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CONTRATO Ne093/2021

Processo Administrativo ng8525/2021

C) Mtmicípio de Piúma, ES, pessoa jurídica dc direito público ,com sede na Av. Feliciano
Lopes,ng238, Acaiaca, Piúnla/ES, inscrito no CNPJ MF sob o n' 27.165.695/0001-18, cnm fulcro no
decreto municipal ne1.666/2019, neste ato representado pelo prefeito, o Sr. PAULO CELSO COLA
PEREIRA brasi[eiro, portador da cédula de identidade RG n.g ] 550.352 SPTC/ES e inscrito no CPF/
MF n.e031.516.777-70, doravante denominado simplesmente PAS- PROMETO , ASSESSORIA E
SISTEMA EIRELI. inscrito(a) no CNi'J/NtF sob o ne 08.S93.703/0001 82, sediado(a) a Rua Vilagran
Cabrito , ne 1015, centro, Anexo l (frente), município de Ji-Paraná/RO, doravante designada
CONTRATADA, neste ato representada: pelo(a) Sr. Edson Luiz de Meio de Pieri , CPF'
276.825.292-49, tendo em vista o que consta no Processo ne8525/2021 e em observância às
disposições da Lei Federal n9 8.66íi de 21 de junho/1993, Lei Federal n' 11.107/2005, Decreto
Federal ng 7.892/2013, resolvem celebrar o presente Contrato, decorrente a Adesão a Ata dc
Registro de Preço ng 023/2020,oriunda da concorrência pública n9 002/2020,processo
administrativo CINIAMS ng 028/2021, mediante as cláusulas e condições a seguir cnunciaclas

1.1. Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na
ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TÉCNICAS E GRÁFICAS NECESSÁRIAS E INDISPENSÁVEIS A EXECUÇÃO
DE OBRAS PÚBLICAS COM TIPOLOGIAS E COMPLEXIDADES VARIADAS E OUTRAS ATIVIDADES
CORRELATAS, por UNIDADES DE MEDIDAS (M, M:, M3, KVA), conforme especificações técrlicas
unidades e quantidades, constantes do ANEXO l PROJETO BÁSICO, conforme especificações e
quantitativos estabelecidos no Edital da Concorrência identificada no preâmbulo e na prol)testa
vencedora, os quais integram este instrumento, independente dc transcrição.

TIPOLOGIA DA InESCKIÇÃo DOS
EDTFICAÇÃO SERVIÇOS

QLrAN lyALOR
T IUNiV

VALOR
TOTAL

CONSTRUÇÃO
CIVIL BÁSICA

Prometo Arquitetânic 111' 9.169 l9,66 88.572,54

(Galpão / Quadra
Poliesportiva /
Prédio

Projeto Elétrico 8.689 17,6t 66.123,29

66.470,8S

Unidade Escolar
Administrativo /

Projeto Hidráulico 8.689

8.689

7.6S

3,66Projeto de Drenagem l)ara
Construção CivilGinásio de

Esporões)

31.801,74

Prometo Estrutural rl' 8.869 8,11 71.927,59

40.099,42Proj etc] Prevenção f
Combate de incêndio

m: 8.389 4,78
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Projeto de SPDA jm: 8.389

Projeto de Ar jm: l4.7õ3
Condicionado

Projeto de Detalhamento jm: l7,700

ASBUILT m: 3.038

Projeto de Acessibilidade nl: 8.389

Reforma / Revitalização / jm: j14.778
Restauração

Orçamento e Memorial m: 22.233

ProjetoArquitetânico m: 1.550

Projeto Elétrico jm: jl SSO

Projeto Hidráulico

Projeto de Drenagem para jm: jl.SSO
Construção Civi

Projeto Estrutural m: 1.55a

Projeto Prevenção e jm: 1.550
Combate cle Incêndio

Prometo de SPDA jm: 1.550

Projeto de Ar
Condicionado

Projeto de Acessibilidade m: 1.550

Reforma/ Revitalização/ m: 1903
Restauração

4,99

5,98

41.861,11

28.482,74

3,66

7,51

5,98

66,34

28.182,00

22.815,38

50.166,22

980.372,52

8,28

13,06

9,77

9,73

3,66

184.089,24

5.673,00

CONSTRUÇÃO
CIVIL
ESPECIALIZAD
A (Hospital/
Unidade
Especializada de
Saúde /
Laboratórios /
Património

Histórico)

20.243,00

15.143,50

15.081,50] ,5S0111'

l0,98

5,90

17.019,00

9.145,00

4,99

6,90

8,11

74,61

7.734,SO

l0.695,00

12.570,50

67.372,83

l0.53 25.830.09
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Praça / Parques /
Monumentos /
Cemitérios

/Paisagismo
(Canteiros e

Passeios)

Projeto Arquitetânico l0.700 l7,õj 81.427,00

l0.080,00Projeto Elétrico 3,15

20.000 Fz,o

500 6,55

3.200

Prometo de Detalhamento 40.200,00

24.480,00Projeto PCA (Plano
Controle Ambiental)

8.000 3,06

ASBUILT 3.275,00

Reforma / Revitalização
Restauração

m2 jlo.Ooo l32,20 322.000,00

Orçamento e Memoria 20.000 5,63 112.600,00

Fiscalização
Gerenciamento

Fiscalização
Gerenciamento para
Edificações

m 8.000 53,36 426.880,00

Fiscalização
Gerenciamento para
Obras de Tnfra Estrutura
Urbana

30.000 i 3,31 99.300,00

Total 3.027.714,56

Z;;CMÚSilU SXCUNOA 41ÜGÊNCÍA
2.1. O prazo de vigência deste Contrato tem vigência de 12(doze) meses, a partir da assinatura dc
contrato prorrogávelna forma do art. 57, $1e. da Lei ng 8.666, de 1993.

3; C!.ÃUSUMTERCEIRA -IPIWÇO
3.1 0 valor total do presente Contrato e de R$ 3.027.714,56 (três milhões vinte e sete mil
setecentos e quatorze reais e cinquenta e seis centavos).
3.1. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da
execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos. encargos sociais, trabalhistas
previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros
necessários ao cumprimento integraldo objeto da conta'citação.

4. CI.ÁUSULA QUARTA' IIOOTAÇÃÓ ORÇAMENTÃRIA
4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentáría Ç
própria sendo: .\;lSn
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SECRETARIA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA FICHA FONTE DO
RECURSO

Educação
(Fundamental)

oooo07001.1236100] 33-02s-339039 j2r8 1111/1 ] 13/1120/1530

Educação
(Fundamental)

oooo07001.i236100133.025-449051 j219 1111/1113/1120/1S30

Educação(Creches) l00000700i123õSOOt33.02b-330039 1111/1113/1120/1530

Educação (Creches) 0000700 11236500 133 .026-4490 5 1 1111/1113/1'120/1530

Educação(Pré-Escola) 000007001.12366500133.027-339039 1272
1111/1113/1120/1530

Educação (Pré Escola) 00t)007001.1236500133 027-44905] 1111/1113/1120/1530

1211/1214/ ] 530Saúde (MAC) 000008001.1030200182.057-339039

Saúde (Hospital) oooo08001.1030200182.0s8-339039 l93 1211/1214/1530

Saúde 000008001.10302 o0 183. 038-44905 1 107

380

1211/1530

1001/1530Assistência Social
(Unid. Habitacionais)

00000900 1. ] 648200273.056-449051

Obras e Serviços 0000 14001. 0412200402.111-339039 1001/1530

1001/1530Obras e Serviços
(Praças Públicas)

0000 14001. 04 12200403. 08 5-44905 1

CLÁUSULA qUiNTA ?+ PAGAMENTO
5.1. A CONTRATADA deverá demonstrar a PNIP, até o 5e (quinto) dia útil de cada mês, os serviços
prestados, para serem liquidados, tios tempos e condições estabelecidas no item 15.1 e subitens do
Anexo [- Projeto Básico do Edital, mediante api'esentação da nota fiscalou fatura, a qualdeverá se!
entregue na sede da PMP, no Protocolo deste instituto, localizada na Av. Feliciano Lotes, n' 238,
Acaiaca. Piúma/ES, CEP 29.285-000, acompanhada dos seguintes documentos
5.1.1 Prova de regularidade relativa ao l;findo de Garantia do Tempo de Serviços (F'GTS);
5.1.2 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, que abrange também a prova de
regu[aridade re]ativa à Seguridade Socia] (conforme Portarias nos 358, de 5 de setemlJro de 2014 e
1751, de 2 de outubro de 2014); À,
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5.1.3 Prova de inexistência de débitos inadimplicios pei'ante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de CNDT (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas). nos termos do Título Vll A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de IQ de maio de 1943.
5.2 0 pagamento somente será autorizado depois de efetuado o "atesta" pelo servidor competente
na nota fiscalapresentada
5.3 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação. ou,
ainda. circunstância que impeça a liquidação da despesa, corllo, por exemplo, obrigação financeira
pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até
que a CONTRATADA providencie as medidas s.Jneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento
iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ónus para
a CONTRATANTE.
5.4 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para
pagamento.
5.5 Antes de cada pagamento à CONTRATADA, será realizad.l consulta ao SICAF para verificar a
manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
5.6 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada
sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado urna vez, por igual período, a
critério da contratante
5.7 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá
comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência
da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam
acionados os Dietas pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
5.8 Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adorar as medidas necessárias à rescisão
contratual nos autos do })rocesso administrativo corres})tendente, assegurada à contratada a ampla

