEREÇO ELETRONICO: 

 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº xx/201x 

 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA 

At. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  

 

 

Assunto: Declaração de inexistência de fatos impeditivos para habilitação 

 

 

A empresa ............, devidamente inscrita no CNPJ (MF) nº ......., por intermédio de seu representante legal 

o(a) Sr(a) ..........., portador(a) do RG nº ...... e do CPF (MF) nº ......, DECLARA, sob as penas da Lei, que até a presente 

data inexistem fatos supervenientes impeditivos a sua habilitação no presente processo licitatório, aceitando todas as 

exigências do edital, bem como se submete a todas as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

.............. - ES,.... de ......... de 201x. 

 

 

______________________________________________ 
(Nome e assinatura do responsável pela empresa) 

(CPF do responsável pela empresa) 
(Razão social e CNPJ da proponente) 

(CNPJ da proponente) 
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ANEXO V 

 
MINUTA DE CONTRATO 

 

“Contrato de Prestação de Serviços que entre si celebram o MUNICÍPIO DE MARILANDIA - ES, e a 

empresa ......., na forma abaixo”: 

 

O MUNICÍPIO DE MARILANDIA, sediado naRua Ângela Savergnini, 93 – Centro - CEP 29.725-000 – 

Marilândia - ES, inscrito no CNPJ sob o Nº 27.744.176/0001-04, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato 

representado pelo Prefeito Municipal, Sr. ....... nacionalidade, estado civil, profissão, portador do CPF (MF) nº. ....... e da CI 

nº. ........, residente na ........., e a empresa ........., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº ........., 

estabelecida na ........., doravante denominada CONTRATADA, representada pelo ........, Sr.(a) .........., nacionalidade, 

estado civil, profissão, portador do CPF nº. ......... e da CI nº. ........., residente na ........., tendo em vista a Tomada de Preços 

nº xxx/201x, constante do Processo Administrativo nº. xxxx/201x, nos termos da Lei nº 8.666/93, proposta julgada e aceita 

pela Comissão Permanente de Licitação da PMM, resolvem assinar o presente contrato que reger-se-á pelas cláusulas e 

condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO E DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

1.1- Constitui objeto do presente instrumento a Elaboração de projeto de engenharia para os Sistemas de 
Esgotamento Sanitário de Marilândia, abrangendo a Sede e as localidades de São Marcos, Monte Sinai, Patrão Mór, 
Brejal e Alto Liberdade, compondo-se de: Levantamento geotécnico, Topográficos, Estudo de Concepção, Projetos 
Básicos e Executivos, Projetos Complementares, estando inclusos na contratação do projeto a documentação para 
obtenção da outorga de lançamento do efluente tratado e do licenciamento ambiental 
 

CLAUSULA SEGUNDA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

2.1 - A rubrica orçamentária, será atraves de excesso de arrecadação, sob a seguinte classificação funcional programática: 
000808.1551200103.013. 4490510000: Outros Serv. de terceiros Pessoa Jurídica – Fichas: 219 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

3.1 - Como pagamento dos serviços a serem executados em sua totalidade, constantes da Cláusula Primeira, fica 

determinado o valor total deste contrato em R$ ...... (.....extenso.....), conforme proposta  apresentada pela 

CONTRATADA, anexa ao Processo Administrativo nº xxxxx/201x. 

3.2 - O pagamento será efetuado pela Secretaria Municipal de Finanças do Município de Marilandia, diretamente pela 

Tesouraria ou através de depósito em conta corrente da CONTRATADA, em até 30 (trinta) dias contados da data da 

entrega do documento fiscal/Nota Fiscal no protocolo geral, acompanhada da liquidação dos serviços, a qual será conferida 

e autorizada pelo Setor de Engenharia do CONTRATANTE. 

