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1. DO OBJETO
Contratação de empresa especializada em construção civil para execução de remanescentes de obra
de construção de creche tipo II – Padrão FNDE, localizada na Estrada do Quebra Pote, S/N, Santa
Helena.
1.1. O objeto da licitação tem a natureza de obra de engenharia.
1.2. As especificações, quantidades e exigências para a referida obra seguem em seus anexos.
1.3. A presente contratação adotará como regime de execução a Empreitada por Preço unitário.
2. DA JUSTIFICATIVA
Sabemos que uma educação constitui um dos fatores que permitem a melhoria da qualidade de vida
da população. Para tanto, ofertar uma educação de qualidade requer um ambiente de ensino e
aprendizagem atrativo e dinâmico, que estimule a convivência mútua, o respeito às diferenças, o
resgate da autoestima e o desenvolvimento tecnológico necessário à construção do conhecimento, ao
desenvolvimento das habilidades e das competências de nossos educandos.
Dentro dessa política de investimento e desenvolvimento social, em cotejo com o Plano de governo
2021 – 2024, a construção, ampliação e melhoria de espaços educacionais se faz mister. Assim, uma
das ações propostas consiste na retomada das obras de construção de Creches que se encontram
interrompidas.
Estes equipamentos urbanos (Creche tipo II) têm capacidade para atender até 94 crianças, em tempo
integral, ou 188 crianças em dois turnos (matutino e vespertino). Por se tratar de um projeto em
convênio com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, tais projetos
disponibilizarão espaços padronizados, dentro das diretrizes e preceitos do Ministério da Educação –
MEC, ofertando salas de aula com dimensões satisfatórias, fraldário, sala de repouso, brinquedoteca,
refeitório adaptado ao uso infantil e ambiente de preparação de alimentos condizentes com a
especialidade o público atendido, além de outros ambientes necessários à formação da criança.
Garantirá um espaço físico pedagógico acolhedor e atraente.
Considerando as vantagens que a conclusão destas obras trará a rede física escolar de São Luís, tanto
no acréscimo material (edifícios padronizados) como nos ganhos imateriais, traduzidos pela
oportunidade de uma educação de excelência ofertada às crianças deste município. A conclusão dos
remanescentes de obras da construção de creche tipo II – Padrão FNDE, tendo como objeto específico
deste termo de referência, a creche localizada na Estrada do Quebra Pote, s/n, Santa Helena, se torna
fundamental para o aprimoramento da rede física escolar, implementando conforto, segurança e
ampliação de vagas e oportunidades às crianças e famílias usuárias deste serviço.
3. DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
A CONTRATADA realizará os serviços objeto deste Projeto Básico, conforme Especificações e
Planilhas Orçamentárias, documentos estes em anexo.
As Especificações Técnicas a que se refere este Projeto Básico visam atender aos requisitos mínimos
para garantir a melhor execução das obras.
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Características técnicas:
ITEM
1

