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EDITAL
RDC PRESENCIAL Nº 004/2015 – CPL/PMSL
A CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, instituída pela Lei Municipal nº.
4.537 de 14 de novembro de 2005, alterada pela Lei 4.804/2007, regulamentada pelo Decreto
Municipal nº. 25.925, de 17 de janeiro de 2006, por meio de sua Comissão de Licitação, torna
público que receberá as Proposta de Preços e dos Documentos de Habilitação, em sessão
pública, para o objeto deste RDC PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL,
modo de disputa FECHADO, sob a forma de EXECUÇÃO INDIRETA, em regime de
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, originada do Processo Administrativo nº.
030.0016978/2015, de interesse da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SEMED, mediante as condições estabelecidas neste Edital, que se subordina às normas da Lei
nº 12.462/2011, do Decreto Federal nº 7.581/2011, da Lei Complementar nº 123/2006, alterada
pela Lei complementar n.º 147/2014 e no que expressamente a Lei nº 12.462/2011 permitir a
Lei nº 8.666/93, sem exclusão de outras aplicadas à espécie.
O Edital poderá ser obtido ou consultado na Central Permanente de Licitação, em dias
úteis, de segunda a quinta, das 13:00 às 18:00 horas, e sexta-feira, das 08:00 às 13:00
horas. No primeiro caso, ser-lhe-á fornecido mediante a entrega de 02 (duas) resmas de
papel tamanho A4, 210 x267 mm, 75 g/m², ultra branco, junto ao setor de venda de
editais, referente ao custo de reprodução do edital, bem como, no site
http://www.saoluis.ma.gov.br/, da Prefeitura de São Luís.
1. OBJETO
1.1. Constitui objeto do presente Edital a contratação de empresa de engenharia para execução
da (s) obra (s) e/ou serviço (s) de Contratação de empresa de Engenharia Civil para realização
de serviços de construção de escolas de ensino infantil nos seguintes endereços: - Rua Delcy
Batista, s/n, Bequimão; - Rua 13, s/n, Cohab IV; - Av. Goiás, s/n, Chácara Brasil.
1.1.1. A forma pela qual deverão ser executados os serviços licitados e as diversas obrigações
dos licitantes e do (s) adjudicatário (s) do objeto desta licitação estão registradas neste Edital,
na Especificação Técnica, na Minuta do Contrato (ANEXO VIII deste Edital) e demais
Anexos que, igualmente, integram o dossiê de informações sobre a licitação.
1.1.2. O valor estimado para a execução das obras e/ou serviços, conforme orçamentos
(anexos) totalizam R$ 5.528.735,88 (cinco milhões e quinhentos e vinte e oito mil e
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setecentos e trinta e cinco reais e oitenta e oito centavos).
1.2.Na disputa no modo fechado as propostas que forem apresentadas pelos licitantes terão o
sigilo resguardado até o momento da abertura em sessão pública, após o credenciamento de
todos os licitantes, devendo as Propostas serem apresentadas em envelopes lacrados que, após
abertas, serão ordenadas de forma crescente, do valor maior para o menor.
1.3.A entrega dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO ocorrerá na sessão de
recebimento e abertura dos envelopes nos 01 contendo as PROPOSTAS DE PREÇOS na
data designada neste Edital.
1.4. Serão conferidos os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO apenas do licitante classificado
em primeiro lugar.
1.5. No caso de inabilitação do primeiro classificado, serão requeridos e avaliados pela
COMISSÃO DE LICITAÇÃO os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO do participante
subsequente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma
proposta ou lance que atenda a este Edital.
2. LOCAL E DATA
2.1. A sessão para recebimento e abertura dos envelopes contendo a proposta de preços e os
documentos que a instruírem, será pública, dirigida pela COMISSÃO DE LICITAÇÃO, e
realizada de acordo com os termos deste Edital e seus Anexos, pela Lei Federal nº 12.462/11,
suas alterações e demais legislações pertinentes, em local, data e horário determinado abaixo:
LOCAL: CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL, situada na Avenida
Jerônimo de Albuquerque, nº 06, quadra 16, Ed. Nena Cardoso – Vinhais – CEP 65.074-199 –
São Luís/MA.
DATA: 01/10/2015.
HORA: 09:00horas
2.2.É vedado à CPL receber propostas além do horário acima descrito ou fora do local
determinado.
2.3.Não havendo expediente na data marcada, a sessão será realizada no primeiro dia útil
subsequente, à mesma hora e local, salvo por motivo de força maior, ou qualquer outro fator ou
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evento imprevisível.
3. CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO, ESPECIFICAÇÕES E NORMAS TÉCNICAS.
3.1.Na execução dos serviços objeto do presente Edital deverá ser obedecido o Projeto Básico
de Engenharia aprovado pela SEMED e as demais especificações e normas técnicas vigentes
na SEMED, normas técnicas da ABNT, aquelas complementares e particulares pertinentes ao
Projeto Básico, ao especificado nos ANEXOS IX e observadas ainda as instruções,
recomendações e determinações da Fiscalização e, quando houver, da Supervisão e dos órgãos
ambientais.
4. DA NATUREZA DOS RECURSOS
4.1.As despesas decorrentes dos serviços contratados com base na presente licitação correrão
pela seguinte dotação orçamentária:
Projeto/Atividade
Elemento de Despesa
Fonte de Recursos:

13101.123650201.2002
4.4.90
106

5. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
5.1. Poderão participar deste certame licitatório as empresas estabelecidas no país que
acatarem as condições determinadas neste Edital e seus Anexos, e que atendam aos seguintes
requisitos:
a) Conhecer as condições estipuladas nesta licitação e apresentar os documentos nela exigidos;
b) Ter aptidão para o desempenho de atividades pertinentes e compatíveis com o (s) objeto (s)
desta licitação;
c) É vedada a participação de empresas organizadas em consórcio.
5.2. NÃO PODERÃO PARTICIPAR DIRETA OU INDIRETAMENTE DESTA
LICITAÇÃO
5.2.1. Empresas em estado de Falência, Concordata, sob Concurso de Credores, em Dissolução
ou Liquidação, exceto, mediante determinação judicial.
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5.2.2. Empresa declarada inidônea por órgão ou entidade da Administração Pública Direta ou
Indireta, Federal, Distrito Federal, Estadual ou Municipal;
5.2.3. Empresa suspensa de licitar e Contratar com o Município de São Luís, e/ou com a
Administração Pública em qualquer de suas esferas;
5.2.4. Empresas que não atendam às exigências deste Edital;
5.2.5. Empresa cujos Diretores, Responsáveis Legais ou Técnicos, Membros de Conselho
Técnico, Consultivo, Deliberativo ou Administrativo ou Sócio, pertençam, ainda que
parcialmente, de empresa do mesmo grupo, ou em mais de uma empresa, que esteja
participando desta licitação;
5.2.5.1. Caso, constatada tal situação, ainda que a posteriori, a empresa licitante será
desqualificada, ficando esta e seus representantes incursos nas sanções previstas no Art.
47 da Lei nº 12.462/2011.
5.2.6. Empresa cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste Edital;
5.2.7. Pessoa Física ou Jurídica que elaborou, isoladamente ou em Consórcio, o Projeto Básico
ou Executivo correspondente;
5.2.8. Pessoa Jurídica da qual o autor do Projeto Básico ou Executivo seja Administrador,
Sócio com mais de 5% (cinco) por cento do Capital volante, Controlador, Gerente,
Responsável Técnico (RT) ou subcontratado, ou;
5.2.9. Servidor Público ou ocupante de cargo em Comissão da Prefeitura Municipal de São
Luís-PMSL ou Responsável pela licitação.
5.2.9.1. Para fins do disposto nos subitens 5.2.7, 5.2.8 e 5.2.9deste Edital, consideramse participação indireta a existência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial,
econômica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa física ou jurídica, e
o licitante ou responsável pelos serviços, fornecimento e obras, incluindo-se os
fornecimentos de bens e serviços a estes necessários. O disposto neste subitem aplica-se
aos membros da COMISSÃO DE LICITAÇÃO.
5.2.9.2. Para o regime de Contratação Integrada, não se aplicam as vedações previstas
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nos subitens 5.2.7e 5.2.8 deste Edital, sendo vedada a participação direta ou indireta
nas licitações da Pessoa Física ou Jurídica que elaborar o anteprojeto de Engenharia.
5.3. Nenhuma licitante poderá participar desta licitação com mais de uma PROPOSTA DE
PREÇOS sob pena de desclassificação no certame.
5.4. No presente ato licitatório somente poderá se manifestar, em nome da licitante, a pessoa
por ela credenciada.
5.5. Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de uma
licitante junto a Prefeitura Municipal de São Luís-PMSL nesta licitação, sob pena de exclusão
sumária das licitantes representadas.
5.6. A participação na presente licitação implica a aceitação plena e irrevogável de todos os
termos, cláusulas e condições constantes deste Edital e de seus Anexos, bem como a
observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor e a responsabilidade pela
fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase do
processo.
6. DO CREDENCIAMENTO
6.1. No dia, horário e local designados para a abertura da sessão pública deste Edital, o
representante legal da licitante deverá apresentar-se para o Credenciamento junto à
COMISSÃO DE LICITAÇÃO, devidamente munido de documento que o habilite a participar
deste procedimento licitatório, conforme modelo do ANEXO I deste Edital, respondendo por
sua representada, devendo, ainda, no ato de entrega dos documentos de Credenciamento,
identificar-se exibindo, Cédula de Identidade ou outro Documento Oficial de identificação com
fotografia. É recomendável que o licitante se apresente com 15(quinze) minutos de
antecedência para efetuar o Credenciamento em relação ao horário previsto da abertura
da licitação.
6.2. Considera-se como representante legal qualquer pessoa habilitada pela licitante, mediante
Contrato Social ou Estatuto ou Instrumento de Mandato Particular registrado em Cartório ou
de Procuração Pública.
6.3. O Credenciamento será efetuado por meio de:
7
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a) Documento de identidade ou outro documento oficial de identificação com fotografia
em cópia autenticada;
b) Contrato Social ou Estatuto, quando a pessoa credenciada for Sócia, Proprietária,
Dirigente ou Assemelhada da empresa licitante, no qual estejam expressos seus poderes para
exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;
c) Instrumento público de Procuração, neste caso, fica dispensado à verificação de outros
documentos que comprovem os poderes do outorgante;
d) Instrumento de Mandato Particular, assinado pelo Sócio, Proprietário, Dirigente ou
Assemelhado da empresa licitante que comprovem poderes, para que a pessoa credenciada
possa manifestar-se em seu nome em qualquer fase desta licitação, com firma reconhecida
em Cartório. Neste ato, será examinado por meio do Contrato Social ou Estatuto ou
Procuração, se o outorgante tem poderes para fazê-lo.
6.4.O documento deverá dar plenos poderes ao credenciado para manifestar-se em seu
nome, declarar a intenção de interpor ou renunciar ao direito de recurso, enfim, para
praticar em nome da licitante todos os atos pertinentes a esta licitação.
6.4.1. O representante legal que não se credenciar perante a COMISSÃO DE LICITAÇÃO
ficará impedido de manifestar-se em nome de sua representada, de declarar a intenção de
interpor recurso, enfim, não representará a licitante durante a sessão de aberturados invólucros
da PROPOSTA DE PREÇOS e dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO relativos a esta
licitação.
6.4.2. A licitante que se retirar antes do término da sessão deixando de assinar a Ata,
considerar-se-á que esta renunciou ao direito de recorrer dos atos da COMISSÃO DE
LICITAÇÃO.
6.5. DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E
INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DE HABILITAÇÃO dos interessados dando
ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação e, que não estão incursos em
nenhum dos impedimentos elencados no subitem 5.2deste Edital, que deverá vir,
obrigatoriamente, fora dos Envelopes nos 01 (PROPOSTA DE PREÇOS) e 02
(DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO).
6.6. Declaração de comprovação, exigida somente para Microempresas (ME), Empresas de
Pequeno Porte (EPP) ou Cooperativa, de enquadramento em um dos dois regimes, caso
pretenda beneficiar-se, na forma do disposto na Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro
de 2006.
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6.6.1. Caso a licitante não apresente a Certidão ou Declaração requerida no subitem 7.6
não poderá beneficiar-se das prerrogativas da Lei Complementar nº 123/2006.
6.7. O Credenciamento na forma disciplinada neste item e a (s) Declaração (ões) a que se
refere (m) o (s) item (ns) anterior (es) deverão ser entregues fora do (s) envelope (s), até o fim
do credenciamento.
6.8. A licitante que deixar de entregar os documentos exigidos para o certame ou
apresentar documentação falsa, ficará sujeita à penalidade de impedimento de licitar ou
contratar com a União, Distrito Federal, Estados ou Municípios e será descredenciada do