5.9 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que sc
decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.
5.10 Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta
relevância, devidamente justificado, e]]] qualquer caso, })ela n)áxima autoridade da contratante, não
será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF
5.11 Quando do pagamento, será efetuacla a retençáío tributária prevista na legislação aplicável
5.11.1 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Coma)lementar
nQ 123, de 2006, não sofrerá a retenção tl'ibutária quanto aos impostos e contribuições abrangidos
por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação.
por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na
referida Lei Complementar
5.12 0 pagamento será creditado em conta corrente, por meio de ordem bancária a favor de
qualquer instituição bancária indicada na Nota fiscal. devendo, para isso, ficar explícito o nome do
banco, agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito.
5.13 0s tributos e as contribuições fiscais, bem como quaisquer outras despesas necessárias à
entrega dos bens/materiais são de responsabilidade da CONTRATADA. podendo a CONTRATANTE
exigir, a qua]quer tempo. a comprovação (]e sua regularidade.

defesa

CLÁUSULA SEXTA + !REAIUS?E E ALTERAÇÕES
6.1 0 preço contratado é fixo e irreajustável
6.2 Eventuais alterações contratuais regcl'-se-ão pela disciplina cjo art. 65 da Lei n9 8.666. de 1993
6.3 A CONTRATADA é obrigada a aceitar, tias mesmas condições co)ltratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizeretn necessários, até o limite dc 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.
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6.4 E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o
acréscimo de que trata o $ 1g do art. 65 da Lei r]2 8.666, de 1993
6.5 As supressões resultantes de acordo celebrado entre as pai'tes contratantes poderão exceder o
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato

CLÃUSULA$ÉTIMA;LIDO LocAL PRAZO E FORMAIDE ENTREGA Das MATERIAIS
7.1. Os prazos, critérios de recebimento c aceitação do objeto estão previstos no item 10 e subitens
do Anexo 1 - Projeto Básico.

CLÁUSULA QI'FAVA ])aACQMPANHAMEN'FO Ê DA F]SCALfZAÇÃÕ
8.1 A fiscalização do objeto da preseílte contratação pela PblP será exercida por profissional (is)
designado (s) os Senhores Márcio Lamber Almeida (Mat. 8494),Cristiano Barbosa de Oliveira
[Mat. 8570) e Diego Sirva Astaurete (Mat.8562). p.tra talfinalidade. nos termos do art. 67 da Lei
n.g 8.666/93, anotando em registro próprio todas as ocorrências i'elacionadas com a execução e
determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.
8.2 A fiscalização acima mencionada não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ou ainda, resultante de imperfeições
técnicas, vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica eln corresponsabilidade da PMP, de
conformidade com o art. 70 da Lei n9 8.666/1993.
8.3. Os profissionais designados receberão os serviços, objeto deste contrato, cabendo-lhe
8.3.1 A conferência qualitativa e quantitativa das peças técnicas, recusando-os caso não esteja
dentro dos limites das especificações técnicas do Projeto Básico;
8.3.2 Proceder de forma criteriosa ao seu recebimento e guarda;
8.3.3. Prestar ao fornecedor qualquer tipo de esclarecimento cluanto à identificação, quantidade ou
qualidade dos produtos/serviços
8.4 A CONTRATADA ficará sujeita a mais ampla e irrestrita fiscalização, obrigando-se a prestar
todos os esclarecimentos porventura requeridos pela Administração
8.5 A fiscalização não aceitará, sob nenhum })retexto, a transferência de qualquer responsabilidade
da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos, dentre outros.

GIÁusuiÃIN ONA# ⑩nKicAçõESiDA CQNVKATADA
9.1.Assinar a presente Ata de Registro de Preços (ARP) no pl'azo de até 05 (cinco) dias úteis. bem
como os contratos decorrentes em ígualpl'azo, contados do recebimento da convocação formal;
9.2. Executar os serviços ern conformidade cona as normas técnicas pertinentes;
9.3. Comunicar ao fiscal(to contrato qualquer' ii'regularidade detectada;
9.4. Acatar as determinações do fiscaldo contrato. exceto as manifestamente ilegais
9.5. Recolher taxas referentes à Anotação de Responsabilidade Técnica - ART (CREA/CAU);
9.6. Será responsável pelos encargos trabalhistas. previdenciários, fiscais e comerciais, resultante
da execução do Contrato
9.7. Responsabilizar-se por todas as despesas com pessoal, equipamentos, impostos, alimentação.
transporte, material, etc
9.8. Ser responsável pelas providências administi'ativas relativas ao deslocamento de seus
prepostos. terceirizados e outros encargos
9.9. Atender a prestação dos serviços com pessoal devidamente qualificado, bem como, observar
rigorosamente o cronograma de execução ou outras condições estabelecidas entre as partes
9.10. Manter sigilo absoluto com relação a qualquer informação confidencialque venha a ter acesso.
durante a execução do Contrato
9.11. Aceitar, nas mesmas condições iniciais do colltrato, os acréscimos e supressões quc se fizerem
necessárias, dentro do litnite permitido etn lei.
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9.12. Comprometer-se a não tbzer uso dos materiais e informações do presente objeto para outra
finalidade, senão as propostas no Prometo Básico e neste conta.3to, sob a responsabilidade de sofrer
sanções legais
9.13. Manter em seu quadro a equipe técnica especializada. em quantidade necessária ao
atendimento dos serviços, em seu nome e sob sua responsabilidade, cabendo-lhe efetuar todos os
pagamentos, inclusive os relativos aos encargos previstos na legislação trabalhista, previdenciária e
fiscal, bem como de seguros e quaisquer otltros decorrentes de sua condição de empregadora.
assumindo, ainda, total responsabilidade pela coordenação dos encargos administrativos, tais
como: controle de frequência, fiscalização e orientação técnica, controle, ausências permitidas,
licenças autorizadas, férias, punições, admissões, demissões, transferências, promoções, etc.;
9.14. Comunicar à Administração. por escrito e no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas.
quaisquer alterações ou acontecimentos que impeçam. mesmo temporariamente, de cumprir seus
deveres e responsabilidades relativas à execução dos serviços, totalou parcialmente;
9.15. Assumir todas as despesas relativas à pessoal e quaisquer outras oriundas, derivadas ou
conexas com o futuro e eventualcontl'ato, ficando ainda, para todos os efeitos legais, declarada pela
CONTRATADA a inexistê1lcia de qualquer vínculo empregatício entre seus empregados e/ou
prepostos com o Orgão CONTRATANTE
9.16. Promover, por intermédio de seus !'esponsáveis técnicos, diagnósticos "in loco'
levantamentos preliminares dos locais onde serão realizadas as intervenções das peças técnicas a
serem elaborados pela CONTRATADA, tanto de edificações quanto as de pavimentação, drenagem
paisagismo e outras pertinentes ao objeto deste tel'mo
9.17.'Responsabilizar-se-á pelas peças técnicas elaboradas, cuja responsabilidade será da
CONTRATADA e de seu Profissional (Responsável Técnico). As peças técnicas de engenharia
deverão estar identificadas com o registro e assinatura do profissional que o elaborar, de acordo
com a responsabilidade determinada, serra quaisquer ânus para a CONTRATANTE. As peças
confeccionadas serão entregues ao CONTRATANTE en] meio magnético no formato
(dwg. .xls, .doc, .cdr, dentre outríls) para análise e aprovação
1).18. Manter, ao longo da execução contratual, as características de qualidade próprias para o uso
dos materiais, nos termos definidos pela leais)ação pertinente
9.19. Executar os serviços obedecendo a melhor técnica vigente, enquadrando-se rigorosamente,
dentro dos preceitos normativos da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas;
9.20. Na apresentação da fatul'a a CONTRATADA clevet'á apresentar a prova de regularidades fiscais
e trabalhistas. nos termos do art. 29 da Lei Federalne 8.666/93 e suas alterações;
9.21. O CONTRATANTE, não responderá poi' quaisquer compromissos assumidos })ela
CONTRATADA com terceiros. ainda que vinculados à execução do objeto do presente contrato, bem
como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus
empregados, prepostos ou subordinados
9.22. Constituirão encargos exclusivos da CONTRATADA o pagamento de tributos, tarifas,
emolumentos, despesas e diferenciais de alíquotas que decorram da formalização de eventuais
contratos decorrentes, e. oriundos da prestação dos serviços, objeto deste Prometo Básico.
9.23.Ceder à contratante os Direitos Patrimoniais relativos aos Projetos a serem contratados, nos
termos do artigo 111 da Lei 8.666/93, em virtude da Adesão à Ata de registro de Preços
n'023/2020 do Consórcio Intermunicipal Nlultifinatitário da Área Mineira da Sudene, por prazo
indeterminado, isentando-a de qualquer ânus e indenização.