3.3 - O pagamento das faturas somente será efetivado com apresentação do original ou de cópia autenticada dos seguintes 

documentos, validos na data do protocolo das notas fiscais, em relação ao período a que se referirem os faturamentos, os 

quais deverão ser protocolizados no protocolo geral do Município, juntamente com o respectivo documento fiscal, e ainda, 

acompanhada de requerimento de pagamento, os quais serão anexados ao processo de pagamento:  
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a) Certidões negativas de débitos atualizadas relativas à Fazenda Pública Municipal, Estadual e Federal 

conjunta com a União; 

b) Certificado de Regularidade do FGTS; 

c) Certidão de registro e quitação da licitante junto ao CREA; 

d) ART paga referente o serviço prestado. 

 

3.4 - Ocorrendo erros na apresentação dos documentos fiscais, os mesmos serão devolvidos a CONTRATADA para 

correção, ficando estabelecido que o valor e prazo para pagamento serão considerados a partir da data da apresentação 

dos documentos fiscais devolvidos sem erros. 

3.5 - O pagamento poderá ser suspenso no caso de não cumprimento das obrigações que possam de qualquer forma, 

prejudicar o interesse do Município. 

3.6 - É vedada a antecipação de pagamentos sem a correspondente execução dos serviços. 

3.7 - O CONTRATANTE poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidos pela 

CONTRATADA, em decorrência de inadimplemento contratual. 

3.8 - Estão incluídos no valor global, os encargos sociais, impostos, taxas e todas as demais despesas necessárias a 

execução dos serviços, objeto contratual. 

 

CLAUSULA QUARTA – AUTORIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

4.1 – Após assinatura da nota de empenho, o responsável pela Secretaria Interessada, solicitará a empresa licitante, a 

execução dos serviços, mediante Ordem de Serviço, da qual constará à data de expedição, especificação dos serviços a 

serem realizados, valor unitário, valor total, a ser emitida pelo Setor competente do Município. 

4.1.1 – Se licitante vencedora, não assinar a Ordem de Serviço dentro do prazo de 05 (cinco) dias corridos, a contar da 

data de recebimento da respectiva ordem, através de fac-símile, decairá o seu direito, podendo, ainda, sujeitar-se às 

penalidades estabelecidas neste contrato. 

4.1.2 – O prazo para conclusão dos serviços, será de 180(cento e oitenta) dias, contados apartir da assinatura da ordem de 

serviço. 

4.2 – Os projetos serão recebidos e conferidos pelo Setor de Engenharia do município. 

 

CLAUSULA QUINTA - DA RETIRADA DA ORDEM DE SERVIÇO 

5.1. O vencedor ficará obrigado a prestar os serviços, nas condições registradas com o Município de Marilandia, e 

respectiva ordem de serviço que advém desta licitação. 

5.2 –  O prazo para a retirada da Ordem de serviço, após a convocação, é de 05 (cinco) dias úteis. 

5.3 –  As Ordens de serviços, serão expedidas conforme necessidades das secretarias requerente. 

5.4 – No caso do(s) licitante(s) vencedor(es) do certame, dentro do prazo de validade do Contrato, não atender a exigência 

do item anterior (5.2), desatender ao disposto no Termo de Referência – Anexo I – Demais Condições, não assinar o 

contrato ou deixar executar os serviços, objeto desta licitação,  terá seu contrato cancelado, e sofrerá as sanções deste 

contrato e da Lei nº 8.666/93. 
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CLÁUSULA SEXTA – PERÍODO DE VIGÊNCIA 

6.1 - O período de vigência do presente instrumento será de 210(duzentos e dez dias), contados da assinatura do mesmo. 

6.2 - PRORROGAÇÃO: Á critério da Administração poderá haver prorrogação de prazos, mantidas as demais cláusulas 

contratuais, quando ocorrerem os motivos citados no §1º do art. 57 da Lei 8.666/93, mediante lavratura de termo aditivo ou 

os devidos apostilamento no processo. 

6.3 – O CONTRATADO, ficará obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se 

fizeram no contrato, até 25% do valor inicial do contrato, de acordo com o art. 65 da Lei 8.666/93. 

 

 
CLAUSULA SETIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

7- Desenvolvimento e entrega dos Projetos 

No início dos serviços deverá ser apresentado o Plano de Trabalho, com as diretrizes gerais para o desenvolvimento dos 

estudos e uma atualização dos cronogramas de entrega dos produtos. 