Cadastro de fornecedores deste Município pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo
das multas estabelecidas neste Edital, Anexos, Contrato e das demais cominações
previstas neste instrumento.
7. DA ORGANIZAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS
7.1. No dia 01 de outubro de 2015, às 09h:00min (nove) horas, na sede da Central
Permanente de Licitações - CPL, a COMISSÃO DE LICITAÇÃO receberá o Envelope
contendo a PROPOSTA DE PREÇOS exigido neste Edital e seus Anexos, o qual deverá ser
apresentada no idioma Português, em uma via, dentro de um Envelope opaco, lacrado, não
violado e rubricado no fecho, contendo os seguintes dizeres:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RDC PRESENCIAL N.º 004/2015(MENOR PREÇO)
ENVELOPE N.º 01 - PROPOSTA DE PREÇOS
NOME E CNPJ DA EMPRESA LICITANTE
7.2. Todas as folhas, de cada uma das vias da Proposta de Preços contidas no ENVELOPE no
01, deverão estar rubricadas pelo representante legal da licitante e numeradas sequencialmente,
da primeira à última, de modo a refletir o seu número exato;
7.2.1. A eventual falta e/ou duplicidade de numeração ou ainda de rubrica nas folhas, será
suprida pelo representante credenciado ou por membro da COMISSÃO DE LICITAÇÃO, na
sessão de abertura do respectivo ENVELOPE, nos termos do presente Edital.
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7.3.O ENVELOPE nº 01 - PROPOSTA DE PREÇOS deverá conter todos os elementos a
seguir relacionados:
7.3.1. Carta de Apresentação da Proposta de Preços, conforme modelo do ANEXO III
deste Edital, assinada, obrigatoriamente, pelo representante legal da licitante, com preços
globais em Real, para os serviços e prazo de validade da proposta não inferior a 60
(sessenta) dias consecutivos, contados a partir da data de abertura da licitação;
7.3.2. Declaração de Elaboração Independente de Proposta, representada no ANEXO IV
deste Edital;
7.3.3. Planilhas de Quantidades e Preços preenchidas e assinadas, em papel e meio digital
(CD ROM OU PEN DRIVE), cujos itens, discriminações, unidades de medição e
quantidades não poderão ser alterados pela licitante, exceto quando devidamente
estabelecido em ERRATA e/ou ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS pela COMISSÃO DE
LICITAÇÃO;
7.3.4.Composições analíticas das taxas de Bonificação e Despesas Indiretas (BDI) que não
deverá ultrapassar o percentual estipulado na Planilha de Serviços e preços e das Taxas de
Encargos Sociais, incidentes para os serviços previstos na Planilha de Serviços e Preços,
discriminando todas as parcelas que o compõem;
7.3.5. Tendo em vista as definições e obrigações contidas neste Edital e seus Anexos, a
licitante deverá considerar no seu preço proposto que a fiscalização do Contrato caberão órgão
requisitante da licitação;
7.3.6. A licitante deverá considerar incluída nos valores propostos todas as despesas, inclusive
aquelas relativas a taxas, tributos, encargos sociais, que possam influir direta ou indiretamente
no custo de execução dos serviços;
7.3.7. A licitante deverá utilizar, sempre que possível, nos valores propostos, mão de obra,
materiais, tecnologias e matérias primas existentes no local da execução das obras/serviços,
desde que não se produzam prejuízos à eficiência na execução do objeto e que seja respeitado
o limite do orçamento estimado para a contratação;
7.3.8. É de inteira responsabilidade da licitante, obter dos órgãos competentes informações
sobre a incidência ou não de tributos e taxas de qualquer natureza devidas para o fornecimento,
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objeto desta licitação, nos mercados interno e/ou externo, não se admitindo alegação de
desconhecimento de incidência tributária, ou outras correlatas.
8. DA ABERTURA E DO JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PRECOS
8.1. No local, dia e hora definidos neste Edital, a COMISSÃO DE LICITAÇÃO após ter
recebido do representante legal de cada empresa licitante os envelopes contendo a PROPOSTA
DE PREÇOS e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO acompanhada dos documentos de seu
Credenciamento e das Declarações, conforme previsto no item 6deste Edital procederá ao que
se segue:
a) Conferência do credenciamento dos representantes legais mediante confronto do
instrumento de credenciamento com seu documento de identificação;
b) Abertura dos envelopes contendo as PROPOSTAS DE PREÇOS;
c) Divulgação dos valores globais indicados em cada PROPOSTA DE PREÇOS conforme
Carta de Apresentação da Proposta de Preços, Planilhas de Quantidades e Preços/Orçamento
Detalhado;
d) Ordenamento das PROPOSTAS DE PREÇOS por ordem crescente de vantagem, em que de
maior vantagem será a de menor valor ofertado para a execução do objeto da licitação em
questão.
8.2.A COMISSÃO DE LICITAÇÃO reservadamente analisará a Proposta de Preços,
observando o preço global da proposta mais vantajosa em relação ao Orçamento
antecipadamente estimado para a contratação.
8.3. Não poderá haver desistência das propostas ofertadas, sujeitando-se a licitante desistente
às sanções previstas neste Edital.
8.4. O licitante deve observar que o custo global de obras e serviços de engenharia deverá ser
obtido a partir de custos unitários de insumos ou serviços menores ou iguais à mediana de seus
correspondentes ao Sistema de Pesquisa de Custos e Índices de Construção Civil (SINAPI), e
para os casos omissos a Cotação de Preços de Mercado.
8.5. Para efeito de preenchimento da Planilha Orçamentária a licitante não poderá:
a) Cotar preço unitário superior ao previsto nos §§ 3º, 4º e 6º do Art. 8º da Lei Federal nº
12.462/2011, combinados com o inciso III, Art. 17 da mesma Lei, ou inexequível, ressalvado o
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disposto no subitem 8.9deste Edital.
b) Deixar de apresentar preços para um ou mais bens e serviços, ou contrariar as disposições
do subitem 8.9deste Edital.
8.6.O proponente deve apresentar as composições analíticas das taxas de Bonificação e
Despesas Indiretas (BDI), das Taxas de Encargos Sociais, incidentes para os serviços previstos
na Planilha Orçamentária.
8.7. O licitante deve entregar e elaborar o Cronograma Físico-Financeiro, observando-se
as etapas e prazos de execução estabelecidos neste Edital e seus Anexos.
8.7.1. As medições serão feitas a cada período de 30 (trinta) dias corridos. A periodicidade
poderá ser inferior a um mês-calendário na primeira e última medição quando o início ou
término das etapas dos serviços que ocorrer no curso do mês, neste caso o Cronograma
Físico-Financeiro será ajustado à situação.
8.7.2. O Cronograma Físico-Financeiro estará, também, sujeito a ajustes, em função de
motivos de interesse da Administração Pública, desde que devidamente autuado em processo,
contemporâneo à sua ocorrência, Art. 57, da Lei nº 8.666/93.
8.8. Em caso de discrepâncias dos valores ofertados nas Propostas de Preços pelos
proponentes para os serviços a serem contratados a COMISSÃO DE LICITAÇÃO procederá
às correções da seguinte forma:
8.8.1. Entre o preço global da Planilha Orçamentária e da Carta de Apresentação da
PROPOSTA DE PREÇOS prevalecerá o valor da PROPOSTA DE PREÇOS;
8.8.2. Entre os valores grafados em algarismos e por extenso prevalecerá o valor por extenso;
8.8.3. No caso de erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente, o
produto será retificado, mantendo-se inalterado o preço unitário e a quantidade;
8.8.4.No caso de erro de adição, a soma será retificada, mantendo-se inalteradas as parcelas;
8.8.5.O preço total da PROPOSTA DE PREÇOS será ajustado pela COMISSÃO DE
LICITAÇÃO, em conformidade com os procedimentos enumerados nas hipóteses precedentes
para correção de erros. O valor resultante consistirá no preço corrigido global da PROPOSTA
12
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DE PREÇOS.
