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PROJETO BÁSICO

Frente ao disposto no art. 7º, § 2º, II, da Lei 8.666/93, apresentamos abaixo os
estudos preliminares, “PROJETO BÁSICO”, realizados objetivando reunir
elementos técnicos necessários e suficientes para a perfeita caracterização dos
serviços em tela, visando fornecer subsídios para a contratação de empresa
especializada para manutenção da Cobertura e Esquadrias do imóvel localizado na
Rua do Sol, no 660, Centro, São Luís - MA (antiga sede da Fundação Municipal de
Patrimônio Histórico - FUMPH).
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1.

INTRODUÇÃO

Este projeto básico tem como finalidade definir as diretrizes a serem observadas na
contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção da
cobertura e esquadrias do imóvel localizado na Rua do Sol, no 660, Centro, São
Luís/MA.
2.

OBJETO

Contratação de empresa de engenharia especializada em manutenção de cobertura e
conservação de imóveis para executar serviços na cobertura e esquadrias da
edificação localizada na Rua do Sol, no 660, Centro, São Luís – MA. A urgência na
execução desses serviços deve-se à deterioração desses elementos ao longo dos
últimos anos devido à falta de serviços de manutenção preventiva no imóvel em
questão, fato que se agrava durante o período chuvoso em São Luís.
3.

DO IMÓVEL

A edificação institucional localizada na Rua do Sol, 660 – Centro, antiga sede da
Fundação Municipal de Patrimônio Histórico – FUMPH compõe o conjunto
arquitetônico, urbanístico e paisagístico da cidade de São Luís protegido pelo decreto
de tombamento estadual (DPHAP/SPC).
Integra o conjunto histórico, arquitetônico e paisagístico do centro urbano de São Luís
tombado pelo governo do Estado do Maranhão, por meio do Decreto Estadual n°
10.089, de 6 de março de 1986, publicado no Diário Oficial de 15 de dezembro de 1986
com o nº 240, Processo SECMA nº 0689, de 26 de julho de 1983, inscrição nº 37 no
livro de tombo às folhas 8 em 16 de dezembro de 1986.
3.1. Informações
Endereço: Rua do Sol, no 660, Centro, São Luís - MA;
Proprietário: Município de São Luís - MA;
Tipologia arquitetônica: eclético neoclássico;
Destinação original: residencial;
Uso atual: institucional;
Estado atual: Preservado e parcialmente conservado;
Área do terreno: 446,53 m²;
Área total edificada: 824,07 m²;
Testada principal: 10,62 m;
Uso do solo: ZPH (Zona de Proteção Histórica) – Lei n° 3.253/92 que dispõe sobre
Zoneamento, Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo Urbano de São Luís - MA.
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Figura 01: Planta de Localização do imóvel, sem escala (Coord. X: 388786.6987
Y: 221094.8668). Fonte: Levantamento Cadastral.

3.2. Caracterização do Imóvel
O palacete à Rua do Sol nº 660 teve sua última obra de intervenção realizada em 2013.
O imóvel passou por algumas adaptações com o intuito de acolher as novas funções,
mas, em sua essência, a construção é de cunho residencial. Logo à entrada, dotada
de pequena cancela em ferro, encontramos o nome do provável primeiro morador
inscrito na bandeira também de ferro da porta principal.
O imóvel possui um porão alto que equivale ao térreo, primeiro pavimento e segundo
pavimento totalizando uma área construída de 809,62m².
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Este imóvel é datado de 1890, mandado construir por José Gonçalves Pereira, e possui
azulejos de padrão inglês de produção industrial revestindo parte da fachada externa,
além de vidros bisotados franceses nas janelas.
As características da fachada remetem ao estilo neoclássico, constatação reforçada
pela existência do porão alto, um pavimento de altura reduzida, muito comum nas
construções do final do século XIX, utilizado como depósito ou acomodação de
escravos e criados, que recebia iluminação e ventilação por meio de óculos, seteiras
ou esquadrias de pequenas dimensões e seus acabamentos internos, como pisos,
paredes e forros eram rústicos e dificilmente seguiam os padrões do restante da
edificação.
Este pavimento forçava a existência de uma escadaria de acesso aos ambientes
sociais e íntimos da construção, a qual ficava, na maioria dos casos, logo após a
entrada principal, criando um hall de distribuição. No imóvel em questão, este hall
possui piso revestido com ladrilhos hidráulicos e a escadaria em madeira levando ao
hall do primeiro pavimento, onde encontramos uma cancela confeccionada em
madeira, com rico trabalho de entalhe. Os ambientes se distribuem ao longo do
corredor de circulação e todo o piso é de tabuado, elaborado com duas tonalidades de
madeira. Após a cancela está a escada de acesso ao segundo pavimento, onde a
distribuição dos ambientes coincide com o inferior.
Atrás, um pátio interno liga-se ao primeiro piso por meio de escadas de alvenaria e as
paredes deste piso, que estão voltadas para o pátio, são compostas por esquadrias de
venezianas e vidro, favorecendo a iluminação e a ventilação naturais.
O imóvel possui duas fachadas, devido à sua posição em canto de quadra, e mais uma
terceira, formada pelo chanfrado no encontro da fachada principal com a lateral.
Apenas os vãos das duas esquadrias existentes neste chanfro são em arco pleno, as
demais possuem vergas retas, decoradas por pequenos frontões triangulares, mas
todas são janelas rasgadas com guarda corpos balaustrados, além de possuírem
bandeiras de vidro decorado. Todas as fachadas terminam com platibanda
balaustrada, precedida por cimalha e pingadeira, e decorada com pináculos nas
extremidades. Uma barra de azulejos lisos na cor verde marca o nível do porão alto,
representando o embasamento da construção.
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3.3. Registro Fotográfico