Este deverá ser entregue em até 10 dias da emissão da assinatura da ordem de serviço e conter todas as definições, 

especialmente aquelas provindas da reunião inicial a ocorrer entre a EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE e a 

EQUIPE DA CONTRATADA, imediatamente após a assinatura do contrato. 

A CONTRATADA deverá exercer rigoroso controle de qualidade sobre as informações apresentadas, tanto no texto como 

nos memoriais e desenhos. O referido controle deve ser orientado para: clareza, objetividade, consistência das 

informações, justificativas de resultados, texto isento de erros de português e de digitação. 

A apresentação dos trabalhos deverá ser da melhor qualidade, de modo a refletir o padrão de qualidade da própria 

CONTRATADA. Os eventos, bem como o material a ser distribuído, deverão seguir o padrão e qualidade utilizados pelo 

CONTRATANTE. 

As normas a seguir, baseadas na Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, deverão ser observadas na 

elaboração e apresentação dos trabalhos. 

Normas 

Em todos os trabalhos de natureza técnica deverão ser observados padrões técnicos reconhecidos pela comunidade 

científica, preferencialmente a NBR 10719:2011. A CONTRATADA deverá notar que as normas técnicas para mão de obra, 

materiais e equipamentos, referências a marcas, número de catálogos e nomes de produtos porventura citados nas 

Especificações Técnicas, têm caráter orientativo e não restritivo. 

A CONTRATADA poderá substituir os mesmos por normas, materiais e equipamentos aceitos internacionalmente, desde 

que demonstrem, a critério do CONTRATANTE, que as substituições são equivalentes ou superiores. Em qualquer 

hipótese estas normas estarão sujeitas à aceitação pelo Cliente antes de sua aplicação. 

Unidades 

Os desenhos devem apresentar escalas conforme a NBR 8196:1999, linhas definidas pela NBR 8403:1984, caracteres 

conforme a NBR 8402:1994 e folhas cujo layout e dimensões devem atender à NBR 10068:1987. 

Redação 
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A redação de todos os documentos do projeto deverá ser obrigatoriamente na língua portuguesa. Toda a parte descritiva 

deverá ser digitada, podendo as tabelas numéricas na fase de minuta serem apresentadas em manuscrito com letras bem 

legíveis (memorial de cálculo). Em sua versão final, todos os documentos devem ser digitados. 

Apresentação 

A entrega das minutas, relatórios, memoriais e plantas deverão ser feitas em pasta AZ, do tipo capa dura. 

Número de Vias 

Os projetos deverão ser apresentados e entregues: 

 Minutas: 01 (uma) via impressa e 01 (uma) via em meio eletrônico (CD); 

 Relatórios e memoriais: 02 (duas) vias impressas e 03 (três) vias em meio digital (CD); 

 Plantas: 02 (duas) vias impressas em formato A2 ou A1 e 03 (três) vias em meio digital (CD). 

7.1 Produto 1 – Estudo de Concepção 

Deverão ser entregues aos 60 dias da emissão da assinatura ordem de serviço, os estudos de concepção, juntamente das 

alternativas técnicas, comparativos e também outros relatórios que se façam necessários para o bom entendimento e 

execução das ações. 

As atividades a serem realizadas para consecução e apresentação neste Produto estão descritas no Item 6.1 termo de 

referencia – Estudo de Concepção. 

7.2 Produto 2 – Estudos Ambientais 

Deverá ser entregue, em até 90 dias da assinatura ordem de serviço, Relatório de Estudo Ambiental da concepção 

escolhida. 

As atividades a serem realizadas para consecução e apresentação neste Produto estão descritas no Item 6.2 do termo de 

referencia – Estudos Ambientais. 

7.3 Produto 3 – Relatório dos Serviços de Apoio Técnico 

O relatório dos Serviços Topográficos e Geotécnicos deverá ser entregue aos 135 dias da assinatura da ordem de serviço. 

Esse relatório deverá contemplar os respectivos elementos do município. 