8.9. A COMISSÃO DE LICITAÇÃO verificará a conformidade do preço global da
proposta mais vantajosa em relação ao orçamento previamente estimado para a
contratação com os requisitos do instrumento convocatório, promovendo a desclassificação
daquela que:
a) Contenha vícios insanáveis;
b) Não obedeça às especificações técnicas do instrumento convocatório.
c) Apresente preços manifestamente inexequíveis ou acima do orçamento estimado para a
contratação;
d) Não tenham sua exequibilidade demonstrada, se exigida pela COMISSÃO DE
LICITAÇÃO;
e) Apresente desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital, desde que
insanáveis;
f) Apresentar qualquer oferta de vantagem baseada na proposta das demais licitantes ou de
qualquer outra natureza, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.
8.10.Serão consideradas inexequíveis as propostas de preços com valores globais inferiores
a 70% (setenta) por cento do menor dos seguintes valores:
a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta) por cento do valor
do Orçamento base ou de referência estimado pela Secretaria Municipal de Educação SEMED;
b) Valor do Orçamento previamente elaborado pela PMSL.
8.11.Após o término da habilitação da licitante vencedora haverá a fase recursal,
observados os prazos legais, podendo haver desistência dos mesmos, em sessão.
8.12.O orçamento efetuado pela Administração para a estipulação do limite a ser aceito, no
presente processo licitatório, será divulgado para os licitantes, por não ser vantajoso licitar com
orçamento sigiloso, em face do risco de licitação fracassada, de acordo com o Acórdão
3011/2012 do Tribunal de Contas da União-TCU.
8.13. Quando da análise da Proposta de Preços a COMISSÃO DE LICITAÇÃO constatar que
o preço dos serviços ofertado pelo proponente é inexequível, o licitante deverá demonstrar que
o valor da proposta é compatível com a execução do objeto licitado no que se refere aos custos
13
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dos insumos e aos coeficientes de produtividade.
8.13.1. A COMISSÃO DE LICITAÇÃO promoverá diligência, sempre que necessário, de
forma a aferir ao licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta.
8.13.2.A análise de exequibilidade da proposta não considerará materiais e instalações a serem
fornecidos pelo licitante em relação aos quais ele renuncie a parcela ou totalidade da
remuneração, desde que a renúncia esteja expressa na proposta.
8.14. Para efeito de avaliação da economicidade, a proposta será conferida com base nos custos
globais e unitários cujo valor máximo que a Secretaria Municipal de Educação - SEMED
admite pagar para a execução dos serviços objeto desta licitação é o previamente estimado no
seu orçamento de referência.
8.15. Para fins de atualização dos valores do orçamento de referência para a data da
apresentação das propostas, desde que transcorridos 12 (doze) meses da data-base, serão
observados os critérios estabelecidos na Cláusula relativa ao Reajuste de Preços constante
da MINUTA DO CONTRATO (ANEXO VIII) deste Edital.
8.15.1.O percentual de atualização do orçamento de referência será calculado até a 4ª (quarta)
casa decimal, sem arredondamento. Esse valor resultante será o valor global do orçamento base
ou de referência atualizado.
8.16.Os preços máximos que a Secretaria Municipal de Educação - SEMED admite pagar para
a execução do objeto desta licitação são os definidos em seu orçamento de referência.
8.16.1.Caso o valor global da proposta de preços e/ou dos lotes da planilha orçamentária
estejam superiores ao orçamento base elaborados pela PMSL, haverá negociação com o
licitante melhor classificado para adequar seus preços aos preços correspondentes do
Orçamento base, ajustando deste modo, também, o valor global da proposta, sob pena de
desclassificação da Proposta.
8.17.Serão convocadas as licitantes subsequentes em ordem de classificação, quando o preço
do primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado por sua proposta
permanecer acima do valor do orçamento base previamente estimado pela PMSL.
8.18.No caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate ocorrerá por meio de
14
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uma disputa final, em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta fechada
em ato contínuo à classificação.
8.19.Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos
neste Edital e seus Anexos, a Proposta de Preços será desclassificada.
9. DA ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
9.1. Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO exigidos neste Edital e seus Anexos deverão ser
apresentados, em uma via, em Envelope opaco e lacrado, contendo as seguintes indicações no
seu anverso:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RDC PRESENCIAL Nº004/2015 (MENOR PREÇO)
ENVELOPE N.º 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
NOME E CNPJ DA EMPRESA LICITANTE
9.2. Todos os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO poderão ser apresentados em original ou
por qualquer processo de cópia, ou ainda, publicado em órgão de imprensa oficial, desde que
perfeitamente legíveis.
9.2.1.Os documentos deverão vir previamente autenticados. Caso haja interesse que os
mesmos sejam autenticados por servidor da Administração Municipal essa autenticação deverá
ser providenciada pela licitante, das 13h00min (treze) às 18h00min (dezoito) horas na Sala
do Apoio dos Membros da CPL situada à Avenida Jerônimo de Albuquerque, nº 06, quadra 16,
Ed. Nena Cardoso – Vinhais – CEP 65.074-199 – São Luís/MA.
9.2.2.A falta de data ou assinatura nas Declarações elaboradas pela própria licitante e na
proposta de preços poderá ser igualmente suprida pelo representante legal presente à sessão de
abertura e julgamento se comprovadamente possuir poderes para esse fim.
9.3.Todas as folhas dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO deverão estar rubricadas pelo
representante legal da licitante e numeradas sequencialmente, da primeira à última, de modo a
refletir o seu número exato;
9.3.1. A eventual falta e/ou duplicidade de numeração ou ainda de rubrica nas folhas, será
15
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suprida pelo Representante Credenciado ou por Membro da COMISSÃO DE LICITAÇÃO, na
sessão de abertura do respectivo invólucro, nos termos do presente Edital.
9.4. O ENVELOPE nº 02 dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO deverá conter:
9.4.1. Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregados
menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16
(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendizes, a partir de 14
(quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal (Emenda
Constitucional nº 20, de 1998).
9.4.2. DOS DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
9.4.2.1. 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 obrigatoriamente o registro do (s) responsável (is) Técnico (s) da Empresa e a
atividade relacionada com o objeto. Deverá ser apresentada também Certidão de Registro de
Pessoa Física (Responsável Técnico).
9.4.2.2. Para atendimento à qualificação técnico-operacional o licitante deverá apresentar um
ou mais Atestado(s) devidamente registrado 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 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
DISCRIMINAÇÃO
UNIDADE
01
Estrutura metálica
m²
Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos
cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais:
02
m²
19x19x09); assentamento em argamassa no traço
1:2:8 (cimento, cal e areia)
Reboco para paredes internas, externas, pórticos,
03
m²
vigas, traço 1:4,5 - espessura 0,5 cm
Revestimento cerâmico de paredes PEI IV04
cerâmica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme
m²
projeto – branca
05
Pintura em látex acrílico 02 demãos sobre paredes
m²