CLÁUSULA DÉCIMA I OBRIGAÇÕES:DO CDNTRXTAN?E
10.1. Exercer, através do setor de engenharia e/ou outro órgão competente para tal, Ab/MPLA,
rrestrita e permanente FISCALIZAÇÃO de toldos os alas pertinentes a prestação dos serviços,
oriundos dos CONTRATOS decorrentes desta 4TA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP, objeto deste
Prometo Básico, e, do comportamento do pessoalda CONTRATADA, sem prejuízo da obrigação desta
H.. fipnnliv--,- .a.'c rp-.lnnçávpis técnicos. emnreaados. prepostos ou subordinados;
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l0.2. A existência e a atuação da fiscalização do CONTRATANTE em nada t'estringem a
responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATAR)A no que concerne a prestação dos
serviços e entrega do produto final, objeto contratado e às suas consequências e implicações,
próximas ou remotas. A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
nclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições
técnicas dos serviços, vícios redibitórios, ou empa'ego de matei'tais inadequados, e, na ocorrência
desta, não implica corresponsabilidade do órgão CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos,
de conformidade com o artigo 70 da Lei Federalne 8.666, dc 1993.
l0.3. O representante da Administração da PMP anotará en] registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução dos serviços, indicando dia, !-nês e ano, bem como o nome dos
empregados eventualmente envolvidos, adotando as providências necessárias ao fielcumprimento
das cláusulas contratuais e comunicando a autoridade competente, quando for o caso, conforme o
disposto nos $$ 1g e 2g do artigo 67 da Lei nP 8.666, de 1993
l0.4. O órgão deve acompanhar e fiscalizar a confot'cidade da prestação dos sei'/aços e da alocação
dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do contrato, por meio de
um representante especialmente designado, na forma tios ans. 67 e 73 da Lei ne 8.666, de 1993
[0.5. Promover com a presença do Fisca] (]o Contrato e do representante da CONTRATADA as
medições e avaliações, (decidindo as questões técnicas surgidas na execução das peças técnicas,
certificando a veracidade das futuras decorrentes das medições;
l0.6. Transmitir por escrito, através do Diário de Ocorrências, as instruções relativas a ordem de
serviços. alteração de prazos, cronogramas e demais determinações dirigidas à CONTRATADA.
precedidas sempre da anuência expressa do setor de engenharia do órgão CONTRATANTE;
l0.7. Esclarecer as dúvidas que Ihe forem apresentadas pela CONTRATADA, bem como acompanhar
e fiscalizar a execução qualitativa dos serviços e determinar a correção das imperfeições verificadas
no produto final
l0.8. Realizar a fiscalização dos serviços por meio de cotnissão designada, composta por no mínimo
03 (três) membros, sendo 01 (um) deles, engenheiro civile/ou arquiteto, lotados na secretaria do
órgão CONTRATANTE, bem como Indicar e garantir a participação de representantes das
secretarias nas reuniões como Contratado
l0.9. Atestar a veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA no Livro de Ocorrência,
padrão do órgão CONTRATANTE;
10.10. Rejeitar, no todo ou em parte, a execução dos serviços, entregues pela CONTRATADA que
estejam fora das especificações e qualificações mínirtlas exigidas no Contrato.
10.11. Efetuar o PAGAMENTO a CONTRATADA, depois de constatada a regularidade na prestação
dos serviços, objeto deste TR, na estrita observância a regularidade fiscal e trabalhista, conforme
preceitua o disposto do Art. 29 da Lei Federa18.666/93, atualizada pela Lei n' 12.440, de 2011

ctÁiisum DÉCIMA p fnRÀ;i$ANÇÕÉ$.ADMINlsTRtArivA$
11.1. Além daquelas constantes no item 9 e subitens do Anexo
administrativa. nos termos do Decreto Federal nç
LiCITANTE/ADJUDICATARIO que:
11.1.1. Não assinar o termo de contrato ou aceitar'/retirar
convocado dentro do prazo de validade da proposta;
11.1.2. Apresentar documentação falsa;
11.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
11.1.4. Ensejar o retardamento da execução do objeto.
11.1.5. Não mantiver a proposta;
11.1.6. Cometer fraude risca
11.1.7. Comportar-se de modo inidâneo;

1- Projeto Básico, comete inflação
7.892/2013; Lei 8.666/93, o

instrumento equivalente. quando
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11.2. Considera-se comportamento inidõneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições
de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio erltre os LICITANTES, em
qualquer momento da licitação, mesmo após o erlcerranlento da fase de lances.
11.3. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo
que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao l.iCITANVE/ADJUDICATARIO, observando-se o
procedimento previsto na Lei oQ 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei ne 9.784, de 1999.
11.4. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da
conduta do infrator, o caráter educativo dé) pena, bem coillo o dano causado à Administração,
observado o princípio da proporcionalidade.
11.5. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF
11.6. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Anexo l-Projeto
Básico

CiiÁUSUiüA DÉCIMA SKCUWOA;+iRKSCtSÀO
12.1 0 presente Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei ne 8.666,
de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei. sem prejuízo das sanções
aplicáveis
12.2 E admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa Jurídica
desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos
na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo
à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa d-a Administração à continuidade do
contrato
12.3 0s casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa
12.4 A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa
prevista no art. 77 da Lei ne 8.666. de 1993
12.5 0 termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o

12.5.1 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.5.2 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos
12.5.3 Indenizações e multas.

caso

CLÁUSULA DÉciMA TERCEIItA #yEDÀeÕES
13.1 Ê vedado à CONTRATADA
13.1.1.Caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operação financeira;
13.1.2.Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos cm lei.

por parte da

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:+ DOS CASOS OMISSOS.
14.1 0s casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei
ne 8.666, de 1993. no Decreto Federal nç> 7.892/2013 e demais normas federais de licitações e
contratos administrativos e, subsidiariamente, segtmdo as disposições contidas na Lei nQ 8.078, de
1990 - Código de Defesa do Consumidor - e noi'mas e princípios gerais dos contratos.

CI.ÁUSUM DÉCIMA QUIS'A + mBHCA$Ã0
15.1 Incumbira à CONTRATANTE })rovidenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no
Diário Oficialda União, no prazo previsto na Lei ne 8.666, de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXIUb PORO
16.1 E eleito o Foro de Piúma, Estado do Espírito Santo, para dirimir' os litígios que decorrerem da

-X- HaF- r'n«Frqtn n-.o naa "'-ççan) qPr rlmnnstns nela conciliação, conforme art. 55, $2' da
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Lei nP 8.666/93. Para firmeza e validade do
Cduas) vias de igualteor, que, depois de lido e

ado, o present(
chadn em ordem. va

Contrato foi lavrado em duas
;!ssinado pelos contraentes.