As atividades a serem realizadas para consecução e apresentação neste Produto estão descritas no Item 6.3 termo de 

referencia – Serviços de Apoio Técnico.  

7.4 Produto 4 – Projeto Básico 

Deverão ser entregues aos 150 dias da assinatura da oredem de serviço, os projetos básicos, memorial de cálculo, plantas 

e também outras que se façam necessárias para o bom entendimento e execução das ações. 

As atividades a serem realizadas para consecução e apresentação neste Produto estão descritas no Item 6.4 termo de 

referencia – Projeto Básico. 

7.5 Produto 5 – Projeto Executivo 

Deverão ser entregues até aos 180 dias da assinatura da ordem de serviço, os projetos de arquitetura, hidráulico, elétrico, 

mecânico, formas, armação, estruturas e fundações, além de método construtivo, memorial de cálculo das obras e 

concreto, manual de operação, plano de desapropriações e também outros que se façam necessárias para o bom 

entendimento e execução das ações. 

As atividades a serem realizadas para consecução e apresentação neste Produto estão descritas no Item 6.5 termo de 

referencia – Projeto Executivo. 
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CLAUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

8.1 - Exigir do contrato o fiel cumprimento do edital e contrato, bem como zelo na prestação dos serviços e o cumprimento 

dos prazos. 

8.2-  Prestar as informações e esclarecimentos necessários à contratada para que esta possa realizar os serviços dentro do 

prazo e normas estabelecidas no instrumentode contrato. 

8.3- Comunicar à contratada sobre qualquer irregularidade praticada por empregado ou preposto da mesma, bem com 

conduta do mesmos que comprometam a qualidade e eficiência do serviço a ser prestado. 

8.4- Atestar o recebimento dos serviços contratados, notificando à contratada caso haja problema verificado. 

8.5- Solicitar a reparação do objeto contratado, que esteja em desacordo coma especificação ou apresentar defeito. 

8.6- Efetuar o pagamento na forma e prazo estabelecido no instrumento contratual. 

 

CLÁUSULA NONA – SUBCONTRATAÇÕES 

9.1 - A CONTRATADA, não poderá ceder ou subcontratar, parcial ou totalmente os serviços objeto deste contrato, sem 

prévia autorização por escrito da Prefeitura Municipal de Marilandia, ressalvando-se que quando concedida a 

subcontratação, obriga-se a CONTRATADA a celebrar o respectivo contrato, com a inteira obediência nos termos do 

contrato, firmada com o CONTRATANTE e sob sua inteira responsabilidade, reservando ainda a CONTRATANTE o direito 

de a qualquer tempo, dar por terminado o subcontrato, sem que caiba a subcontratada o direito de reclamar indenização ou 

prejuízo de qualquer espécie. 

 
CLÁUSULA DECIMA – DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

 
10.1 - O valor do contrato pactuado, poderá ser revisto mediante solicitação da CONTRATADA, com vistas à manutenção 

do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na forma do Artigo 65, inciso II, letra “d”, da Lei 8.666/1.993 e suas 

alterações, e observado o seguinte: 

10.2 – Caso ocorra à variação nos preços, a CONTRATADA deverá solicitar, formalmente a PREFEITURA, devidamente 

acompanhada de documentos que comprovem a procedência do pedido. 

 

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – RESCISÃO CONTRATUAL 

11.1 - A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as conseqüências contratuais e as previstas em 

lei. 

11.2 - Havendo interesse público, o presente contrato, poderá ser rescindido de pleno direito, devidamente fundamentado, 

independentemente de notificação judicial, não importando com isso, no pagamento de qualquer indenização à 

CONTRATADA. 

11.3 - A rescisão do contrato poderá ser determinada pelos motivos enumerados no art. 78, nas formas estabelecidas no 

art. 79 da Lei 8666/93. 

11.4 - A rescisão contratual será formalmente motivada nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla 

defesa. 
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CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA – PENALIDADES 

12.1 - O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos deste edital sujeita a contratada as sanções 

administrativas previstas nos artigos 86 a 88 da Lei n
o
 8.666/93. 