QUANTIDADE
1.712,22
809,24

1.947,31
604,43
2.606,71
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06
07
08

internas, externas
Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo
preparo, lançamento, adensamento.
Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á
12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) /
dobra / colocação.
Telha sanduiche metálica

m³

137,18

kg

1.593,56

m²

1.647,79

OBS: Não será aceito Atestado de obra inacabada, executada parcialmente ou em
andamento.
9.4.2.3. 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
DISCRIMINAÇÃO
UNIDADE
01
Estrutura metálica
m²
Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos
02
(dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no
m²
traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)
Reboco para paredes internas, externas, pórticos, vigas, traço 1:4,5 03
m²
espessura 0,5 cm
04

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

05

Pintura em látex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas
Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento,
adensamento.
Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.
Telha sanduiche metálica

06
07
08

m²
m²
m³
Kg
m²

9.4.2.4. 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:
17
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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;

Obs: Em caso de futura disponibilidade do profissional, a licitante deverá
apresentar declaração formal, assinada pelo referido profissional, com
firma reconhecida em cartório, da qual deverá constar nome completo e
número do CREA/CAU do profissional, informando que este irá integrar o
corpo técnico da licitante caso esta seja declarada vencedora do certame.
Juntamente com a declaração, deverá ser apresentado documentos que
comprovem a qualificação disposta no item 9.4.2.2. Quando da assinatura
do contrato, caso a licitante vencedora não possua o referido profissional
indicado, serão aplicadas as sanções previstas na legislação vigente.
9.4.2.5. No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional,
como comprovação de qualificação técnica, AMBAS SERÃO INABILITADAS.
9.4.2.6. 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.
9.4.2.7. Declaração de Visita Técnica feita pelo licitante.
9.4.2.7.1.A licitante poderá realizar visita técnica para informações sobre as condições que
poderão afetar os custos e o andamento dos serviços, bem como para esclarecimentos de
dúvidas porventura existentes. A realização da visita é opcional, porém a Declaração é
obrigatória.
9.4.2.7.2. A visita poderá ser realizada conforme estabelecido no item 11 do Projeto Básico,
Anexo IX, do Edital. Na declaração deverá constar:
9.4.2.7.2.1. Identificação da empresa: CNPJ, endereço e contatos;
18
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9.4.2.7.2.2. Identificação do responsável técnico credenciado da empresa: nome completo,
número do CREA ou CAU, endereço e telefone;
9.4.2.7.3. O representante credenciado pela licitante para efetuar a visita, deverá apresentar-se
munido de documentação de identificação.
9.4.2.7.4. Na visita técnica não poderá o mesmo profissional (visitante) representar mais de
uma empresa.
OBS.:
1) A SEMED não fornecerá áreas para instalações do canteiro da proponente, água e energia
elétrica.
2) Não será de responsabilidade da SEMED a exploração, uso e retirada de materiais em
propriedade de terceiros.
9.4.3. HABILITAÇÃO JURÍDICA
9.4.3.1.Registro comercial, no caso de licitante empresário;
9.4.3.2.Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, para
as sociedades empresariais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado dos documentos
comprobatórios de eleição de seus Administradores;
9.4.3.3.Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova do
registro de Ata de eleição da Diretoria em exercício (Registro Civil das Pessoas Jurídicas) de
investidura ou nomeação da Diretoria em exercício;
9.4.3.4.Decreto de autorização, devidamente publicado, em se tratando de empresa ou
sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de Registro ou Autorização para
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
9.4.4. REGULARIDADE FISCAL
9.4.4.1.Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), expedida pelo
Ministério da Fazenda (MF);
19
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9.4.4.2. Prova de Regularidade relativa ao FGTS, por meio de Certificado de Regularidade
Fiscal (CRF), expedida pela Caixa Econômica Federal (www.caixa.gov.br) ou do documento
denominado "Situação de Regularidade do Empregador", com prazo de validade em vigor na
data marcada para abertura dos envelopes e processamento da licitação;
9.4.4.3. Prova de Regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), através de Certidão
Negativa de Débito (CND) expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social-INSS
(www.mpas.gov.br);
9.4.4.4. Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal, por meio de Certidão Negativa
de Débito da Dívida Ativa da União expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional(www.pgfn.fazenda.gov.br) e Quitação de Tributos e Contribuições Federais,
expedidas pela Receita Federal (www.receita.fazenda.gov.br); ou Certidão Conjunta
Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
9.4.4.5. Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual, por meio de Certidão Negativa de
Débito em relação a Tributos Estaduais (ICMS), expedida pela Secretaria da Fazenda Estadual,
do domicílio ou sede da licitante;
9.4.4.6. Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal, por meio de Certidão Negativa de
Débito em relação a Tributos Municipais, expedida pela Prefeitura do domicílio ou sede da
licitante;
9.4.4.7. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se
houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante;
9.4.4.8. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, por
meio de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida pelo Tribunal Superior
do Trabalho-TST (www.tst.jus.br/certidao), conforme Lei nº 12.440/2011 e Resolução
Administrativa TST nº 1.470/2011.
9.4.4.9.A licitante devidamente enquadrada como Microempresa (ME) ou Empresa de
Pequeno Porte (EPP) em conformidade com a Lei Complementar nº 123/2006 deverá
apresentar os documentos relativos à regularidade fiscal, ainda que existam pendências.
9.4.5. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
20
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9.4.5.1.Certidão Negativa de Falência, Concordata ou Recuperação judicial expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 60 (sessenta)
dias consecutivos de antecedência da data prevista para apresentação das propostas. Quando
se tratar de Comarca com mais de um Cartório Distribuidor, para facilitar a verificação da
autenticidade do documento apresentado, pede-se que seja apresentada, também, certidão da
Corregedoria local indicando quais são os cartórios existentes na região para fim especificado.
Para esta Certidão somente será aceita outra validade se estiver expressa no próprio
documento.
9.4.5.2.Extrato ou Cópia autenticada do Balanço Patrimonial e demonstração contábil do