DESCRIÇÃO
Creche
Helena

tipo

II–

VALOR
Santa

R$ 2.370.791,26

TOTAL

R$ 2.370.791,26
BASE DE DADOS: SINAPI – abril (22) / ORSE – março (22) / SEINFRA – 27.0 /
SETOP – março (22)
4. PREÇO
O preço estimado da contratação deste serviço R$ 2.370.791,26 (dois milhões, trezentos e setenta mil,
setecentos e noventa e um reais e vinte e seis centavos), CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
EM ANEXO.
4.1. Nos preços estão inclusas todas as despesas com mão-de-obra, materiais, EPI’s, EPC’s,
alimentação, transporte, tributos, horas extras, adicionais (noturnos, insalubridades, periculosidades) e
taxas, assim como quaisquer outras que incidirem de forma direta ou indiretamente à necessária e
perfeita execução dos serviços objeto do presente Projeto Básico.
4.2. O preço proposto para a execução do Contrato resultante deste Projeto Básico, objeto desta
licitação será fixo e irreajustável, expresso em reais (R$) e se referirão à data de apresentação das
propostas, válidos por 60 (sessenta) dias.
4.3. Na composição dos preços unitários, a licitante deverá utilizar 2 (duas) casa decimais para evitar
correções futuras nas Propostas de Preços.
5. PRAZO DE EXECUÇÃO
5.1. O prazo de execução dos serviços iniciará a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço
– OS, emitida pela CONTRATANTE autorizando o início das atividades pelo prazo de 240 (duzentos e
quarenta) dias. Os prazos previstos para a execução dos serviços, objeto do Contrato resultante deste
Projeto Básico, serão de acordo com os cronogramas físico-financeiro apresentado na assinatura do
Contrato resultante deste Projeto Básico.
5.2. Deverá ser apresentado pela CONTRATADA, planejamento detalhado, com objetivo de permitir
que à fiscalização tenha a visão geral dos serviços, levando em conta a produtividade de sua equipe.
5.3. Os serviços terão início a partir da assinatura da Ordem de Serviço, com prazo de mobilização de
no máximo 10 (dez) dias corridos a contar da data de recebimento da ordem de serviço.
5.4. O prazo de início e término do serviço poderá ser prorrogado, mantidas as demais cláusulas do
contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, se comprovadamente
ocorrerem às circunstâncias a seguir descritas:
a. Alteração do projeto ou especificações, pela CONTRATANTE;
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b. Superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condições de execução do Contrato resultante deste Projeto Básico;
c. Interrupção da execução do Contrato resultante deste Projeto Básico ou diminuição do ritmo de
trabalho por ordem e interesse da CONTRATANTE;
d. Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por esta Lei;
e. Impedimento de execução do Contrato resultante deste Projeto Básico por fato ou ato de terceiros,
reconhecido pela CONTRATANTE em documento contemporâneo à sua ocorrência;
f. Omissão ou atraso de providências a cargo da CONTRATANTE, inclusive quanto aos pagamentos
previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do Contrato
resultante deste Projeto Básico, sem prejuízo as sanções legais aplicáveis aos responsáveis.
5.5. Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pela
autoridade competente para celebrar o contrato.
6. VIGÊNCIA CONTRATUAL
6.1. O prazo de vigência contratual será de 12 meses contado da data de sua assinatura, podendo ser
prorrogado na forma da Art, 57, I, da Lei n 8.666/93.
6.2. Por se tratar de um contrato por objeto (por escopo), o prazo de vigência presente no item 6.1 fica
estabelecido para efeitos de caracterização da mora para a aplicação das sanções correspondentes,
quando for o caso, de apuração das responsabilidades, não se extinguindo o contrato automaticamente
pelo término do seu prazo, operando-se a extinção do mesmo apenas com a conclusão do seu objeto
e o recebimento pela Administração.
7. REQUISITOS NECESSÁRIOS A PARTICIPAÇÃO DO CERTAME
7.1. Capacidade Técnico-Operacional
7.1.1. Atestado(s) expedido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado em nome da
empresa, comprovando a execução dos serviços, devendo nele(s) constar quantidades, prazos e
características dos serviços, como segue:
91- PROPRIOPROPIO

Estrutura metálica

M² 389,69

C2425 – SEINFRA

Telha Sanduiche metálica com preenchimento em PIR

M² 402,905

12024 – ORSE

Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm)
apoiado sobre perfil metálico "T" invertido 24mm

M² 200,14

ED-9919 – SETOP

Pintura epoxi - 02 demãos

M²

54,58
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87272 – SINAPI

Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x
40 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branca

M² 205,95

7.1.2. Serão considerados o somatório de atestados de capacidade técnicas para atendimento dos
quantitativos mínimos solicitados na tabela acima.
7.1.3. No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como
responsável técnico, como comprovação de qualificação técnica, ambas serão automaticamente
inabilitadas.
7.2. Qualificação Técnica – Profissional
7.2.1. Para atendimento à qualificação técnico-profissional, comprovação do licitante de possuir em
seu corpo técnico, ao tempo do início do Contrato resultante deste Projeto Básico, profissional(is) de
nível superior, ENGENHEIRO CIVIL(s) ou ARQUITETO(s) apto(s) a executarem tais serviços de
maiores relevâncias, reconhecido(s) pelo CREA ou CAU, detentor(es) 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,
expedidas por este(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissionais(is), executado para órgão
ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito
Federal, ou ainda, para empresa provada, que não o próprio licitante (CNPJ diferente), serviço(s)
relativo(s) a:
91- PROPRIOPROPIO

ESTRUTURA METÁLICA

C2425 – SEINFRA

Telha Sanduiche metálica com preenchimento em PIR

12024 – ORSE

Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre
perfil metálico "T" invertido 24mm

ED-9919 – SETOP

Pintura epoxi - 02 demãos

87272 – SINAPI

Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm - incl.
rejunte - conforme projeto - branca

7.2.2. Não será aceito atestado de obra inacabada, executada parcialmente ou em andamento,
exceto para as que estão de acordo com a art. 50, parágrafo único da Resolução Confea n° 1.025 de
30 de outubro de 2009.
7.2.3. A comprovação de vínculo do profissional com a licitante deverá ser feita por meio de Prova de
Registro da empresa no CREA ou CAU em que figure o profissional disponibilizado como responsável
técnico ou Registro em Carteira de Trabalho ou Contrato de Prestação de Serviço ou ART/RRT de
Cargo/Função ou declaração de futura disponibilidade, desde que apresentada a anuência do
profissional a ser contratado, ou ainda que o profissional responsável técnico configure como sócio da
empresa licitante.
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7.2.4. Os profissionais indicados pelo licitante, para fins de comprovação da capacitação técnicoprofissional, devem participar do serviço objeto deste Projeto Básico, admitindo-se a substituição por
profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração.
7.3.