12.2 – Pela recusa em assinar o termo de contrato, dentro do prazo estabelecido, a adjudicatária se sujeitará à multa de 

20% (vinte por cento) sobre o valor total da contratação. 

12.2.1 – A penalidade prevista no subitem anterior não se aplica às empresas remanescentes, em virtude da não aceitação 

da primeira convocada. 

12.3 - Pela recusa em assinar a Ordem de Serviços, dentro do prazo estabelecido, a contratada se sujeitará à multa de 

30% (trinta por cento) sobre o valor total da contratação. 

12.4 – Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificada e comprovada, o não cumprimento, por 

parte da contratada, das obrigações assumidas ou a infringência de preceitos legais pertinentes, serão aplicadas, segundo 

a gravidade da falta, as seguintes penalidades: 

a) Multa de 2% (dois por cento) ao dia, calculada sobre o valor da ordem de serviço, até o décimo dia de atraso, da 

entrega do serviço, após aplicar-se-á a multa prevista na alínea “b”; 

b) Multa de 5% (cinco por cento) ao dia, calculada sobre o valor da ordem de serviço, até o vigésimo dia de atraso, da 

entrega do serviço, após aplicar-se-á a multa prevista na alínea “c”; 

c) Multa de 20% (vinte por cento), sobre o valor da ordem de serviço, na hipótese de atraso superior ao vigésimo dia 

corrido, caracterizando-se como inexecução total de qualquer das obrigações assumidas, após o que, aplicar-se-á a multa 

prevista na alínea “d”; 

d) Cancelamento da contratação e suspensão temporária ao direito de licitar com o Município de Marilandia, bem como o 

impedimento de com ele contratar, pelo prazo de até 02 (dois) anos,  

12.5 - Constatada a inveracidade de qualquer das informações fornecidas pela licitante, esta poderá sofrer a penalidade de 

suspensão temporária ao direito de licitar e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 12 (doze) meses. 

12.6 - A adjudicatária ao recusar-se a cumprir o Contrato Administrativo ou a Ordem de Serviços, após sua assinatura 

injustificadamente, deixar de executar a obra ou executá-la fora dos padrões exigidos ou não apresentar situação regular 

no ato da feitura dos mesmos, garantida prévia e ampla defesa, sujeitar-se-á às seguintes penalidades: 

a) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação;  

b) Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a Administração municipal, por prazo 

de até 02 (dois) anos;  

c) Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

12.7 – Quando a proponente convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de 

executar os serviços ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de 

seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer 

fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o Município de Marilandia e, será descredenciada do Cadastro de 

fornecedores, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital e no contrato e das demais 

cominações legais.  

12.7.1 – A falsidade de declaração prestada, em qualquer das declarações exigidas neste edital, caracterizará o crime de 

que trata o art. 299 do código penal, além da sanção prevista no item 12.6 deste edital. 
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12.8 – As multas serão, após regular processo administrativo, descontadas dos créditos da contratada, ou, se for o caso, 

cobradas judicialmente. 

12.9 - As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção administrativa, conseqüentemente, a sua 

aplicação não exime a empresa vencedora da reparação das eventuais perdas e danos que seu ato punível venha 

acarretar ao Município de Marilandia. 

12.10 - Quando o objeto contratado não for entregue e aceito até o vencimento do prazo estipulado, a suspensão do direito 

de participar de licitação promovida pelo CONTRATANTE será automática e perdurará até que seja feita sua entrega, sem 

prejuízo de outras penalidades previstas em Lei, no edital e neste instrumento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA– DA FISCALIZAÇÃO  

13.1 - A Fiscalização ficará a cargo do Setor de engenharia do município de Marilandia – ES com a supervisão do 

engenheiro civil para avaliação dos documentos produzidos.  

13.2 - Deverão ser observadas as seguintes condições gerais: 

13.3 - O Contratante manterá desde o início dos serviços até o seu recebimento definitivo, a seu critério exclusivo, uma 

equipe de Fiscalização constituída por profissionais habilitados que considerar necessários ao acompanhamento e controle 

dos trabalhos. 