último exercício social, já exigíveis na forma da lei, que comprove a boa situação financeira
da proponente, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios.
9.4.5.2.1. O referido balanço, quando escriturado em forma não digital, deverá ser devidamente
certificado e registrado por profissional que comprove sua inscrição junto ao Conselho
Regional de Contabilidade-CRC, mencionando obrigatoriamente, o número do livro diário e
folha em que o mesmo se encontra transcrito. Se possível, apresentar também os termos de
abertura e de encerramento dos livros contábeis.
9.4.5.2.2.O aludido balanço quando escriturado em livro digital deverá vir acompanhado de
Recibo de entrega de livro digital. Se possível, apresentar também os termos de abertura e de
encerramento dos livros contábeis.
9.4.5.2.3.Quando a empresa ou firma for denominada como Sociedade Anônima (S/A), o
balanço patrimonial deverá estar devidamente registrado na Junta Comercial do Estado ou vir
acompanhado de Certidão da Junta Comercial do Estado que ateste o arquivamento da Ata da
Assembléia Geral Ordinária de aprovação do Balanço Patrimonial, conforme prevê o §5º do
artigo 134, da Lei n.º 6.404/1976.
9.4.5.3.A comprovação da boa situação financeira da empresa proponente será efetuada por
com base no balanço apresentado, e deverá, obrigatoriamente, ser preparada, formalizada e
oferecida pela empresa proponente em papel timbrado da empresa, assinada por profissional
registrado no Conselho Regional de Contabilidade-CRC, aferida mediante índices e fórmulas a
seguir especificadas:
ILG = (AC+RLP) / (PC+ELP) ≥ 1
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ILC = (AC) / (PC) ≥ 1
ISG = AT/ (PC+ELP) ≥ 1
Onde:
ILG = Índice de Liquidez Geral
ILC = Índice de Liquidez Corrente
ISG = Índice de Solvência Geral
AT = Ativo Total
AC = Ativo Circulante
RLP = Realizável em Longo Prazo
PC = Passivo Circulante
ELP = Exigível em Longo Prazo
PL = Patrimônio Líquido
9.4.5.3.1.A(s) licitante (s) que apresentar (em) resultado menor que 01 (um), em qualquer dos
índices citados no subitem anterior deste Edital, quando de sua habilitação, estará (ão)
inabilitada(s).
9.4.5.4.As Microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP), ainda que sejam
enquadradas no SIMPLES, deverão apresentar os documentos solicitados nos
subitens9.4.5.2.e9.4.5.3.deste Edital.
9.4.5.5.Das empresas constituídas no ano em exercício, independente de sua forma societária e
regime fiscal, será exigida apenas a apresentação do Balanço de Abertura, dispensando-se o
exigido nos subitens9.4.5.2. e9.4.5.3.deste Edital.
9.4.5.6. A licitante deverá prestar garantia nos termos abaixo:
9.4.5.6.1. A empresa licitante deverá apresentar GARANTIA no valor de01% (um por cento)
do valor estimado para a contratação, para fins de participação na licitação, com prazo mínimo
de 180 (cento e oitenta) dias.
9.4.5.6.2. A garantia da proposta deverá ser apresentada no envelope dos DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO, sob pena de inabilitação da proponente, e deverá ser prestada em nome da
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, sob o CNPJ/MF nº 06.307.102/0002-11,
mediante uma das seguintes modalidades, observadas as condições aqui apontadas:
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a) caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública brasileira, emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e custódia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, acompanhados de comprovante de sua validade atual quanto à
liquidez e valor;
a.1) a caução em dinheiro será depositada na Conta Corrente N° 8.031-4, Agência N°
3.846-6, do Banco do Brasil.
b) seguro-garantia, fornecido por seguradora de primeira linha, de acordo com os termos da
Circular SUSEP nº 232, de 3 de junho de 2003;
c) fiança bancária.
9.4.5.6.3. A garantia da proposta nas modalidades seguro-garantia e fiança bancária deverão
ser apresentadas em sua forma original, não sendo aceitas cópias de qualquer espécie, e
deverão ter seu valor expresso em reais (R$).
9.4.5.6.4. A garantia da proposta da proponente será devolvida:
a) No caso de a proponente não ter sido habilitada, em até 05 (cinco) dias úteis após o resultado
definitivo da primeira fase, tendo sido esgotadas todas as vias recursais aplicáveis;
b) No caso de a proponente não ter sido classificada na segunda fase da licitação, em até 05
(cinco) dias úteis após o resultado definitivo da segunda fase, tendo sido esgotadas todas as
vias recursais aplicáveis;
c) No caso de a proponente tecnicamente classificada não ter sido vencedora, em até 05 (cinco)
dias úteis após a assinatura do contrato; e
d) No caso de a proponente tecnicamente classificada ter sido vencedora, em até 05 (cinco)
dias úteis após a assinatura do CONTRATO.
9.4.5.6.5. Caso a assinatura do contrato aconteça depois de vencido o prazo de validade da
garantia da proposta prestada, a manutenção da proposta de preços está condicionada à
renovação da garantia da proposta apresentada.
9.4.5.6.6. A garantia da proposta da proponente responderá pelas multas, penalidades e
indenizações devidas pela proponente à SEMED durante a licitação, inclusive no caso de
recusa de celebração do contrato após a proponente ter sido adjudicada.
9.4.5.6.7. Se a SEMED executar a garantia da proposta da proponente, conforme previsto no
item anterior do edital, caso ainda possa e pretenda prosseguir no certame, a proponente
deverá, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, promover a recomposição do valor da garantia da
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proposta, sob pena de ser declarado inabilitado.
9.5.Se os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO não estiverem completos e corretos, ou
contrariarem qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, a COMISSÃO DE LICITAÇÃO
considerará a licitante inabilitada no mencionado certame.
9.6.Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias a(s) licitante(s) será(ão)
declarada(s) a vencedora(s) do certame e, não havendo interposição de recurso, a COMISSÃO
DE LICITAÇÃO encaminhará o processo à Autoridade Superior, que deliberará acerca da
adjudicação do objeto à(s) vencedora(s), bem como quanto à homologação da licitação,
procedendo, posteriormente, a remessa dos autos ao órgão requisitante/interessado da licitação,
para que seja o adjudicatário convocado a assinar o Contrato.
9.7.Se a proposta de menor valor não atender às exigências habilitatória será requerido e
avaliado pela COMISSÃO DE LICITAÇÃO, a proposta subsequente, verificando a sua
aceitabilidade e a habilitação do participante, na ordem de classificação, e assim
sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda a este Edital.
9.8.Após a Homologação do resultado desta licitação, antes da assinatura do(s) contrato(s)
decorrente(s) ou durante a execução deste(s), poderá ser permitida que a(s) licitante(s)
vencedora(s) ou contratada(s) sofram processo de Fusão, Incorporação ou Cisão, desde que
sejam observados pela(s) nova(s) empresa(s) os requisitos de Habilitação previstos no Edital e