Qualificação Econômica - Financeira

7.3.1. Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial ou Extrajudicial expedida pelo distribuidor
da sede da licitante, com data não anterior a 60 (sessenta) dias contados da data prevista para a
entrega das propostas.
7.3.1.1. Caso a empresa apresente a certidão positiva para Recuperação Judicial ou Extrajudicial, a
mesma deverá apresentar dentro do prazo de sua validade, plano de recuperação, já homologado pelo
juízo competente e em pleno vigor, apto a comprovar sua viabilidade econômico-financeira, inclusive
pelo atendimento de todos os requisitos de habilitação.
7.3.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício, que comprovem a boa
situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços, podendo ser
atualizados pelos índices oficias quando encerradas a mais de três meses da data de sua
apresentação;
7.3.2.1. Deverão apresentar o Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício
social por meio de cópias extraídas do Livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de
Encerramento, devidamente autenticados na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante ou em
outro órgão equivalente;
7.3.2.2. As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a exigência deste subitem
mediante a apresentação do balanço patrimonial e da Demonstração do Resultado levantando com
base no mês imediatamente anterior à data de apresentação da proposta;
7.3.2.3. Considera-se exercício social o período indicado no artigo 1.078, inciso I, do Código Civil,
independentemente da opção da sociedade empresária pela adoção de SPED Eletrônico.
7.3.3. A boa situação financeira será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral
(SG) e Liquidez Corrente (LC), que deverão apresentar o valor mínimo igual a 1 (um).
7.3.4. Deverá comprovar Patrimônio Líquido ou Capital Social de pelo menos 10% (dez por cento) do
valor estimado para a contratação.
7.3.5. O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por Contador
ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.
7.4.

Da Documentação Complementar

Será necessária a apresentação dos seguintes documentos:
7.4.1.

Planilha Orçamentária

7.4.2.

Cronograma Físico-Financeiro
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7.4.3.

Composição de Custos Unitários

7.4.4.

Planilha de Encargos

7.4.5. Planilha de Benefícios e Despesas Indiretas – BDI
7.4.6. Os documentos exigidos nos itens “7.4.1”, “7.4.2”, “7.4.3”, “7.4.4” e “7.4.5”, deverão
necessariamente ser assinados por técnico registrado no CREA ou CAU, com identificação e número
do registro devidamente indicados.
7.4.7. A não apresentação de qualquer das planilhas (incluso cronograma físico-financeiro) citadas
no item anterior acarretará a desclassificação do Licitante.
7.4.8. O BDI que incidirá sobre o somatório dos custos totais de cada item de serviço, deverá estar
apresentado à parte, ao final da planilha sintética, sendo ali necessariamente detalhada sua
composição.
7.4.9. Cada licitante deverá compor sua taxa de BDI com base em fórmula apresentada adiante,
levando em conta que nesta taxa deverão estar considerados, além dos impostos, as despesas
indiretas não explicitadas na planilha orçamentária e o lucro;
7.4.10. Na composição da taxa de BDI, não deverão ser alocados os percentuais relativos ao IRPJ e
CSLL, consoante Acórdão 325/2007 – TCU/Plenário
7.4.11. Os tributos Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ e contribuição social sobre Lucro Líquido
– CSLL não devem integrar o cálculo do BDI, nem a planilha de custo direto, por se constituírem em
tributos de natureza direta e personalíssimas que oneram pessoalmente o(s) contratado(s), não
devendo ser repassado à contratante.
A fórmula proposta por esta Secretaria para cálculo do BDI é:
Onde:
(1+(𝐴𝐶+𝑆+𝑅+𝐺).(1+𝐷𝐹).(1+𝐿)

BDI = [

(1−𝑙)