Piúma/ES,30 de setembro de 2021

Paulo
P

Assinado de forma dialtalFI')qrlNI .t'l llq r)F

DEMEP(ERl:2768252824 o,d.;: :021.0;l2 E'0
9 11:46:09 -04'00'

Edson Luiz dc Meio dc Pieri
PAS- Prometo, Assessoria e Sistema Leda

Testemunhas

Nome:Lorena Màrin h.nssini
CPF:097.264.237-40

Nome Rt)s ieneeql)IÜltZ D. Reirloso
CPF:094.072.927-03
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CONTRATO 000093/2021

Processo: 008525 / 2021

CONTRATO NO 000093/2021

Empresa: PAS - PROJETO, ASSEssoRIA E SISTEMA EIRELI
CNPJ; 08.593.703/0001-82

Endereço: RUA VILAGRAN CABRITA, 1015 - CENTRO - Jl-pARANA - RO . CEP: 76900047

Secntarla D0000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Lote ;ódigo =speciftcaÇãQ Marca Jnldaoe Quantidade    

  00000814

FISCALIZAÇAOfGERENCIAh' ENTE PARA
EDIFICAÇÕES
contratação de errpresa especializada na
elaboração das peças técnicas e gfáücas
ecessánas e indispensáve s à execução de obras

3übliças çom t pologias e complexldaaes var idas e
outras atrvldades correlatas
fscalização/ gerenciamento para ea ücações   M2 4 000.000 53,360 213 440.00

 
D0000796

CONSTRUÇÃO CIVIL ESPECIALIZADA PRO. ETO
ARQUITETONICO
contratação de empresa esFecialzada na
elaboração das peças técnicas e gráficas
necessárias e indispensáveis à execução ae abras
públicas com tipologias e complexidades var abas e
outras ativldades correlatas
const'ução civ
especializada { hospital/ unidade especializada de
saúde/ laboratórios / patrimõn o história
proletQ arquitetanlc o    

1.550.000 13.060 20 243.00

 
30000797

CONSTRUÇÃO CIVIL ESPECIALIZADA PROJEIO
ELETRICO
contratação de empresa especializada ra

aboraçaa das peças técnicas e gráficas
ecessárias e indispensáve s à execução de obras

públicas cam tipologias e complexidades vaNadas e
outras atividades corre alas
construção c
especializada ( nQspital unidade espec al zaaa ae
saúde/ laboratórios / património história;
proletQ eletrico  

1 550.000 9.770 15 143 50

 
00000798

CONSTRUÇÃO CIVIL ESPECIALIZADA PROJETO

Úi)PIULid' ' '' . . ' lú bnluLiEo
contratação de empresa especial-zada na
elaboração das peças técnicas e gráfcas
necessárias e }nd spensáve s à execução de obras
públicas com tipologias e complexidades var idas e
outras atividades correlatas
DanstruÇão vivi
especializada í hospital/ unidade especializada de
saúde laboratórios pat'imõnio ristór co

prQJeto h dráulico

M2 l.550.000 9.730 15 08' 50

CONSTRUÇÃO CIVIL ESPECIALIZADA PROJETO DE

oooooaool DRENAGEM PARA CONSTRUÇÃO CIVIL
l conlralaçao ae empresa especiaiuaaa na   1 550.000 3.660 5 673.00
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ecessárias e indispensáve s à execução de horas

3Úbliças com tipolaglas e çomplexídaaes variadas e
outras atividades correlatas
mrstrução civ
especializada ( hospita r unidade especializada d(
saúde/ labotatórios/ patrimõnia histórico
!!gueto de drenagem para construção civ          

 
00000801

CONSTRUÇÃO CIVIL ESPECIAL 2ÀÕÀ FRÓIÊfã
ESTRUTURA
contratação de empresa especializada na
elaboração das peças técnicas e grafias
necessárias e indispensáve s à execução de obras
públicas com tlpolag as e complexidades var idas e
)atrás atividades CQ 'relatam

construção c vi i
especializada ( hospital r unidade especializada de
saúde / laboratórios / pat'imónio histórico
Drajeto estrutura

\42 1.550,000 l0.980 7 019,00

 
aooo079g

CONSTRUÇÃO Cl\'ll ESPECIALIZADA PPOIÉÍÕ
PREVENÇÃO E COMBATE DE INCENDIO
contratação de empresa especializada nâ
Elaboração aas peças técnicas e gráficas
necessárias e indispensáveis à execução de obras
oúbljcas com tipalogFas e complexidades Tomadas e
outras atividades correlatas
constrição civ

especializada( hQso tal/ unidade especializada de
saúde/ labatatórios/ património histór co l
prometo prevenção e combate de incêndio  

1 550.000 5.900 9 145.0a

 
00000802

CONSTRUÇÃO CI\'IL ESPECIAL[ZADA PRÓIETÓ DÉ
SPDA
contratação de empresa especializada na
elaboração das peças técnicas e gráficas
'ecessárias e indlsper sáveis à execução de obras
públicas com tipologias e complexidades variadas e
outras atlvidades correlatas
mnstruçãa civ
especializada( hospital/ unidade especializada de
saúde / labotatóri05 / pat'imõnio histórico
projeto de spda  

1 550.000 4.990 7.734.50

 
D0000803

CONSTRUÇÃO CIVIL ESPECIALIZADA PROJETO DE
AR CONDICONADO
contratação de errpresa especializada na
elaboração das peças técnicas e gráficas
iecessáras e indispensáveis a execução de obras
públicas com tipologias e complexidades variadas e
outras atividades Corre alas
construção civt
esüeclalizada ( hospital/ unidade ebpeclallzaaa de l
saúde . laboratórios ' patrimõno nisiórico J l
esüeclalizada ( hospital/ unidade ebpeclallzaaa de l
saúde . laboratórios ' patrimõno nisiórico J l
prQleto de ar conaicionadQ  

1 550.000 6,900 10 695.00

 
oaoo0804

CONSTRUÇÃO CIVIL ESPECIALIZADA PRÓJFTO ÓÉ
ACESSIBILIDADE
GontrataÇào de empresa especia lzada ra
elabaraçãa das peças técnicas e gráf cas
ecessarias e IndisFersáveis à execução de obras

públcas com tipologias e complexiaaaes variadas e
Eras atlvidades corre alas

;instrução civi
especializada( hospital/ unidade espeaallzada ae
saúde .' labotatónos .r património histór co
3rajeto de acessib lidade  

1.550.000 8.'10 T2 570.50

CONSTRUÇÃO CIVIL ESPECEAL[ZA3A   1 550 000   16 32' 5]
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contratação de emp esa especializada ra
elaboração aas peças técnicas e gráficas
ecessánas e tndispensave s à execução de obras

púollcas com tlpolagias e complexidades variadas e
outras atividades CQrrelatas
construção civ
espec a zada ( hospital / urldade especializaca de
5a Jde/ laboratórios / patnmõnio histórico
orçamento e rremarla          

 
D0000B05

CONSTRUÇÃO CIVIL ESPECIALIZADA
REFORhIA REVITALIZAÇÃOTRESTAURAÇÃO
contratação de empresa especializada na
elaboração aas peças técnicas e gráficas
necessár as e indispensáveis à execução de abras
púollcas com tipologias e complexidades variadas e
outras atlvidades coírelatas
30nstruÇão civ

especializada { hospital/ unidade especiaíizaca de
saúde / labotatórios .' património histór co
efQrma/ revitalização/ restauraçãorefQrrra
'evitalização / restauração  

903,000 74.610 67 372 83

 
00000806

coNSTRuÇÃO civil espKC Au2ÁÕÀ
ARMAMENTO E F.IEMORIAI
contratação de empresa especializada na
elaboração das peças técnicas B gráficas
'ecessár as e ind SFensáve s à execução de obras
públicas çom tipologias e complexidades variadas e
outras atlvidades co'relatos l

construção civil lcansiruçõo civil l
esnsciainoj=lvllhospitair unldaae espeaallzaaa de l
saúde / labotatÓrios / patHmânio histórico )

orçamento e temor al  
903,000 l0.530 9 508.59

TQtalda Secretariar 419.947.92

Secretaria }QOOaOQ7 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS

Lote   :speciftcaÇãQ Marca   )santidade   /atar TQtat

 
00000778

CONSTRUÇÃO CIVIL BÁSICA PROJETQ
ARQUITETONICOj
contratação de emp'esa especializada na
elaboração das peças técnicas e grárcas l
pecessónas e irdpspersàveis à execução de obras l
elaDoraçao das peças lecnlcas e gráficas l
'ecessánas e irdpspersàveis à execução de obras l
públicas com t pologias e complexidaaes variadas e
outras at cidades correlatas
construção civllbasic a

r galoão/ quadra poliesportiva / prédio
adm n strativo/ un date escolar/ gináslQ ae
espones)
praleto arquitetÕnbco  

4.466.000 9.660 43 141.56

 
00000784

=l!?=Tyç" El-y-! A?1?- :."51"" "É"-" lã:l;üçã.Gãlli,ã;':;ã; ;il:;=:, ' "' ' ' ""
elaboração aas peças técnicas e gráficas
necessõrlas e indispensáveis à execução de obras i
nl'lhlirnc rr\m t nnlnn p. n rnmn nYidaNÉ'e ,p, =d=ç n lpúblicas çom t polar as e carro ex faces /ar idas 9 l
outras atividades correlatas 1 1 MZ

construção civ lbásica l
galpão / quadra oçliespartiva / prédio

administrativa / unidade asco ar/ g násiQ de
espanesl
)rajeto eiétnco

4.226,000 7,610 32.159.8

PRAÇA PARQUES MONUhIENTOS CErvllTERIOS

aooooo071 PAiSAC SMO(CANTEIRO nE 'Asseio) PnOiETO 1 1 M*AiãUi;ã8'Nil;8'''"''"'''-----'' '''"'' i I" 7.000.000 r.610 53.270 00
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Daoo0786