13.4 - A Contratada deverá facilitar, por todos os meios a seu alcance, a ampla ação da Fiscalização, permitindo o acesso 

aos serviços em execução, bem como atendendo prontamente às solicitações que lhe forem efetuadas. 

13.5 - Todos os atos e instruções emanados ou emitidos pela Fiscalização serão considerados como se fossem praticados 

pelo Contratante. 

13.6 - A Fiscalização deverá realizar, dentre outras, as seguintes atividades: 

a) Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentação pertinente aos trabalhos, incluindo o contrato, este 

Termo de Referência, orçamentos, cronogramas, correspondências, etc.; 

b) Aprovar a indicação pela Contratada do Coordenador responsável pela condução dos trabalhos; 

c) Solicitar a substituição de qualquer funcionário da Contratada que embarace a ação da Fiscalização; 

d) Verificar se estão sendo colocados à disposição dos trabalhos a equipe técnica prevista na proposta e sucessivo 

contrato de execução dos serviços; 

e) Esclarecer ou solucionar incoerências, falhas e omissões eventualmente constatadas, bem como nas demais 

informações e instruções complementares deste Termo de Referência, necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos; 

f) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execução dos serviços, aprovando os eventuais ajustes que 

ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos; 

g) Analisar e aprovar as etapas dos serviços executados, em obediência ao previsto neste Termo de Referência; 

h) Verificar e aprovar as soluções propostas nos Projetos quanto a sua adequação técnica e econômica de modo a 

atender às necessidades do Contratante; 

i) Verificar e atestar os serviços, bem como conferir, vistar e encaminhar para pagamento as faturas emitidas pela 

Contratada; 

j) Encaminhar à Contratada os comentários efetuados para que sejam providenciados os respectivos atendimentos; 

13.7 - A atuação ou a eventual omissão da Fiscalização durante a realização dos trabalhos não poderá ser invocada para 
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eximir a Contratada da responsabilidade pela execução dos serviços. 

13.8 - As reuniões realizadas serão documentadas por Atas de Reunião, elaboradas pela Fiscalização e que conterão, no 

mínimo, os seguintes elementos: data, nome e assinatura dos participantes, assuntos tratados, decisões e responsáveis 

pelas providências a serem tomadas. 

 
 CLAUSULA DÉCIMA QUARTA -  PRAZO DE EXECUÇÃO  

14.1 - O prazo para execução e entrega do serviço será de 180 (cento de oitenta) dias corridos a partir da assinatura da 
ordem de serviço. 
 
 

CLAUSULA QUINTA SEXTA - FORO 

15.1 – Fica eleito o Foro da Comarca de Marilandia, Estado do Espírito Santo, excluindo-se qualquer outro, para dirimir as 

duvidas oriundas do presente instrumento.   

E, por estarem justos, combinados, assinam o presente instrumento, após lido e achado conforme,  na presença das 

testemunhas abaixo assinadas.  

 

Marilandia -ES, em XX de XXXXXXXXXX de XXX 

 

CONTRATANTE:      ______________________________ 

CONTRATADA:      ______________________________ 
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Razão Social da Licitante 

Processo Administrativo nº xxx/xx (número e ano) 

Edital de Tomada de Preços nº xxx/xx (número/ano) 

 

 

Declaro sob as penas da Lei, que a empresa, .........................................., 
CNPJ..............................., com sede..........................na qualidade de proponente do procedimento licitatório 
supra, instalado pelo município de MARILANDIA-ES, não possui em seu quadro societário, servidor com 
vinculo empregatício com a PREFEITURA DE MARILANDIA-ES. 

 

E, POR SER A EXPRESSÃO DA VERDADE, 

FIMAMOS A PRESENTE DECLARAÇÃO. 

 

 

 

 

xxxxxxxxxxxxxx, em xx de xxxxxxxxxxx de xxxx 

 

____________________________________________________________ 

(Nome e assinatura do responsável pela empresa) 
(CPF do responsável pela empresa) 

(Razão social e CNPJ da proponente) 

(CNPJ da proponente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 