− 1] 𝑥100

AC – É a taxa de rateio da Administração Central;
S – É uma taxa representativa de Seguros;
R – Corresponde aos riscos e imprevistos;
G – É a taxa representativa o ônus das garantias exigidas em edital;
DF – É a taxa representativa das despesas financeiras;
L – Corresponde ao lucro bruto;
I – É a taxa representativa dos impostos (PIS, COFINS e ISS).
8. REAJUSTE
8.1
O orçamento estimado pela Administração baseou-se nas planilhas referenciais SINAPI – abril
(22) / ORSE – março (22) / SEINFRA – 27.0 / SETOP – março 2022.
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8.2
Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento a que
a proposta se referir. Poderá ser solicitada o reajuste conforme item subsequentes.
8.3
Dentro do prazo de vigência do Contrato resultante deste Projeto Básico e a partir do pedido
da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano da referência
acima mencionada, aplicando-se o índice exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas
após a ocorrência da anualidade, com base na seguinte fórmula (art. 5º do Decreto n.º 1.054, de 1994):
R = V (I – Iº) / Iº, onde:
R = Valor do reajuste procurado;
V = Valor contratual a ser reajustado;
Iº = índice inicial - refere-se ao índice de custos ou de preços correspondente à data fixada para entrega
da proposta na licitação;
I = Índice relativo ao mês do reajustamento;
Considerando-se que se trata de serviço de engenharia, a Administração deve avaliar a pertinência de
eleger o Índice Nacional da Construção Civil – INCC.
8.4 Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
8.5 A periodicidade do reajuste é anual, aplicado somente aos pagamentos de valores referentes a
eventos físicos realizados a partir do 1º (primeiro) dia imediatamente subsequente ao término do 12º
(décimo segundo) mês e, contado desde a data da apresentação da proposta e de acordo com a
vigência do Contrato resultante deste Projeto Básico.
8.6 O reajuste será realizado por apostilamento.
9. REGIME DE EXECUÇÃO
9.1 Os serviços contratados serão executados sob o regime de empreitada por preço unitário.
10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
10.1
A CONTRATADA apresentará um Gestor ou Preposto para a execução dos serviços objeto do
Contrato resultante deste Projeto Básico, indicando à FISCALIZAÇÃO os nomes e registros
profissionais de toda a equipe técnica, ao qual lhe compete:
10.1.1 Coordenar as relações da empresa com o gestor do Contrato resultante deste Projeto Básico;
10.1.2 Gerenciar os serviços;
10.1.3 Receber as notificações do gestor do Contrato resultante deste Projeto Básico e da autoridade
máxima do órgão ou entidade;
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10.2 A qualquer tempo a FISCALIZAÇÃO poderá solicitar a substituição de qualquer membro da
equipe técnica da CONTRATADA, desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos
trabalhos.
10.3 É condição para início do Contrato resultante deste Projeto Básico a indicação do representante,
por parte do contratado.
10.4 Será necessário que o preposto esteja no local da execução.
10.5 Refazer os serviços eventualmente executados com vícios ou defeitos, em virtude da ação,
omissão negligência, imperícia, emprego de materiais ou processos inadequados ou de qualidade
inferiores.
10.6 Responsabilizar-se integralmente pelos encargos trabalhistas, securitários, previdenciários,
fiscais e comerciais resultantes da execução do objeto deste Projeto Básico, assim como, horas extras,
adicionais (noturnos, insalubridades, periculosidades).
10.7
A CONTRATADA deverá apresentar a ART – Anotação de Responsabilidade Técnica ou RRT
– Registro de Responsabilidade Técnica de execução dos serviços objeto desde Projeto Básico, no
prazo de até 10 (dez) dias corridos, contado do recebimento da Ordem de Serviço.
10.8
A CONTRATADA deverá executar os serviços rigorosamente em conformidade com todas as
condições estabelecidas neste Projeto Básico.
10.9
A CONTRATADA deverá realizar por meio de laboratório previamente aprovado pela
fiscalização e sob suas custas, os testes, os ensaios, exames e provas necessárias ao controle de
qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados durante o serviço.
10.10 Manter os profissionais que executarão os serviços, objeto deste Projeto Básico, devidamente
fardados e identificados mediante a utilização de crachás.
10.11 Fornecer os equipamentos de segurança individuais (EPI’s) e equipamentos de proteção
coletiva (EPC’s) adequados e compatíveis com o tipo de exposição ao risco, a todos os profissionais
que executarão os serviços, objeto deste projeto básico.
10.12 Responder perante o Contratante e terceiros pela cobertura dos riscos e acidente de trabalho
dos seus empregados, prepostos ou contratados, bem como por todos os ônus, encargos, perdas e
danos, porventura resultantes da execução dos serviços contratados, como estabelecido na lei.
10.13 A Contratada fica obrigada a aceitar os acréscimos ou supressões de até 25% do valor inicial
a que se refere o objeto do Projeto Básico, nos termos previstos pela Lei, caso seja necessária a
aplicação dessa condição.
10.14 Realizar os serviços solicitados por esta Secretaria, com a observância dos prazos por ela
determinados.
10.15 Responder, em relação aos seus técnicos, por todas as despesas decorrentes da execução
dos serviços, tais como salário, seguro de acidentes, taxas, impostos, contribuições, indenizações,
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vale-transporte, vale-refeição e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo governo
ou vantagens decorrentes de convenção coletiva.
10.16 Responder pelos danos causados diretamente a esta Secretaria ou a terceiros, decorrente de
culpa ou dolo em razão da execução dos serviços em apreço, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a FISCALIZAÇÃO ou o acompanhamento desta Secretaria.
10.17 Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade desta
Secretaria, quando esses tenham sido ocasionados por seus técnicos durante a prestação dos serviços
ora contratados.
10.18 Manter os seus técnicos sujeitos às normas procedimentais desta Secretaria, porém sem
qualquer vínculo com a CONTRATANTE.
10.19 Responsabilizar-se pela observância das normas técnicas indicadas neste Projeto Básico,
inclusive atendendo aos critérios e prescrições estabelecidas nas normas técnicas da ABNT –
Associação Brasileira de Normas Técnicas e ISO – International Organization for Standardization.
10.20 Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeição de serviços pela FISCALIZAÇÃO,
bem como pelos atrasos acarretados por esta rejeição.
10.21 Responsabilizar-se por todo o transporte necessário a prestação de serviços contratados,
quando requerido pela FISCALIZAÇÃO ou esteja previsto neste Projeto Básico.
10.22 Executar os serviços constantes do objeto em conformidade com o respectivo planejamento,
normas e especificações técnicas e, ainda, com as instruções emitidas pela FISCALIZAÇÃO por esta
Secretaria.
10.23

Responsabilizar-se pela perfeita execução e completo acabamento dos serviços contratados.