CONSTRUÇÃO CIVIL ÉÁÊICA FRÓJÊTÕ IJI
DRENAGENIPARA CONSTRUÇÃO CIV
contratação de emp:esa especializada na
elaboração das peças técnicas e gráficas
iecessár as e indispensáveis à execução ae obras
)úbllcas com tipologias e complexidades variadas e
outras atlvidades correlatas
construção civil básica
lgalpão / quadra ooHespartiva r prédio
aamlnistrativo / unldaae escolar / g:násio de
espones)
prometo de drenagerr para construção civ

Ma 4.226.000 3.660 15 467.16

 
Dooa0787

CONSTFIUÇÃO CIVIL BÁSICA Ê'ROIGTÕ
ESTRUTURAL
contratação de emp:esa especializada na
elaboração das peças técnicas e gráficas
necessárias e indispensáve s à execução de ooias
oüblicas cara t pologias e complexidades variadas e
outras ativldades ço'relatos

construção civilbásiça i
í galeão/ quadra pc iespoüiva f prediz
administrativo / unidade escolar/ ginásio ae

espanes)j
projet) estrutura  

4.166.000 8.110 33.786.26

 
Doaa0788

CONSTRUÇÃO CIVIL BÁSICA PROJETO
PREVENÇÃO E COhIBATE DE INCENDIO
contratação de empresa especializada na
elaboração das peças técnicas e gráficas
recessár as e ind spensáve s a execução de obras
públicas com t polagEas e complexidades variadas e
outras at cidades coírelatas
construção civilbásic a
í galpãa/ quadra oo íespartiva / prédio

administrativo / unidade escolar/ g náslo de
espanes)
prQjeto prevenção e cair Date de incêndio

\4} 3 926.000 4,780 18.766 28

 
00000789

CONSTRUÇÃO CIVIL BÁSICA PROJETO SODA
contratação de empresa especializada na
elaboração aas peças técnicas e gráfims
necessárias e indispensàve s a execução de obras
pÚBlIcas com tipologias e complexidades variadas B

as atividades correlatas l
construção civllbasic a
l galpão/ quadra poliespoRiva/ premio
administrat vo / raridade escolar / g násio de
3spoRes)
Droleta de spda

MZ 3 926.000 4.990 90.74

 
00000790

CONSTRUÇÃO CIVIL BÁSICA PROJETO
AR-CONDICIONADO
contratação de empresa especializada na
elaboração das peças técnicas e g'aficas
ecessár as e indispensáveis á execução de ob'as

públcas com t palop as e complexidades variadas e
outras atividades correlatas
GanstruÇão civilbasic a

galpão / quadra poliespoüiva / prédio
administrativo / unidade escolar/ g násiQ dE
esporões)
prometo de ar-conaicronado

\42 300.000 5.980 794.00

0C000791

:l?11;Tnli qgv-u BÁSICA PnOaETO lCONSTRUÇÃO Cl\ll BÁSICA PROLE'O

contratação de empresa espec ailzada na
elaboração das peças técnicas e gráficas

\l2 300.000 366a 1 098 C
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oaoo081'

PRAÇA PARQUES MONUMENTOS CEMITERIOS
PAiSAGISMO rCANTEiRO DE PASSEEI) ASBUILT
contratação de empresa especializada na
elaboração das peças técnicas e gráhcas
necessárias e indispensáveis à execução de obras
públicas CQm t palagias e complexidades var idas e

Eras atividades çorrelatas
braça / parques f monumentos ' cem tersos

paisagismo(canteiros e passeias)
asbuilt  

500.000 6.550 3.275.00

 
D0000813

PRAÇA PARQUES FdONUNIENTOS CEhlITERIOS
PAISAGISMO CANTEIRO DE PASSEIO)
ORÇAMENTO E MEMORIAL
contratação de empresa especializada na
elaboração das peças técnicas e gráficas

ecessárias e Indispensáveis à execução de obras
)úblicas com tipologias e complexidiaes /arcadas e
outras ativldades corre ates
praça f parques / monumentos/ cemitérios l
paisaglsmo (cante ros e passeios)

lamento e memor a  
13.000.000 5.63Q 73.190.00

  D0000815

FISCALIZAÇÃO/cenENciAWENTO PARA os RAS
DE INFRAESTRUTURA URBANA
contratação de empresa especializada na
e abQraçãa das peças técnicas e gráf cas
iecessánas e indispensáveis à execução ae obras
públicas com t pologias e complexidades variadas e
outras ativldades corretatas
fiscalização ' gerenaamento para Obras dE

Fraestrutura urbana  
30.000.000 3 310 99.300.00

 
00000812

PRAÇA PARQUES MONUhIENTOS CELlITERtOS
PAISAGIShlO (CANTEIRO DE PASSEIO)
REFORMATREVITALIZAÇAO/RESTAURAÇ
30ntrataÇãa de empresa especializada na

abaraÇãQ aas peças técnicas e gráficas
necessárias e indispensáve s à execução de abras
públcas Gom tlpalagias e complexidades variadas e
outras atividades correlatas
praça/ parques/ monumentos / cemitérios
paisagismo (canteiros e passeias} l
reforma / revitalização restauração  

3 000.000 32.200 96 600.00

rotalda Secretaria: 951.950.72

secreíarla 00DaQOQ9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

  código EspeçdicaÇão     )uanlidade Jnitãrio /dor Total
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outras atividades correlatas
30nstrução civil básica
galpão / quadra poliesportiva / prédio

administrativo/ unidade escolar/ ginásio de
esporões)
prometo hidráulico

êÕNsTnuÇÃo cIvIl BÁsicA PROJCTO oc
DRENAGEM PARA CONSTRUÇÃO CIVIL
contratação de empresa especializada na

adoração das peças técnicas e gráficas
necessárias e indisperlsáveis à execução de obras
públicas com tipologias e complexidades variadas e
outras atividades correlatas.
construção civilbásica

galpão / quadra poliesportiva / prédio
administrativo / unidade escolar / ginásio de
esportes)
prometo de drenagem para construção civil

ESTRUTURAL
contratação de emp:esa especializada na
elaboração das peças técnicas e gráficas

ecessárias e indispensáveis à execução de ot)ras
públicas com tipologias e complexidades variadas e
outras atividades correlatas.
construção civilbásica

galpão / quadra poliesportiva / prédio
administrativo/ unidade escolar/ ginásio de
esportes)
prometo estrutura

ICA PROJETO
PREVENÇÃO E COMBATE DE INCENDIO
contratação de empresa especializada na
elaboração das peças técnicas e gráficas
necessárias e indispensáveis à execução de obras
públicas com tipologias e complexidades variadas e
)utras atividades correlatas.
construção civilbásica

galpão / quadra poliesportiva / prédio
administrativo / unidade escolar / ginásio a

!sportes)
prometo prevenção e embate de incêndio
CONSTRUÇÃO Ci\Í- BÁSICA PROJET0 SPOA
contratação de emp'esa especializada na
elaboração das peças técnicas e gráficas

ecessárias e indispensáveis à execução de obras
públicas com tipologias e complexidades variadas e
outras atividades correlatas.
onstrução civilbásica
galpão / quadra poliesportiva / prédio

administrativo / unidade escolar / g nâsio oe
!sportes)
projeto de spda
EÕÜétàUÇÃO CIVIL BÁSICA PROJETO
AR-CONDICIONADO
contratação de empresa especializada na
elaboração das peças técnicas e gráficas

cessárias e indispensáveis à execução de obras
públicas com tipologias e complexidades variadas e
outras atividades correlatas.
construção civilbásica

galpão / quadra poliesportiva / premio
idmlnistrativo / unidade escolar / ginásio de

00000786 soo,pool 3,6601 2.196,00

000007871
M 840,000 8,1101 6.812,40

00000788
M 600,000 4,7aol 2.868,00

00000789
M 600,000 4.0001 2.994.00

00000790
õoo.pool s,9aol 3.s8
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00000795