Foto 01 – paredes com infiltração

Foto 02 – esquadrias danificadas

Foto 03 – calha de PVC danificada
e ausência de dutos de queda

Foto 04 – calha de PVC e dutos
de queda danificados
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Foto 05 – danos ao tabuado de madeira
de lei

Foto 07- danos ao forro de madeira

Foto 06 – Cobertura em telhas cerâmicas a
ser revisada

Foto 08 - Infiltrações

Rua Portugal, 285 – Praia Grande – São Luís/MA – CEP: 65010-480
Fone: (98) 3212-6230
e-mail: fumphsl@gmail.com
www.saoluis.ma.gov.br/fumph
Página 9 de 20

PREFEITURA DE SÃO LUÍS
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO – FUMPH

Foto 09 – Vista interna da cobertura

Foto 10 – Vista interna da cobertura

Foto 11 – Vista interna da cobertura

Foto 12 – Cobertura em telhas cerâmicas a ser
revisada

Foto 13 – Cobertura em telhas cerâmicas a ser
revisada

Foto 14 – Cobertura em telhas cerâmicas a ser
revisada
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4.

JUSTIFICATIVA

Apesar de estar em relativas condições de uso, o atual estado de conservação do
imóvel requer atenção para evitar que danos maiores, resultados da falta de
manutenção, não comprometam a sua integridade e impossibilitem o seu uso.
Atualmente, o imóvel encontra-se desocupado e a principal preocupação está na
cobertura, pois alguns problemas identificados na edificação, a exemplo de graves
infiltrações, danos no forro, no piso e nas instalações elétricas, são em decorrência dos
problemas no telhado. Há muitas infiltrações e, com isso, o processo de deterioração
do imóvel está avançando rapidamente, o que requer uma intervenção imediata para
evitar maiores problemas.
É de fundamental importância para a cidade, bem como para a própria prefeitura,
manter seu conjunto arquitetônico conservado e preservado, no intuito de garantir o
título de patrimônio mundial e para valorizar a área central, atraindo investidores para
este local.
A intervenção se baseia em quantitativos levantados “in loco” com identificação da
necessidade dos serviços mais urgentes na edificação.
Sendo assim, é de suma importância a realização dos serviços de manutenção da
cobertura do imóvel, que requerem atenção e urgência na execução para preservação
do patrimônio, além de se configurarem como elementos que comprometem a
utilização do imóvel, tendo alguns de seus ambientes insalubres.
Objetivando corroborar o aqui exposto, a Fundação Municipal de Patrimônio Histórico
– FUMPH, solicitou à Defesa Civil do Município de São Luís vistoria no imóvel em
pauta, vistoria realizada no dia 17 de março de 2021, pela Coordenadora Técnica da
Defesa Civil, Sr.ª Caroline Soares Cruz que ao final do seu Relatório (anexo a esse
Projeto Básico) concluiu:

“A equipe teve acesso ao local para averiguar as condições do casarão
localizado na Rua do Sol, 660- Centro, neste município. Ao adentrar foi verificado que
algumas paredes de um determinado cômodo apresentavam infiltrações, fungos e
descamação da tinta, além do piso de madeira que começou a danificar. Após a
verificação, houve a necessidade de procurar a causa destas patologias.
Através do sótão, pôde-se identificar que as condições encontradas
eram resultantes das infiltrações de águas pluviais, que escoam através das telhas que estão
danificadas e dos espaçamentos entre elas, se fazendo necessário, a reparação e troca
imediata das mesmas, além da recuperação das paredes prejudicadas, caso contrário,
haverá agravamento das patologias já existentes e deterioração da madeira da cobertura e
piso.”
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5.