10.24 Comunicar à FISCALIZAÇÃO desta Secretaria qualquer anormalidade de caráter urgente e
prestar os esclarecimentos julgados necessários.
10.25 Manter, por si e por técnicos e/ou prepostos, em total e irrestrita confidencialidade, todas as
condições, o escopo e as informações recebidas em razão dos serviços e durante a execução dos
trabalhos, as quais constarão exclusivamente dos arquivos e dos relatórios que vierem a ser emitidos.
10.26 Não utilizar e/ou divulgar a terceiros, por si e por seus técnicos e/ou prepostos, o escopo do
trabalho contratado, as informações que venham a obter junto a esta Secretaria, assim como os
resultados dos serviços.
10.27

Cumprir o cronograma estabelecido e aprovado e condições especificadas e acordadas.

10.28 Manter informado o técnico responsável da FISCALIZAÇÃO/ Secretaria, encarregado de
acompanhar os trabalhos, prestando-lhe as informações necessárias.
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10.29 As inconsistências ou dúvidas verificadas na documentação entregue terão prazo máximo de
07 (sete) dias corridos, contados a partir do recebimento da diligência pela CONTRATADA, para serem
formalmente esclarecidas.
10.30 As licenças para execução dos serviços, dependentes de quaisquer autoridades federais,
estaduais e/ou municipais, correrão por conta e risco da Contratada.

10.31 A CONTRATADA deverá mobilizar para a execução das obras o quantitativo de pessoal
necessário para o atendimento do cronograma, ficando sob sua responsabilidade o dimensionamento
dos turnos e equipes para execução dos serviços.
10.32 O descumprimento reiterado das disposições destas obrigações e a manutenção da
CONTRATADA em situação irregular perante suas obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias
implicará rescisão do Contrato resultante deste Projeto Básico, sem prejuízo da aplicação das
penalidades nele previstas e demais cominações legais.
10.33 A Contratada deverá manter todas as condições do conforto e segurança em relação aos seus
funcionários e para os usuários das vias inclusas no objeto deste Projeto Básico, respeitando as NR’s:
06, 08, 12, 18, 24 e 26.
11

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Além das obrigações resultantes da observância da Lei n° 8.666/93 e demais normas pertinentes, são
obrigações da Contratante:
11.1 Fiscalizar e acompanhar a execução dos serviços objeto do Contrato resultante deste Projeto
Básico;
11.2 O CONTRATANTE obriga-se a efetuar o pagamento na forma ajustada neste documento;
11.3 Cumprir com todas as obrigações financeiras para com a CONTRATADA;
11.4 Fornecer a qualquer tempo e com o máximo de presteza, mediante solicitação escrita da
CONTRATADA, informações adicionais, dirimir dúvidas e orientá-la em todos os casos omissos;
11.5 Aplicar as penalidades à CONTRATADA, quando for o caso;
11.6 Fiscalizar a execução do Contrato resultante deste Projeto Básico, através de servidor
especialmente designado, sendo permitida a assistência de terceiros, conforme dispõe o art. 67 da Lei
8.666/93.
11.7 Rejeitar, no todo ou em parte, o serviço que a CONTRATADA entregar fora das especificações
do Projeto Básico e seus anexos;
11.8 Verificar a regularidade da situação fiscal da CONTRATADA.
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11.9 O CONTRATANTE obriga-se a cumprir todas as exigências contidas no presente Projeto Básico
e no Contrato resultante dele a ser firmado.
12

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

As medições serão realizadas mensalmente ou em periodicidade menor ou maior, a critério da
administração, contados a partir do início efetivo dos serviços.
13

PAGAMENTO

13.1
O prazo de pagamento contado a partir da data do recebimento da Nota Fiscal, conforme
boletim de medição, previamente aprovado pela FISCALIZAÇÃO, no máximo de 30 (trinta) dias.
13.2
O pagamento dos serviços será efetuado mediante o Boletim de Medição (modelo Contratante),
devidamente atestada pela FISCALIZAÇÃO da Contratante.
13.3
Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto estiver pendente de liquidação de
qualquer obrigação contratual, ou de atraso de pagamento dos encargos sociais (INSS e FGTS) sob
responsabilidade da licitante Contratada.
13.4
O pagamento da medição final dos serviços estará condicionado além das observações
anteriores, à análise e aprovação, da Fiscalização dos serviços realizados pela Contratada.
14

GARANTIA CONTRATUAL

14.1
Para segurança do CONTRATANTE quanto ao cumprimento das obrigações contratuais, a
CONTRATADA deverá optar, no montante de 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato resultante
deste Projeto Básico, por uma das seguintes modalidades previstas n art. 56 da Lei n° 8.666/1993.
I. Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes terem sido emitidos sob forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco
Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da
Fazenda;
II.