MEMORIA.
GontraLaÇão de empresa especializada na
elaboração aas peças técnicas e gráficas
iecessárbas e indEspensâveis a execução ae abras
públicas com t pologias e complexidades variadas e
outras atividades correFatas

construção civilbaslc a
gatpão / quadra po iesportva / préaiQ

administrativo / unidade escolar/ ginásio de
8spaúes)
orçamento e merror a  

340.000 8.280 6 955.20

 
aooa0778

CONSTRUÇÃO CIVIL BÁSICA - PROJETO
ARQUITETONICO
contratação de empresa especializada na
elaboração das peças técnicas e gráficas
necessárias e indispensáve s à execução de horas
públicas com tipologias e complexidades variadas e
outras atrvldades carrelatas
construção civilbasic a

galeão / quadra poliesportiva/ prédio
administrativo / unidade escolar / ginásio ai
aspaüesl
3rQjeto arquitetõn ca  

840.Q00 9.660 8 1 14.40

 
]0000784

eóNÉtnüçÃo civil BÁsicA - PROMETO ELETnlco
=antratação de empresa especializada na
elaboração das peças técnicas a gráficas
recessár as e ind spensave s à execução de oo'as
públicas com tipolag as e complexidades variadas e
outras ativtdades correlatas i l Ni'
construção civl básica

galpãD / quadra pollespoRiva . prealo
administrativo/ unidade escolar / g nasço ae
3sportes)
prQJeto elétrico

600,000 7.610 4 566.00

 
Secretaria aooao015 . SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

  código ESpecifIcaÇão Marca Jnidaae Quanlidaae   alar TQtai
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]0000793

CONSTRUÇÃO Cl\ll BÁSICA PROJE í O DE
ACESSIBILIDADE
=ontrataçáo de empresa especializada na
elaboração das peças técnicas e gráficas
ecessárias e ind spensáve s à execução de ab'as

públicas com tipo orlas e complex danes var abas e
outras ativldades core alas
construção civilbásica

galpão i' quadra poliesponiva ' predlo
administrativo / unidade escolar / g nasiQ ae
esoones)
admi-istrativa / unidade escolar / g násia ae l
espones)l
3mjeto de acessibilidade

\4z 1.363.000 5.980 8 150.74

 
00000795

CONSTRUÇÃO Cl\11 BÁSICA Qt<ÇAMLNIU E
MEMORIAL
contratação de empresa espec a lzada na
elaboração das peças técnicas e gráficas

ecessár as e ird spersáveis à execução de obras
públicas com tipQIQgias e complexidades variadas e
outras atividades corre alas
construção civilbásica

galpão / quadra pQliespoRiva / prédio
]dm nistrativa / unidade escolar / g nâsio de

espoúesl
orçamento e memoria  

1.363.000 8.280 ' 1 285.64

 
00000778

CONSTRUÇÃO CIVIL BÁSICA PROIBIU
ARQUITETONICO
contratação de emp:esa especializada na
elaboração das peças técnicas e gráficas i
9cessârias e Indispensáveis à execução de horas

3Úbllcas com tipologias e complexidades variadas e
)ut-as ativ Idades corre aias

construção civilbás ca
Igaipão/ quadra po iespodiva prédio
3dministíativo / unidade escolar / g nás o de
espodes)
prajeto arquitetõnico  

1.500.000 9.660 4 490.00

 
D000078z

CONSTRUÇÃO CIVIL BÁSICA PROJEIO ELEIKIÇU
contratação de empresa especializada na i
e abaraçãa aas peças técnicas e gráficas
necessárias e indisper sáveis a exeCUÇão ae obras
públicas com tipologias e complexidades variadas e
outras ativ dados coíreLatas
canstruÇãQ civil básica

galpã: / T'?d'' !'lü'P:"" '.plebe..:. .. ligaipão / quadra poiiespomva ' premio l
admirist'ativo / unidade escolar/ ginásio ae l
esgares)
orojeto elétr co  

1.500.000 í.61c 1 4' 5.0]

 
0000078

CONSTRUÇÃO CIV'il BÁSICA PROvEio lãlB""nuç" '''--";-" "'"'' l
contratação de empresa especializada naoont'ataçãa de en'presa espel alizada na
elaboração das peças técnicas e gráficas
necessárias e indlspensáve s à execução ae obras
públcas CQm t pologlas e complexidades variadas e
outras atividaaes correlaLas
construção civl Básica

3alpão / quadra pollesportiva ' prédio
aaminlstratlvo / unidade escolar / ginásio ae
esportes)
prajeto hidráulico

\H2 1.500.00C 7.65 11 475,0C
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elaboração das peças técnicas e gráficas
necessárias e indispensáve s à execução de obras
3Úbllcas com tipolaçlias e complexidace$ variadas e
outras atividades corre citas

construção civilbásica
galpão/ quadra poliespodiva ' proa o

administrativa/ unidade escolar / ginásio de
espoRes}
projeto de drenagem para construção civ          

 
00000787

;ONSTRUÇAO Clbll BASECA PROJETO
ESTRLJTURA
contratação de empresa especializada na
elaboração aas peças técnicas e gráficas

ecessárias e indispersáve s à execução de obras
oÜblcas GQm L polar as e complexidades var idas e;;;=;.=áâ l=:i=."'''"'""' "' "" '
construção civilbásic a

galpão/ quadra poliesportiva prediz
administrativo / unidade escalar/ g násio de
8sportes)
prometo estrutura  

1.500.000 8.110 l2.165.00

 
30000788

CONSTRUÇÃO Cl\'ll BÁSICA PROJETO
PREVENÇÃO E COMBATE DE INCENDIO
contratação de empresa especializada na
e adoração aas peças técnicas e gráf cas
necessá'ias e indispensáveis à exe ução de obras
oÜblicas com lipolQgias e complexidades variadas eoúblicas com tipologias e complexidades variadas B l
outras ativ dade$ correLatas

construção civilbasica
r galpão / quadra oo espoüiva / prédio
administrativo / unidade escolar / ginásio ae
espaKesl
orojeto prevenção e combate de ncêndio  

1.500.000 4780 r.170.00

 
00000789

CONSTRUÇÃO CIVIL BÁSICA PROJETO SPDA
contratação de empresa especializada na
elaboração das peças técnicas e gráficas
ecessárias e indisper sáve s a execução de abras

públicas com tipologias e complexidades cariadas e
Letras atividades correlatas

construção civilbasLGa
galpão / quadra poliesportiva / prédio

administrativo / unidade escolar / g násio ae l
espoles)
prometo de spda  

1.500.000 4990 7 485.0C

 
D000079C

CONSTRUÇÃO Clb'll BÁSICA PROJETO
AR-CONDICIONADOI
con raiaçãa de empresa especializada na l
elaboração das peças técnicas e gráficas

9cessár as e indispensáveis à execução de obras
pÚ] ices com tlpolog as e cora plex dados variadas e
outras atividades correlatas
=anstrução civl basic a

galpãQ/ quadra pollesportiva/ prédio
administrativa/ unidade escolar / ginásio d(
esportesj
profeta de ar condiclorado  

1.500.000 5.980 3.97).00

  D00)0792

CONSTRJÇÂO CIVIL BÁSICA ASBUILI
contratação de empresa especializada na
elaboração das peças técnicas e gráficas
ecessárias e indispensáve s à execução de horas

públicas com t palop;as e complexidades variadas 9
out-as atbvidades co'relatos   1 500.000 7.510 1.265.00
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00000793

CONSTRUÇÃO CIVIL BÁSICA PROJETO DE
ACESSIBILIDADE
contratação de empresa especializada na
elaboração das peças técnicas e gráficas
necessárias e indispensáve s à execução de abras
públicas com tipalog as e çomplexidaaes variadas e
outras atividades correiatas
construção clv )ás ca
( galpão / quadra poliespoRiva/ prédio
administrativo / unidade escolar / g násio de
esportes)
)rajeto de acessibilidade    

1.500.000 5.98a 8 970.00

 
a0000795

CONSTRUÇÃO CIVIL BASFCA ORÇAMENTO E
MEhlORIAL
GantrataÇão de en presa especializada na
elaboração das peças técnicas e gráficas

Bcessárias e indisFensáve s à execução de obras
)üblicas com t pologias e complexidades variadas e
outras atividades correlatas
Ganstrução civilbásica

galpão/ quadra DoliespQúiva prédio
adrrinistrativa / unidade esmo aí/ ginás o de

esporos)
orçamento e memor a

M2 500,000 8,280 12.420,00

 
00000794

CONSTRUÇÃO CIVIL BÁSICA
REFORMNREVITA IZAÇÃO/RESTAURAÇÃO
contratação de empresa especializada na
elaboração das peças técnicas e gráficas

ecessárias e indi$pensáve s à execução de abras
públicas com tipologias e complexidades vanada5 e
outras atividades correlatas
construção civ básica
( galpão/ quadra poliesponiva / prédio
admin stratlva / unidade escolar / ginásio de
espoüesl
eforma / revitalização ' restauíaÇãQ  