METODOLOGIA

O desenvolvimento das atividades baseia-se na contratação de pessoa jurídica
especializada, apta e com experiência comprovada no desenvolvimento de serviços de
manutenção de cobertura, esquadrias e conservação de bens imóveis de valor
histórico, artístico e cultural, que executará os serviços e produtos constantes no item
6 deste projeto básico sob a coordenação e fiscalização da Fundação Municipal de
Patrimônio Histórico – FUMPH.
6.

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços a serem contratados serão:


Serviços de manutenção da cobertura e esquadrias do imóvel localizado na Rua
do Sol, no 660, Centro, São Luís – MA em conformidade com os projetos
fornecidos, Memorial Descritivo, Orçamento Analítico, Cronograma físico e demais
documentos anexos a esse Projeto Básico (ANEXO I).

A execução dos serviços deve atender e seguir os quantitativos determinado na
planilha orçamentária e demais documentos pertinentes, bem como as orientações,
diretrizes e premissas dos órgãos e instituições colaboradoras e da fiscalização.
Para a correta e coerente execução dos serviços contratados, deverão ser observadas
as normas brasileiras aprovadas pela ABNT, legislações, normativas e estatutos
vigentes.
Apesar do imóvel da Rua do Sol nº 660 estar inserido em área de tombamento estadual
e se tratar de um Palacete Eclético Neoclássico, datado de 1890, os serviços a serem
executados em sua cobertura e esquadrias conforme memorial descritivo são definidos
como comuns de engenharia, cujos padrões de desempenho e qualidade estão
objetivamente definidos, mediante as especificações usuais de mercado.
7.

DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

O prazo para a execução dos serviços será de 40 (quarenta) dias úteis conforme
cronograma físico apresentado e a vigência do contrato será de 80 (oitenta) dias,
contados a partir da data do recebimento da Ordem de Serviço, expedida pela
Fundação Municipal de Patrimônio Histórico – FUMPH.
Se, por motivo de força maior, a contratação não puder ocorrer dentro do período de
validade das propostas e, caso persista o interesse da Fundação Municipal de
Patrimônio Histórico – FUMPH poderá ser solicitada prorrogação da validade por igual
prazo de todas as propostas.
Decorridos 60 (sessenta) dias corridos da data do recebimento das propostas, sem
solicitação de prorrogação da validade ou a convocação para assinatura do contrato,
os proponentes ficam liberadas dos compromissos assumidos.
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8.

VALOR DOS SERVIÇOS

O valor estimado para custear a execução dos serviços referidos no item 6 deste
Projeto Básico é de R$ 86.935,96 (oitenta e seis mil novecentos e trinta e cinco
reais e noventa e seis centavos).
9.

FORMA DE PAGAMENTO

Após a aprovação da medição, a Contratada apresentará a Nota Fiscal/Fatura
correspondente ao Contratante com os valores devidos, a qual terá o prazo de 05 (dois)
dias úteis para aprová-la ou rejeitá-la.
A Nota Fiscal/Fatura não aprovada pela Contratante será devolvida à Contratada para as
necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o
prazo acima estabelecido, a partir da data de sua reapresentação.
A fatura deverá ser emitida no nome da Fundação Municipal de Patrimônio Histórico –
FUMPH, contendo o CNPJ, o endereço e o CEP da instituição.
Deverá constar na fatura, além dos valores a serem pagos, o percentual e o valor dos
descontos.
A Fundação Municipal de Patrimônio Histórico – FUMPH reserva-se o direito de suspender
o pagamento se o serviço for entregue em desacordo com o determinado na Cláusula
Primeira deste Contrato.
A Contratante efetuará o pagamento das Notas Fiscais/faturas no prazo de até 30 (trinta)
dias, a contar da data de sua aprovação, após comprovação, pela Contratada, do
recolhimento do FGTS e INSS, na forma da Lei e creditado em conta corrente da
Contratada, através de ordem bancária a favor de qualquer instituição financeira indicada
na proposta.
Nenhum pagamento será efetuado à Contratada, enquanto pendente liquidação de
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou
inadimplência, sem que o atraso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

10. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
Certidão de Registro Regular expedida pelo Conselho de Engenharia e Agronomia (CREA)
ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU da região sede da empresa, contendo
a atividade relacionada com o objeto. Deverá ser apresentada também Certidão de
Registro de Pessoa Física (Responsável Técnico).
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10.1. Qualificação técnico-operacional
Para atendimento à qualificação técnico-operacional o proponente deverá apresentar um
ou mais Atestado(s) comprovando que o licitante tenha executado para o órgão ou entidade
da Administração Pública Direta e Indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, ou ainda para empresas privadas as PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA a
seguir:
ITEM
01

10.2.

DISCRIMINAÇÃO
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

UNIDADE
M2

QUANTIDADE
xxxxxxxxxx

Qualificação técnico-profissional

Para atendimento à qualificação técnico-profissional, comprovação do licitante de possuir
ou de que irá dispor em seu corpo técnico, profissionais de nível superior, ENGENHEIRO
ou ARQUITETO, reconhecido(s) pelo CREA ou CAU detentor(res) de Atestado(s) de
responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no CREA ou CAU da região onde os
serviços foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) certidão(ões) de acervo
técnico – CAT, expedida(s) por este(s) conselho(s) que comprovem ter o(s) profissionais,
executado para o órgão ou entidade da Administração Pública Direta e Indireta, Federal,
Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, ou ainda para empresas privadas, serviço(s) de:
ITEM
01

10.3.

DISCRIMINAÇÃO
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

UNIDADE
M2

Comprovação

Comprovação de que o(s) responsável(eis) técnico(s) indicado(s) pertence(m) a empresa
se fará através de um dos documentos a seguir relacionados:
 Registro da empresa no CREA/CAU em que figure o profissional disponibilizado
como responsável técnico;
 Contrato de trabalho devidamente registrado no Conselho competente;
 CTPS (carteira de trabalho e Previdência Social);
 No caso de sócio, através do Contrato Social da empresa;
 ART/RRT de Cargo/Função;
 Contrato de Prestação de Serviços;
 Declaração de contratação futura do profissional detentor do atestado apresentado,
desde que acompanhada da anuência deste.
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Obs 1.: Não serão aceitos atestados de um mesmo profissional, como comprovação de
qualificação técnica apresentados por mais de uma empresa licitante.
10.4.

Declaração

Declaração formal emitida pelo licitante de que os equipamentos necessários de que trata
o projeto de engenharia estarão disponíveis e em perfeitas condições de uso quando da
contratação das obras, estes equipamentos estarão sujeitos a vistoria em loco ocasião da
contratação e sempre que necessário.
Obs 2: Não será aceito atestado de obra inacabada, executada parcialmente ou em
andamento.
10.5.

Vistoria Técnica

10.5.1 Apresentação de Atestado de Visita ao local onde serão realizados os serviços,
fornecido e assinado por um funcionário do setor de Engenharia, ou outro representante a
ser designado, bem como, assinado por um do (s) responsável (eis) técnico (s) da
proponente com habilitação em qualquer um dos ramos de engenharia: (civil, elétrica,
eletrônica, mecânica), ou em arquitetura, perante o CREA/CAU, no ato da vistoria a ser
realizada, até a data do término da visita ou,
10.5.2 Declaração de Vistoria indicando que a empresa licitante tomou conhecimento de
todas as informações e das condições locais para fins de cumprimento das obrigações
relativas ao objeto licitado. Todos os custos associados às visitas e à inspeção serão de
inteira responsabilidade do licitante.

11. FISCALIZAÇÃO
Durante a vigência do contrato, a execução dos serviços será acompanhada e
fiscalizada pela Fundação Municipal de Patrimônio Histórico – FUMPH, através do seu
corpo técnico, podendo ser designado outros setores.
O representante da Fundação Municipal de Patrimônio Histórico – FUMPH anotará em
registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços e
produtos mencionados no item 6 deste Projeto Básico, determinando o que for
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.
As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante da
Fundação Municipal de Patrimônio Histórico – FUMPH deverão ser solicitadas aos
superiores destes, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.
A proponente vencedora designará e manterá um Responsável Técnico, pertencente
ao quadro da Contratada, durante a vigência do seu contrato, previamente apresentado
e aceito pela Fundação Municipal de Patrimônio Histórico – FUMPH.
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12. AVALIAÇÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS CONTRATADOS
Os serviços a serem executados deverão seguir o disposto nos documentos de projeto,
conforme item 06 deste Projeto Básico, planilha orçamentária e demais documentos
pertinentes, bem como deverão ser submetidos à avaliação e aprovação do servidor
designado pela Fundação Municipal de Patrimônio Histórico – FUMPH, responsável
pela fiscalização e acompanhamento dos serviços e produtos contratados.
Os serviços que forem rejeitados parcial ou totalmente devem ser revistos,
readequados ou refeitos pela Contratada, às suas custas, e submetidos à nova
avaliação e aprovação do servidor designado pela Fundação Municipal de Patrimônio
Histórico – FUMPH, responsável pela fiscalização e acompanhamento dos serviços e
produtos.
13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Obrigando-se a Contratada a:


Arcar com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas
propostas;



Analisar previamente os documentos fornecidos pela Fundação Municipal de
Patrimônio Histórico – FUMPH;



Indicar o ADME (área de deposição de material excedente) com sua respectiva
capacidade;



Designar profissional capacitado do seu quadro de pessoal técnico, como
responsável pelo acompanhamento, monitoramento e supervisão dos trabalhos e
ainda se fazer presente no canteiro de obras durante todo o período em que forem
desenvolvidas e enquanto durarem as atividades;



Registrar os serviços perante o CONFEA/CREA e/ou CAU, da região onde está
situada a sede da Contratada;
Dar início à execução dos serviços tão logo seja recebida a Ordem de Serviços;




É vedada a Contratada a execução de quaisquer serviços que diferem do disposto
no item 6 deste Projeto Básico, sem a prévia autorização por escrito da
Contratante.



Confeccionar e colocar placa indicativa da obra em até 05 (cinco) dias, a contar do
início dos serviços, conforme resolução CONFEA/CREA e/ou CAU, de acordo com
o modelo a ser fornecido pela Contratante;
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Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em observância
às recomendações aceitas pela boa prática e técnica, normas e legislações;



Entregar os serviços e produtos executados devidamente registrados nos
conselhos profissionais, no caso aqui específico com as Anotações de
Responsabilidade Técnica (ART) registradas e quitadas no CREA/MA ou o
Registros de Responsabilidade Técnica (RRT) registradas e quitadas no CAU/MA;



Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou
em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes da execução ou de materiais empregados, no prazo máximo de 30
(trinta) dias após receber notificação de quaisquer umas das inconsistências
mencionadas anteriormente;



Responder pelo pagamento dos salários devidos aos empregados, pelos encargos
trabalhistas, fiscais e previdenciários respectivos, e por tudo mais que, como
empregadora, deva satisfazer além de ficar sob sua integral responsabilidade e
observância das leis trabalhistas, previdenciárias e fiscais, assim como registros,
tributos e outras providências e obrigações necessárias à execução do serviço ora
contratado;



Arcar com todos os tributos incidentes sobre este contrato, bem como sobre a sua
atividade de construtora, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e
nos prazos determinados por lei;



Fornecer, manter, controlar e exigir o uso dos equipamentos de proteção individual
(EPI) e coletivos (EPC), por todos os funcionários e/ou prepostos durante a
execução dos serviços e produtos ora contratados, bem como promover o
transporte de pessoal em veículos apropriados;



Prover o canteiro de obras de sinalização de segurança e informativa de maneira
clara (NR 18);



Responder e arcar com indenizações, pelos danos causados diretamente ou
indiretamente à contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo,
quando da execução dos serviços e produtos;



Manter no canteiro da obra registro diário, em formulário adequado, onde deverão
ser relatadas todas as atividades que se julgarem convenientes para a
comprovação real do andamento dos serviços e produtos dos termos do Contrato,
sendo visado/chancelado diariamente pelas partes;



Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos
respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a serem
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danificadas as redes, em especial as subterrâneas pertencentes às empresas de
telecomunicações, energia elétrica, água e esgoto. Ainda executar os trabalhos de
forma a não prejudicar o trânsito de pedestre e automotivo local;


Manter-se, durante toda a execução dos serviços e produtos, em compatibilidade
com as obrigações a serem assumidas e com todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na contratação;



Apresentar, junto com a solicitação de medição, cópia da folha de pagamento dos
empregados, discriminando seus nomes e respectivos salários, bem como as
cópias dos comprovantes de recolhimento dos tributos federais, estaduais e
municipais, relatório com documentação comprobatória dos serviços e produtos
executados total ou parcialmente, acompanhado de relatório fotográfico com o
registro dos mesmos, e demais documentos conforme determina o Decreto
Municipal nº 54.356/2020, Anexo 1.3;



Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos;



Refazer e/ou substituir, por sua conta e sem ônus para a Contratante, as partes
que apresentarem defeitos e/ou vícios de execução e ainda por eventuais
infiltrações durante o período de garantia da obra que são de 05 (cinco) anos;



Fica proibida de fazer uso das informações e documentos fornecidos pela
Contratante e/ou por ela desenvolvidos em objeto diferente do contratado e ainda
repassar a terceiros sem autorização prévia e por escrito da Contratante;



Proceder à remoção de entulhos, bem como a retirada de máquinas,
equipamentos, instalações e demais bens de sua propriedade, conforme plano de
mobilização e desmobilização do canteiro de obras e após ser lavrado o Termo de
Recebimento Provisório, e dentro do prazo estabelecido pela Contratante. Findo
este prazo, a Contratante promoverá a retirada, debitando as respectivas despesas
à Contratada;



Manter os serviços e produtos executados até ser lavrado o Termo de
Recebimento Definitivo, em perfeitas condições de conservação e
funcionamento.

14. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
Obrigando-se a Contratante a:
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Fornecer à Contratada a “Ordem de Serviços” que será expedida após assinatura
do Contrato;



Assegurar-se da boa prestação dos serviços, verificando sempre o seu bom
desempenho;



Atestar as faturas correspondentes aos serviços prestados, desde que não haja
nenhuma pendência de ordem contratual ou legal que impeça o atesto;



Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados;



Prestar informações e esclarecimentos que vierem a ser solicitados pela
Contratada, desde que sejam do seu conhecimento e pertinentes aos serviços
contratados.

15. PENALIDADES
Em caso de não cumprimento, por parte da Contratada, das obrigações assumidas, ou
de infringência dos preceitos legais pertinentes, serão aplicadas, segundo a gravidade
da falta, nos termos dos artigos 86, 87 e 88 da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas
alterações, as seguintes penalidades:
15.1. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor não executado da prestação dos
serviços, nos casos que ensejarem rescisão do contrato na forma da lei;
15.2. Multa de 0,2% (zero vírgula dois por cento) do valor do contrato por dia de
atraso, do período do cronograma não cumprido.
Além das multas acima aludidas a FUMPH poderá, garantida a prévia defesa, aplicar
ao Contratado, na hipótese de inexecução total ou parcial da obrigação, as seguintes
sanções:
a) Advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade
para as quais a Contratada tenha concorrido diretamente, ocorrência que será
registrada no Cadastro de Fornecedores do Município de São Luís;
b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor não executado do contrato;
c)

Suspensão temporária ao direito de licitar com o Município de São Luís-MA, bem
como o impedimento de com ele contratar, pelo prazo de 02 (dois) anos;

d) Declaração de inidoneidade, quando a Contratada dolosamente deixar de cumprir
as obrigações assumidas, praticando falta grave, devendo o referido ato ser
publicado no Diário Oficial do Município de São Luis-MA.
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As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” poderão ser aplicadas juntamente com
a prevista na alínea “b”.
As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção administrativa,
consequentemente a sua aplicação não exime a Contratada de reparar os prejuízos
que seu ato venha a acarretar ao contratante.
As multas previstas, quando aplicadas, serão descontadas dos créditos da Contratada
ou, se for o caso, cobradas administrativa ou judicialmente.
O descumprimento parcial ou total, por uma das partes, das obrigações que lhes
correspondam, não será considerado como inadimplemento contratual se tiver ocorrido
por motivo de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificado e comprovado.
O caso fortuito, ou de força maior, verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não são
possíveis de evitar, ou impedir, nos termos do parágrafo único do art. 393 do Código
Civil.
São Luís/MA, 16 de novembro de 2021.

..................................................................................................
Ígor Vinícius Mendes Câmara Novaes
Superintendente de Projetos do PAC Cidades Históricas
Eng. Civil - CREA: 111475105-7/MA
Matrícula FUMPH: 467367-1

..................................................................................................
Ana Paula Fogaça
Assessor de Gerenciamento do PAC Cidades Históricas
Arquiteta e Urbanista - CAU A44130-9
Matrícula FUMPH: 586009-1
Aprovo o Projeto Básico consoante
Art.7,º §2º, I da Lei nº 8.666/93
São Luís (MA), ______ /______/______.

Kátia Santos Bogéa
Presidente/FUMPH
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