Seguro-garantia;

III.

Fiança bancária.

15

FISCALIZAÇÃO

15.1
Os serviços serão fiscalizados por representante desta Secretaria que ficará responsável pela
comprovação da execução dos serviços exigidos neste Termo e em atestar a Nota Fiscal, devendo
este ser substituído, no caso de seu impedimento, por outro funcionário indicado pela mesma fonte, a
seu exclusivo juízo.
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15.2
As decisões e providências que ultrapassem a competência do gestor do Contrato resultante
deste Projeto Básico devem ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das
medidas convenientes.
15.3
A atuação ou a eventual omissão da FISCALIZAÇÃO durante a realização dos serviços não
poderão ser invocadas para eximir a Contratada da responsabilidade pela execução dos serviços.
15.4
A FISCALIZAÇÃO não aceitará a alegação de atraso dos serviços devido ao não fornecimento
tempestivo dos materiais pelos fornecedores.
15.5
A FISCALIZAÇÃO não aceitará a transferência de qualquer responsabilidade da
CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos, subempreiteiros, entre outros.
15.6
A qualquer tempo a FISCALIZAÇÃO poderá solicitar a substituição de qualquer membro da
equipe técnica CONTRATADA, desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos
trabalhos.
15.7
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, datas das ações e responsáveis pelas providências a serem
tomadas.
16

DAS PENALIDADES

16.1
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:
a. 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;
b. Multa de 0,2% (zero vírgula dois por cento) do valor do contrato por dia de atraso, do período do
cronograma não cumprido, até o limite de 20% do valor do contrato.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Além das multas acima aludidas a SEMED poderá, garantida a prévia
defesa, aplicar à Contratada, 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;
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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 Luís - MA.
PARÁGRAFO SEGUNDO – As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” poderão ser aplicadas
juntamente com a prevista na alínea “b”.
PARÁGRAFO TERCEIRO - 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.
PARÁGRAFO QUARTO - As multas previstas, quando aplicadas, serão descontadas dos créditos da
Contratada ou, se for o caso, cobradas administrativa ou judicialmente.
PARÁGRAFO QUINTO - 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.
17
17.1

CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO
Executado o Contrato resultante deste Projeto Básico, o seu objeto deve ser recebido:

17.1.1 Provisoriamente, pelo gestor do Contrato resultante deste Projeto Básico em se tratando de
serviços, em até 05 (cinco) dias úteis da comunicação escrita do contratado.
a. Nesta primeira etapa, após a conclusão dos serviços e solicitação oficial da Contratada a
FISCALIZAÇÃO fará a vistoria “in loco”, para registrar anomalias construtivas aparentes.
b. Após a vistoria, através de comunicação oficial da FISCALIZAÇÃO, serão indicadas as correções e
complementações consideradas necessárias ao Recebimento Provisório, bem como estabelecido o
prazo para a execução dos ajustes.
c. Na segunda etapa, após a conclusão das correções, e complementações e nova solicitação oficial
da Contratada, mediante nova vistoria realizada pela FISCALIZAÇÃO, será realizado o Recebimento
Provisório.
d. O recebimento provisório transfere para a administração a responsabilidade civil pela verificação da
qualidade, quantidade e conformidade do serviço com a proposta e consequente aceitação.
17.1.2 Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente e até 90 dias
corridos da comunicação escrita do contratado ou recebimento provisório.
a. O Recebimento Definitivo somente será efetuado pelo Contratante após a comprovação pela
Contratada de pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes sobre o
objeto do Contrato resultante deste Projeto Básico e correções eventuais que não poderem ser
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detectadas durante vistoria, para isso o prazo será de 90 dias, a contar da data do recebimento
provisório.
b. Se o recebimento não ocorrer nos prazos estabelecidos, o contratado notificará a Administração
para fazê-lo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após o qual se caracterizará o recebimento tácito,
reputando-se como realizado satisfatoriamente o objeto do Contrato resultante deste Projeto Básico.
c. A Administração deve rejeitar, no todo ou em parte, serviço executado em desacordo com o Contrato
resultante deste Projeto Básico.
d. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil, principalmente quanto à
solidez e segurança do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do Contrato resultante
deste Projeto Básico dentro dos limites estabelecidos por Lei ou pelo Contrato resultante deste Projeto
Básico.
e. Salvo disposições em contrário constantes do edital ou de ato normativo, os ensaios, testes e
demais provas exigidas por normas técnicas oficiais, para a boa execução do objeto do Contrato
resultante deste Projeto Básico, correm por conta do contratado.
f. Em caso de atraso em relação a alguma etapa do Plano de Execução dos Serviços, à Contratada
será aplicada multa conforme previsto em Contrato resultante deste Projeto Básico, sendo para tanto
considerado o prazo da etapa em questão e o tempo decorrido para a apresentação.
g. Quaisquer modificações no decorrer do serviço em questão serão processadas através do Termo
Aditivo pertinente, devidamente justificado pela FISCALIZAÇÃO e dentro dos previstos na Lei.
18