678.000 Õ6.340 44 978 52

 
30000778

ãÕNSTKUÇÃO CIVIL BÁSICA - PPOJEVO
ARQUITETONICO
contratação de empresa espeG alzada na
elaboração das peças técnicas e gráficas
necessárias e ind spensáve s à execução de obras
públicas com tipologias e complexidades variadas e
outras atividades correlatas
construção civllbásic a

r galpão ' quadra polie$poúiva prédla
administrativo/ unidade escolar / g násio ae
esportes)
prometo arquitetõnicc

\4z 1.363.000 9 660 l3 166.58
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00000784

CONSTRUÇÃO CIVIL BÁSICA PROJETO ELÉTRICO

contratação de empresa especiarzaJa na l
elaboração das peças técnicas e gráficas l

ecessár as e indispensáveis a execução de obras
públcas com tipologias e complexidades /afiadas e
)utras at vldades correlatas
const'-ção civilbasica
F galpão / quadra pQlesponiva / prédio

administrativo Jnldaae escolar/ ginás a de

:=:=Ê?..,.. ';z:=Ê?...... '

M ooo.ooo 7.610 7 610.00

 
D0300785

CONSTRUÇÃO CIVIL BÁSICA PROJETO
HIDRÁULICO
Gantratação de empresa especializada na
elaboração das peças técnicas e gráficas
necessárias e indispensáveis a execução de obras
públcas com t polag as e complexidades variadas e

Eras atividades correlatas
construção civil básica

galpão / quadra pQliesportiva f prédio
administrativo / un date escolar/ ginásio ae
espones)
projeto h dráulico  

l ooo,ooo 7.650 7 650.00

 
000007B6

:ONSTRUÇÂO CIVIL BÁSICA PROJEIO DE
DRENAGEM PARA CONSTRUÇÃO CIVIL
contratação de empresa especializada na
elaboração das peças técnicas e gráf c;as
ecessárlas e indispensáve s à execução de obras

)üblicas com tipologns e complexldaaes «ar idas e
outras ativ dados corre alas
canstruÇãQ civil básica
lgalpão / quadra poliespoRiva prédio
dministrativo / unidade escolar / ginásio de l
spones)

)roleta de drenagem para construção civ  
l ooo.ooo 3.660 3 660.0C

 
30000787

CONSTRUÇÃO CIVIL BÁSICA PROJE T O
ESTRUTURAL
contratação de empresa especializada na l
elaboração das peças técnicas e gráficas
necessárias e tndi$pensáve s à execução de obra:
)úblicas com tipologias e çomplexidaaes vanad3s e
outras atividades CQ're alas
construção civilbásica
Igaipão / quadra poliespoNiva prediz

administrativo / unidade escolar/ g násio óe iesDoqes)l
nrnlPtn nRtr ltl Irai l
:sooqes)l
lroleto estrutural l  

l ooo.ooo 8 110 3 ' 10.0C

 
]0000788

CONSTRUÇÃO CIVIL BÁSICA PROJETO
PREVENÇÃO E COMBATE DE INCENDIO i
contratação de emp 'esa especializada ra
elaboração das peças técnicas e grâfici s
necessárias e indispensave s à execução de obras
)üblicas CQm tipologias e complexidades varados e 1 1 Nl:
outras atividades coírelatas
GonstruÇãQ civilbásiGa
lgalpão/ quadra poliesponiva prédio
administrativo r unidade escolar/ glnásiQ de
espoRes)
orQJeto prevenção e combate de Lncênd o

l.ooo.ooo 4.7BO 4 780. ]]

  oaoo078s

CONSTRUÇÃO Cl\ }L BÁSICA PROJETO SP9A
GQntrataÇão de en'presa especFallzala na
alaboraçãoaaspeçastéçnicasegrãficas 1 1 hi:
9cessárias e indisper sáveis à execução de ob'as

l ooo.ooo 4.990 4 990.00
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outras atividades CQrrelatas
=onstruÇáo civllDasica

galpão/ quadra pQliesponiva/ prédio
administrativo / unidade escolar / g násia ce
espones)
orajeto de spda          

 
oooo079a

CONSTRUÇÃO CIVIL BÁSicA PROJETO
AR CONDICIONADO
contratação de empresa especLallzada na
elaboração das peças técnicas e gráficas
necessár as e ind spensave s a execução de obras
pC blicas çom t polQgías e Complexidades variadas e
)utras at cidades co relatos
construção civil básica
r galeão ' quadra DO iesponiva prédio
administrativo / unidade escolar / ginásio de
estores)
)rQleto de ar-condicionado  

l.ooo,ooo 5,980 5.98C.0]

 
00000793

CONSTRUÇÃO Cl\'ll BÁSICA PROJETO DE
ACESSIBI.IDADE
contratação de empresa especializada r a
elaboração das peças técnicas e gráficas
necessárias e inaispensâve s à execução de abras
3Üblicas çom tipo ogias e compleK dade$ var idas e
outras atividades coTelatas
construção civilbasic a

galpão / quadra pcliesponiva/ prédio
administrativo / unidade esmo ar / g násio oe
esporões)
irojeto de acessibilidade  

M2 l.ooo.ooo 5.980 5.980.00

 
30C00795

CONSTRUÇÃO CIVIL BÁSICA ORÇAMENTO E
MEhlORIA
contratação de empresa especializada ra
elaboração das peças técnicas e gráficas

3cessárias e indispensáveis à execução ae obras
lúbricas com tipologias e complexidades variadas e
outras ativ Idades correLatas

=anstrução civilbásica
ga pão/ quadra poliesportiva prédio

administrativa / unidade escolar/ ginásio ae
sportes)

)rçamento e memor a

M: i.ooa.ooa 8.280 8 280.0

 
00000791

CONSTRUÇÃO CIVIL BÁSICA PROJETO
DETALHAhIENTO
=antratação de empresa especializada na

adoração aas peças técnicas e gráficas
necessárias e indisper sáveis à execução ae abras
públicas CQm tlpolaglas e complexidades vanaaas e

nnnqTri irão vivi l hás ',Gonslruçáo civilbás ca
galpão/ quadra pcliespoúlva/ prédlQ

administrativo iun dada escolar / gjnás o ae
spoüesl

prQJeto de aetalhamerlo

hl2 7.400.000 3.660 7.084,00

  ]0000795

CONSTRUÇÃO CIVIL BÁSICA ORÇAhIENTO E
MEMORIAL
contratação de empresa especia zada na
elaboração aas peças técnicas e gráficas

ecessárias e induspersávelsàexecução ae obras 1 1 MZ
públcas com tipologias e Complexidades variadas e
outras atividades corre alas
construção clvilbasica

galeão .' quadra pcliesportiva premio

13.064.000 B.280 108.16g,92
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ooac0794

CONSTRUÇÃO CIVIL BÁSICA
REFORMA'REVITALIZAÇÃO/RESTAURAÇÃO
contratação de empresa especializada na
elaboração aas peças técnicas e gráficas
necessárias e Indispensáve s à execução de ob as
públicas çom tipologias e complexidades variadas e
outras atividades correlatas
oonstrlção civ l básica

galpão/ quadra poliespoúiva/ prédio
administrativo/ un dado escolar / ginásio de
esportesl
-eforma/ revitalização / restauração  

l2 562 000 66.340 333.363.08

  00000814

=lSCALIZAÇÃO/GERENCIAMENTO PARA
EDIFICAÇÕES
contratação de en'presa especia lzada na
elaboração das peças técnicas e gráficas
necessárias e indispensáveis à execução de obras
públcas com t pOIOgLaS e complexidades variadas e
outras atividades co-relatam

Fiscalização . gerenc cimento para edifIcaÇÕes     4 000,000 53.360 213 440.00

 
00000792

CONSTRUÇÃO CIVIL BÁSICA ASBUILI
contratação de errpresa especializada na
elaboração aas peças técnicas e gráfcas

ecessárias e indispensáve s à execução de horas
públicas Gam tipologias e Complexidades var idas e
Ostras atividades correlatas
construção civ lbásica
l galpão/ quadra poliespoüiva/ prediz
administrativo / unidade escolar / ginásio de
esponesl
asbuilt    