DAS CORREÇÕES E SERVIÇOS IMPUGNADOS

18.1
A CONTRATADA deverá corrigir ou substituir os eventuais vícios, defeitos ou incorreções
constatadas pela Comissão de Fiscalização nos serviços executados, por sua conta e riscos, no todo
ou em parte, dentro do prazo estabelecido na respectiva Notificação.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Em caso de rejeição total/parcial dos serviços executados, ou na hipótese
de descumprimento de outras obrigações contratuais, avaliados nas medições mensais, ficará a
CONTRATADA sujeita à aplicação das sanções administrativas fixadas neste Contrato resultante deste
Projeto Básico.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A concessão do prazo estabelecido para correção de serviços impugnados
e/ou cumprimento das determinações não impede a aplicação das sanções administrativas.
19

DO RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

A CONTRATADA deverá fornecer e manter na obra o respectivo RDO – Relatório Diário de Obras, com
todas as folhas devidamente numeradas e rubricadas pelo funcionário responsável da empresa e pela
Comissão de Fiscalização, onde deverão ser anotadas todas as ocorrências diárias decorrentes do
andamento dos serviços, bem como especificados detalhadamente os serviços em execução e
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registradas outras ocorrências julgadas necessárias ao perfeito acompanhamento da execução do
Contrato resultante deste Projeto Básico.
PARÁGRAFO ÚNICO – A abertura do livro RDO – Relatório Diário de Obras deverá ser feita
juntamente com a Comissão de Fiscalização no dia de início dos serviços, a quem caberá confirmar ou
retificar os registros.
20

DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

20.1
Na interpretação do Contrato decorrente deste Projeto Básico será aplicada a Lei n° 8.666, de
21 de junho de 1993 e a legislação complementar.
21

DOS TRIBUTOS E DESPESAS

21.1
Constituirão encargos exclusivos da CONTRATADA, o pagamento de tributo, tarifas,
emolumentos e despesas decorrentes da formalização do Contrato resultante deste Projeto Básico e
da execução do seu objeto.
22

DA PUBLICAÇÃO

22.1 O Contrato decorrente deste Projeto Básico será publicado no Diário Oficial do Município e Diário
Oficial da União no em conformidade com o Parágrafo Único, do art. 61, d Lei n° 8.666/93, ocorrendo
as despesas por parte da CONTRATANTE.
23

DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA

23.1
O Contrato decorrente deste Projeto Básico não poderá ser objeto de cessão ou transferência,
no todo ou em parte, além do limite de 30% estipulado em item 25.2.1.
24

DA RESCISÃO CONTRATUAL

Constituem motivos para a rescisão do Contrato decorrente deste Projeto Básico:
a. O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
b. O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
c. A lentidão do seu cumprimento, levando o CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da
conclusão dos serviços, no prazo estipulado;
d. O atraso injustificado no início de execução dos serviços;
e. A paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação ao CONTRATANTE;
f. A subcontratação total ou a subcontratação parcial que ultrapasse 30% (trinta por cento) do seu
objetivo. A associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem
como a fusão, cisão ou incorporação;
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g. O desatendimento das determinações regulares emanadas pelo servidor ou comissão responsável
pelo acompanhamento e fiscalização dos serviços, assim como as da Secretaria Municipal de
Educação – SEMED
h. O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1° do art. 67 da Lei
Federal n° 8.666/1993;
i. A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
j. A dissolução da CONTRATADA;
k. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que
prejudiquem a execução do Contrato decorrente deste Projeto Básico;
l. Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal n° 8.666/1993, sem prejuízo das
sanções penais cabíveis;
m. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução
do Contrato decorrente deste Projeto Básico;
n. Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas
pela máxima autoridade da esfera administrativa a que se refere o Contrato decorrente deste Projeto
Básico;
o. A supressão, por parte do CONTRATANTE, de serviços, acarretando modificação do valor inicial do
Contrato decorrente deste Projeto Básico além do limite permitido no § 1° do art. 65 da Lei Federal
8.666/93, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes, nos termos de
§2° do art. 65 da referida Lei;
p. A supressão da execução do Contrato decorrente deste Projeto Básico, por ordem escrita do
CONTRATANTE, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública,
grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o
mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e
contratualmente imprevista desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurando a
CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações
assumidas até que seja normalizada a situação;
q. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE decorrentes
dos serviços já prestados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna
ou guerra, assegurando a CONTRATADA o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas
obrigações até que seja normalizada a situação.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos
do processo, assegurando o contraditório e a ampla defesa.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A rescisão do Contrato decorrente deste Projeto Básico poderá ser:
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a. Determinada por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nas alíneas ‘a’ a
‘n’ desta cláusula;
b. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja
conveniência para o CONTRATANTE;
c. Judicialmente, nos termos da Legislação.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Quando a rescisão ocorrer com base nas letras “m” a “q” desta cláusula,
sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados
que houver sofrido, tendo ainda direito aos pagamentos devidos pela execução do Contrato decorrente
deste Projeto Básico até a data da rescisão.
PARÁGRAFO QUARTO – A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a
retenção dos créditos decorrentes do Contrato resultante deste Projeto Básico, até o limite dos
prejuízos causados ao CONTRATANTE, além das sanções previstas neste instrumento.
25
25.1