1 538,000 7,510 11 550:38

 
00000794

CONSTRUÇÃO CIVIL BÁSICA
REFORMA'REVITALIZAÇÃO/RESTAURAÇÃO
contratação de empresa especializada nacontratação de empresa especializada na l
elaboração das peças técnicas e gráhcas l
necessárias e indispensáve s à execução de horas
públicas com tipologias e complexidades varados e l
outras atividades co relatam

galeão / quadra po lespoúiva .' prédio
administrativo / unidade escolar / ginásio a
esgares)
eforma/ revira zação ' restauração

M 1.538.000 66.34( 102 030.92

 
0000078z

êõuitÊüçÃO civil BÁsiCA PROJnTO ELETRICO
contratação de emp'esa especializada na
elaboração das peças técnicas e gráüca$
iecessár as e irdLspersáveis à execução de obras
públicas com tipologias e complexidades variadas e
outras at cidades correlaias
construção civilbásica
í galpão / quadra poliesportiva r premio
3amlnistratlvo .' unidade escolar f ginásio ae
espones}
)roleta elótrico  

1.363.COC 7.61C 0.372 43
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00000786

CONSTRUÇÃO CIVIL BÁSICA PROMETO DE
DRENAGEM PARA CONSTRUÇÃO CIV l
QontrataÇãa de emp'esa especializada na
BlabQração das peças técnicas e gráficas

ecessár as e indispensáve s a execução de obras
públicas com t pologias e complexidades varÊêdas e
outras at cidades c07elatas
construção civilbásiça

9alpão / quadra po iespoüiva prédio
administrativo / unidade escala'/ giras a de
espones)
prometo de drenagem para construção civ  

1.363,000 3.660 4.988,58

 
a0000787

CONSTRUÇÃO CÍVEL BÁSICA PROJETO
:STRUTURAL
contratação de empresa especializada na
elaboração das peças técnicas e gráficas
necessár as e ind spersáveis a execJÇãG de Odres
públicas com tipologias e complexidades variadas e l
outras atividades coírelatas
construção civ lhas ca
c galpão / quadra pallesportiva r premio
administrativo ,' unidade escolar / g násio t
BspoRes)
prQleto estrutura  

1 363.000 3.110 11.053,93

 
00000788

ÓÕNSTRUÇÃO CIVIL BÁSICA PROMETO
PREVENÇÃO E CCM8ATE DE INCENDIO
GantrataÇão de empresa especializada na
elaboração aas peças técnicas e gráf cas
iecessánas e ind spersáveis à execução de obras
públicas com tipologias e complexidades vaHadas e
outras atividades corre alas
instrução civllbásic a
c galpão/ quadra poliesportiva premio
admln strat vo unidade escolar / g násio
espones)
3rQjeto prevenção e combate de incóndig

M: 1 363.000 4.780 Õ.515.14

 
a0000789

êõüitnuçÃO civil BÁsicA PROMETO SPOA
cantratação de empresa especializada na
elaboração das peças técnicas e gráficas
ecessár as e ind spensáve s a execução de horas

públicas com tipologias e complexidades var idas e
outras atividades correiatas 1 1 M;
CQnstruçãa civil básica
rgalnão/quadrapoiesportlva/prédio l l
adrlinistrativo Finda(eescola' /gnásoae l ladm n strativo F Jn da( e 8scoia' / g nás a deadm n strativo F Jn da( e 8scoia' / g nás a ae

prQletQ de spda

1 363.000 4.990 6 801.37

 
 



público, contemplando aproximadamente 600
crianças do Município de Piúma
O Evento terá duração de 4(quatro) horas, tendo
início às 14:00 horas com termino às 18:00 horas, no
dia 03 de outubro de 2021
Valor GlobaIR$:11.350,00(onze
miltrezentos cinquenta reais)
reais ) .
VIGENCIA: 60 dias
30/09/ 2021 a 30/11/2021
Piúma/ES, 30/09/2021

projeto prévio, dentre outros documentos que
nstruem o processo
Ficam hábil.cada a empresa; BELOS MONTES
CONSTRUÇÃO EIRE LI,CN PJ no30. 208.265/0001-
40; por atendimento pleno das exigências editalícias
e habilitadas as empresas H& J CONSTRUTORA
EIRELI, CNPJ no 13.271.079/0001-37, (des-
cumprimento das exigências relativas ao item
5.1.2.1 Certidão Federal Vencida.), O & S
ENGENHARIA E CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ
no 42.258.596/0001-74(descumprimento das
exigências relativas ao item 5.1.4.2 Capacitação
Técnico profissional.) e GL CONSTRUTORS
EIRELI, CNPJ no 09.504.427/0001-00; ( des-
cumprimento das exigências relativas aa item 5.1.3.9
não apresentou calção, ou fiança bancária e item
5.1.4.2 (descumprimento das exigências relativas
ao item 5.1.4.2 Capacitação Técnico profissional)
E amparado por pareceres técnico de Engenharia
do respectivo setor competente, bem como parecer
jurídico da procuradoria deste município,. todos
juntados ao processo. Dessa forma na qualidade de
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
ratifico os mesmos, resolvendo pela habilitação das
referidas empresas. Os interessados, querendo, terão
vistas dos autos, podendo, eventualmente, interpor
recursos, pertinentes a essa fase, no prazo .de OS
(cinco) dias, a contar da data da efetiva publicação
ào extÍrato deste julgamento. Os autos encontram-se
franqueados aos interessados para vistas na sala de
licitações da Prefeitura Municipal de Ponto .Belo/ES
Em não sendo apresentado recurso, fica. desde já,
designada a data de abertura das propostas para o
dia 18 de outubro às 09h00min. Maiores esclareci-
mentos pelo e-mail: licitacao③pontobelo.es.gov.br

Paulo Celso Cola Pereira
Prefeito Municipal

Protocolo 725401

CONTRATO NO 093/2021
Adesão a Ata de Registro de Preços No023/2020
PROCESSO N.o 8525/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLUMA/
ES - CNPJ NO 27.165.695/000].-18.
CONTRATADO: PAS- PROMETO , ASSESSORIA
E SISTEMA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o no
8.593.703/0001-82

JBIETO: Registro de Preços para futura e eventual
contratação de.empresa especializada na ELABQRAÇAO
DAS PEÇAS,TÉCNIÇAS E aR8ricAS NECESSÁRIAS E
INDISPENSÁVEIS A EXECUÇÃO DE OBRAS PUBLICAS
COM TIPOLOGIAS E COMPLEXIDADES VARIADAS E
ouTRAS ATIVIDADES CORRELATAS, por UNIDADES
DE MEDIDAS (M, MZ, MS, KVA), conforme especih-
cações técnicas, unidades e, quantidades, constantes
do ANEXO 1 - PROMETO BÁSICO, conforme especi-
ficações e quantitativos estabelecidos no Edital da
Concorrência identificada no preâmbulo e na proposta
vencedora, os quais integram este instrumento,
independente de transcrição
Valor Global R$:3.027.714,56(três
milhões vinte e sete milsetecentos
e quatorze reais e cinquenta e seis
centavos).
VIGÊNCIA:12 (doze) meses
30/09/ 2021 a 29/09/2022

Ponto Belo/ES, 30 de setembro de 2021

PÀÚLO EDUARDO RIBEIRO FERNANDES FILHO
Presidente da Comissão

Protocolo 724657

]ma/ES, 30/09/2021 Contrato

Paulo Celso Cola Peneira
Prefeito Municipal Protocolo 725474

RESUMO DE CONTRATO NO. 76/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO
BELO/ES

Ponto Belo

Deliberação

REFERENTE: DISPENSA DE LICITAÇÃO O11/2021

CONTRATADO: CONTRUTORA VÁRZEA
EIRELI, CNPJ no 03.910.625/0001-89

GRANDE

RESULTADO DE HABILITAÇÃO TOMADA DE
PnEÇoq N' o03/2021

(ASSISTÊNCIA SOCIAL)

OBJETO: Contratação de empresa especializada para
ampliação das cabeceiras das pontos sobre o carrego
da montanha e da ponte sobre o córrego Corgão, na
rodovia Ponto Belo x ltamira

A Secretaria Municipal de Assistência Social, através
da Comissão Permanente de Licitação torna público
para o conhecimento dos interessados, o Resultado do
Julgamento da Habilitação da tomada de preços e.m
epígrafe que tem como objeto subsidiar a realização
de procedimento licitatório visando a contratação de
empresa da área de construção civilpara reforma do
Centro de Referência de Assistência Social de Ponto

VALOR: R$ 32.250,32 (trinta e dois milduzentos e
cinquenta reais e trinta e dois centavos).

vIGENCIA: 28 de setembro de 2021 a 28 de janeiro
de 2022

JAIME SANTOS OLIVEIRA JUNIOR
Prefeito Municipal