DISPOSIÇÕES GERAIS
Outras condições específicas

25.1.1 Para efeito das presentes especificações, o termo CONTRATADA define o proponente
vencedor do certame licitatório, a quem será adjudicada o serviço, o termo FISCALIZAÇÃO define o
fiscal ou equipe que representa a Secretaria Municipal de Educação - SEMED, perante a
CONTRATADA e a quem este último deverá se reportar e o termo CONTRATANTE define esta
Secretaria.
25.1.2 Antes de apresentar sua proposta, a licitante deverá analisar todos os documentos do edital,
executando todos os levantamentos necessários ao desenvolvimento de seus trabalhos, de modo a
não incorrer em omissões, as quais não poderão ser alegadas em favor de eventuais pretensões de
acréscimo de preços.
25.1.3 Possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções dos projetos ora fornecidos não
poderão constituir pretexto para o CONTRATADO cobrar “serviços extras” e/ou alterar a composição
de preços unitários. Considerar-se-á o Contratado como altamente especializado nos serviços em
questão e que, por conseguinte, deverá ter computado, no valor global da sua proposta, também, as
complementações e acessórios por acaso omitidos nos projetos, mas implícitos e necessários ao
perfeito e completo funcionamento de todas as maquinas, equipamentos e aparelhos utilizados durante
a execução dos serviços objeto deste Projeto Básico.
25.1.4 Para a prestação dos serviços contratados neste escopo, a CONTRATADA deverá atender as
Normas ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas e/ou Normas Estrangeiras pertinentes.
25.2

Subcontratação
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25.2.1 A licitante vencedora poderá, em regime de responsabilidade solidária, sem prejuízo das suas
responsabilidades contratuais e legais, subcontratar parte dos serviços, até o limite máximo de 30%
(trinta por cento), desde que não implique em alterações substanciais nas cláusulas pactuadas;
25.2.2 No caso de subcontratação deverá ficar demonstrado e documentado que esta abrangerá
apenas reforçará a capacidade técnica da contratada e que executará, por seus próprios meios, o
principal dos serviços de que trata este Edital, assumindo a responsabilidade direta e integral pela
qualidade dos serviços contratados;
25.2.3 A assinatura do Contrato resultante deste Projeto Básico caberá à empresa vencedora, por ser
a única responsável perante a SEMED, mesmo que a subcontratação tenha sido autorizada pela
SEMED;
25.2.4 A SEMED se reserva o direito de, antes do início dos serviços e durante a execução dos
mesmos, exigir que o pessoal técnico e auxiliar da empresa contratada e suas subcontratadas se
submetam à comprovação de suficiência técnica para a realização dos serviços e determinar a
substituição de qualquer membro da equipe caso não satisfaça os quesitos técnicos requeridos ou que
não esteja apresentando o rendimento desejado;
25.2.5 Somente serão permitidas subcontratação regularmente autorizadas pela SEMED, sendo
causa de rescisão contratual aquela não devidamente formalizada por aditamento;
25.2.6 A empresa contratada responsabiliza-se pela padronização, compatibilidade, gerenciamento
centralizado e qualidade da subcontratação.
25.3 Não será admitida a participação de consórcios.
25.4 Vistoria
25.4.1 Será facultada a Licitante a realização de vistoria no local de execução dos serviços, com o
objetivo de conhecer sua localização, particularidades e demais questões pertinentes ao
desenvolvimento dos serviços contratados.
25.4.2 A vistoria deverá ser agendada junto à Assessoria Técnica de Engenharia e Arquitetura,
através do e-mail: atena.semed@gmail.com
25.4.3 A licitante que não realizar a vistoria deverá aceitar as disposições do Edital e informar através
de declaração, não podendo alegar desconhecimento ou desinformação.
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Anne Caroline Marques Pinheiro Salgado
Secretária Municipal de Educação
APROVO O PRESENTE PROJETO BÁSICO
EM
São Luís:_____/ _____/_____
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