que sejam mantidas as condições estabelecidas no(s) contrato(s) original(is), quando já
contratado, sendo que, em qualquer uma das hipóteses, o órgão requisitante da licitação deverá
ser notificado do processo e deliberará sobre a sua aceitação, ou não, condicionada à análise
por parte da Administração quanto à possibilidade de riscos de insucesso, além da
comprovação dos requisitos contidos no Edital.
9.9. Em havendo a Cisão, Incorporação ou Fusão da futura empresa contratada, a aceitação de
qualquer uma destas operações ficará condicionada a análise por esta Administração
contratante do procedimento realizado, tendo presente à possibilidade de riscos de insucesso na
execução do objeto contratado, ficando vedada a sub-rogação contratual.
10. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAÇÕES E RECURSOS
10.1.Os esclarecimentos de dúvidas quanto ao Edital e seus Anexos poderão ser solicitados,
preferencialmente, por correspondência dirigida a COMISSÃO DE LICITAÇÃO, enviadas ao
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endereço retro mencionado, até 05 (cinco) dias úteis antes da data da abertura.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RDC PRESENCIAL Nº 004/2015 (MENOR PREÇO)
AV. JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE, Nº 06, Q 16, ED. NENA CARDOSO VINHAIS, SÃO LUÍS-MA, CEP n°65.074-199
TELEFONE: (98) 3227-7749
E-MAIL: licitação.cpl@saoluis.ma.gov.br
HORÁRIO: de 08h:00min (oito) às 18h00min (dezoito) horas
10.2. A impugnação do Edital e de seus Anexos deverá ser dirigida à Autoridade que assinou
o Edital e formalizada no Protocolo Geral da Central Permanente de Licitação, localizada no
endereço e horário indicado no subitem precedente deste Edital, até 05 (cinco) dias úteis
anteriores à data fixada para abertura da licitação.
10.2.1.Apresentada a impugnação ao Edital e demais Anexos a COMISSÃO DE LICITAÇÃO
responderá ao interessado, dando-se ciência aos demais adquirentes do Edital, antes da
abertura dos ENVELOPES nos 01 contendo as PROPOSTAS DE PREÇOS.
10.2.2.A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar do
processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente, devendo, por
conseguinte, entregar sua PROPOSTA DE PREÇOS a COMISSÃO DE LICITAÇÃO, junto
com as outras licitantes, na data, hora e local fixados neste Edital.
10.3. Divulgada a decisão da COMISSÃO DE LICITAÇÃO, em face do ato de julgamento
(declaração do vencedor), se dela discordar, a licitante terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis
para interpor recurso, contados a partir da data de intimação ou da lavratura da Ata.
10.3.1. A licitante que desejar apresentar recurso em face dos atos de julgamento da proposta
ou da habilitação deverá manifestar imediatamente, após o término de cada sessão, a sua
intenção de recorrer, mediante motivação com registro em Ata pela COMISSÃO DE
LICITAÇÃO, sob pena de preclusão.
10.3.2. O prazo para apresentação de contrarrazões será o mesmo do recurso, e começará
imediatamente após o encerramento do prazo a que se refere o subitem10.3 deste Edital.
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10.3.3. É assegurada aos licitantes vista dos elementos indispensáveis à defesa de seus
interesses.
10.4.Caso haja alguma restrição na documentação de regularidade fiscal da Microempresa
(ME), Empresa de Pequeno Porte(EPP) ou Cooperativa, a contagem do prazo recursal
somente iniciar-se-á depois de decorrido o prazo de 05 (cinco) dias úteis destinados a
regularização da documentação, nos termos previstos no parágrafo 1º do Art. 43 da Lei
Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, ou antes, do prazo mencionado desde que a
Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou Cooperativa apresente as eventuais
Certidões Negativas ou Positivas com efeito de Negativa.
10.5.O recurso deverá ser interposto a COMISSÃO DE LICITAÇÃO, protocolado no
endereço indicado no subitem 10.1 deste Edital.
10.5.1.As razões do recurso deverão ser dirigidas ao Presidente da COMISSÃO DE
LICITAÇÃO, que poderá reconsiderar a sua decisão no prazo de 05 (cinco) dias úteis ou,
nesse mesmo prazo, fazer subir o recurso à Autoridade Superior, devidamente informado,
devendo, neste caso, a decisão do recurso ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias
úteis, contados do seu recebimento, sob pena de apuração de responsabilidade.
10.6.O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
10.7.O recurso terá efeito suspensivo.
10.8.A impugnação ou o recurso interposto em desacordo com as condições deste Edital e seus
Anexos não serão conhecidos.
10.9.Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia de
início e incluir-se-á o do vencimento.
10.9.1. Os prazos previstos neste Edital e seus Anexos iniciam e expiram exclusivamente em
dia de expediente no âmbito da Prefeitura Municipal de São Luís-PMSL.
11. DO ENCERRAMENTO
11.1.Finalizada a fase recursal e definido o resultado de julgamento, o órgão requisitante da
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licitação poderá negociar condições mais vantajosas com o primeiro colocado.
11.2.Exaurida a negociação, o procedimento licitatório será encerrado e encaminhado a
Autoridade Superior que poderá:
a) Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades que forem supríveis;
b) Anular o procedimento, no todo ou em parte, por vício insanável;
c) Revogar o procedimento por motivo de conveniência e oportunidade; ou
d) Adjudicar o objeto e homologar a licitação em ato único e encaminhar os autos ao órgão
requisitante/interessado para que esse convoque o adjudicatário para assinatura do Contrato.
11.3. Encerrada a licitação, a COMISSÃO DE LICITAÇÃO divulgará os atos de adjudicação
do objeto, de homologação do certame.
12. DO PRAZO CONTRATUAL E DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
12.1. O prazo de vigência do Contratoéde12 (doze) meses contados a partir da data da
assinatura, sendo:
12.1.1.A expedição da Ordem de Serviço inicial somente se efetivará após a publicação do
extrato do Contrato nos Diários Oficiais da União e/ou do Município e depois da entrega da
Garantia de Execução do Contrato.
12.2.A eventual prorrogação do prazo previsto no subitem anterior deste Edital somente
será admitida nas condições estabelecidas no parágrafo 1°, incisos I a VI do Art. 57 da Lei nº
8.666/93.
13. DOS PAGAMENTOS
13.1.Os pagamentos serão conforme o Cronograma Físico-Financeiro e de acordo com as
medições feitas no período mediante apresentação ao órgão requisitante da licitação dos
documentos hábeis de cobrança, nos termos e condições estabelecidas na MINUTA DO
CONTRATO representado no ANEXO VIII deste Edital.
14. DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
14.1. O preço contratual poderá ser reajustado mediante expressa e fundamentada manifestação
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da parte interessada nos termos e condições estabelecidos na MINUTA DO CONTRATO
referida no item precedente deste Edital.
15. DAS OBRIGAÇÕES DA ADJUDICATÁRIA
15.1.Além das obrigações legais, regulamentares e das demais constantes deste instrumento e
seus Anexos, obriga-se, ainda, a licitante a:
15.1.1.Providenciar, no prazo de 10 (dez) dias úteis após a homologação do objeto deste
certame, e entregar na SEMED antes da assinatura do Contrato, a Garantia de Execução do
Contrato, correspondente a 5% (cinco) por cento, do seu valor global (importância segurada),
com prazo de vigência não inferior ao prazo de vigência do Contrato, numa das seguintes
modalidades:
a) Caução em dinheiro, efetuada em conta de caução, vinculada à Secretaria Municipal de
Educação – SEMED na Conta Corrente N° 8.031-4, Agência N° 3.846-6, do Banco do Brasil.
b) Títulos da Dívida Pública, desde que emitidos pelo Tesouro Nacional e custodiados na
Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos-CETIP, sob a fiscalização do Banco
Central do Brasil, ou junto a instituições financeiras, sob as regras do Sistema Especial de
Liquidez e Custódia de Títulos Públicos Federais-SELIC. Devem, ainda, ser revestidos de
liquidez livremente negociados no mercado de valores imobiliários, ainda, sua titularidade
estar gravada em nome da empresa Contratada;
c) Fiança bancária conforme Carta de Fiança fornecida por estabelecimento bancário,
devidamente registrado em Cartório de Registro de Títulos e Documentos, conforme
determinação do Art. 129 da Lei nº 6.015/73, acompanhada das cópias autenticadas:
c.1) do Estatuto Social do banco;
c.2) da Assembléia que elegeu a última Diretoria do banco;
c.3) do Instrumento de Procuração, em se tratando de procurador do banco;
c.4) do Reconhecimento de firmas das assinaturas constantes da Carta de Fiança.
d) Seguro-garantia: entrega da Apólice, inclusive digital, emitida por empresa em
funcionamento no Brasil, legalmente autorizada, sendo a Secretaria Municipal de Educação
- SEMED a única beneficiária do seguro:
d.1) Via original da Apólice completa, ou seja, com as Especificações Técnicas do Seguro,
Condições Gerais e as Condições Especiais da Garantia, impressas em seu verso ou anexas.
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Alternativamente, poderá ser emitida Apólice com Certificação digital;
d.2) O seguro-garantia e suas condições gerais deverão atender aos Anexos I e II da
CIRCULAR SUSEP Nº 232, de 03 de junho de 2003;
d.3) O seguro-garantia deverá ser livre de franquia;
d.4) Na Apólice retro mencionada deverão constar, no mínimo, as seguintes informações:
d.4.1) Número completo da licitação ou, quando se tratar de aditamento, o número do
Contrato;
d.4.2) Objeto a ser contratado, conforme especificado neste Edital;
d.4.3) Nome da SEGURADA (Secretaria Municipal de Educação - SEMED) e respectivo
número do CNPJ (MF);
d.4.4) Nome do emitente (SEGURADORA) e relativo número do CNPJ (MF);
d.4.5) Nome da CONTRATADA (TOMADORA da Apólice) e número do CNPJ (MF).
e) As Apólices de Seguro, em todas as suas modalidades, e/ou cartas de fiança, e seus endossos
e aditamentos, devem expressar o Secretaria Municipal de Educação – SEMED como
SEGURADA e especificar claramente o objeto do seguro de acordo com o Edital e/ou Termo
de Contrato ou Termo Aditivo a que se vincula.
15.1.2.Sobre o valor da caução prestada em dinheiro, incidirá o Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo-IPCA, pro rata dia pela fórmula estabelecida na referida MINUTA DO
CONTRATO anexa a este Edital, atualizada a partir da data de recolhimento da Secretaria
Municipal de Educação - SEMED.
15.1.3. Respeitadas as demais condições contidas neste Edital e seus Anexos, a garantia será
liberada após a integral execução do Contrato, desde que a licitante contratada tenha cumprido
todas as obrigações contratuais.
15.1.4. A garantia somente será liberada após o perfeito e integral cumprimento do Contrato,
que somente será assim considerado quando a CONTRATADA comprovar o pagamento de
todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias referentes à mão de obra utilizada.
15.1.5.A garantia deverá contemplar além do prazo de execução de Contrato, mais 90
(noventa) dias após o término da vigência contratual, devendo ser renovada a cada
prorrogação, repactuação ou alteração efetiva no Contrato.
15.1.6. Caso o pagamento das verbas rescisórias trabalhistas e previdenciárias, decorrentes da
contratação, não seja comprovado até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência
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do Contrato, a garantia será utilizada para o pagamento dessas verbas diretamente pela
Secretaria Municipal de Educação - SEMED.
15.1.7. A perda da garantia em favor da SEMED, em decorrência de rescisão unilateral do
Contrato, far-se-á de pleno direito, independentemente de qualquer procedimento judicial e
sem prejuízo das demais sanções previstas no Contrato.
15.1.8. Na Carta de Fiança Bancária, deverá constar no instrumento a expressa renúncia pelo
fiador dos benefícios previstos nos artigos 827 e 835 do Código Civil Brasileiro.
15.1.9. A garantia prestada por Fiança Bancária ou Seguro-Garantia, deverá ser renovada
anualmente, no mesmo percentual estipulado no subitem 15.1 deste Edital, devidamente
atualizada.
15.1.10. É vedada qualquer cláusula de exceção, principalmente em relação à garantia das
verbas trabalhistas e previdenciárias, nas garantias apresentadas na forma de Fiança Bancária
ou Seguro-Garantia.
15.1.11. A garantia deverá ser integralizada, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis,
sempre que dela forem deduzidos quaisquer valores ou quando houver alteração para
acréscimo de objeto.
15.1.2. Apresentar o Termo de Compromisso relativo à Garantia Caucionária.
15.2. A adjudicatária terá o prazo de até 05 (cinco) dias corridos, após formalmente
convidada, para assinar o Contrato, que obedecerá a MINUTA DO CONTRATO anexa a
este Edital.
15.3. O prazo de que trata o subitem anterior deste Edital poderá ser prorrogado uma única
vez, por igual período, quando solicitado pela adjudicatária durante o seu transcurso, desde que
a justificativa seja aceita pela Secretaria Municipal de Educação - SEMED.
15.4. Se a adjudicatária não assinar o instrumento contratual no prazo estabelecido no subitem
precedente deste Edital, estará sujeita às penalidades previstas neste instrumento
convocatório.
15.5. Se a CONTRATANTE relevar o descumprimento no todo ou em parte de quaisquer
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obrigações da licitante Adjudicatária, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer
modo afetar ou prejudicar essas mesmas obrigações, as quais permanecerão inalteradas como
se nenhuma omissão ou tolerância houvesse ocorrido.
15.6.É facultado a SEMED quando a licitante adjudicatária não cumprir as condições deste
Edital e demais Anexos ou não apresentar a garantia de execução do Contrato ou não assinar o
Contrato ou não aceitar o instrumento equivalente no prazo e condições estabelecidas:
15.6.1.Revogar a licitação, sem prejuízo da aplicação das cominações previstas no Art. 47 da
Lei nº 12.462/2011 e neste Edital.
15.6.2.Convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do
Contrato nas mesmas condições ofertadas pelo licitante vencedor.
15.6.2.1. Na hipótese de nenhum dos proponentes aceitarem a contratação nos termos
estabelecido no subitem anterior deste Edital, a Secretaria Municipal de Educação SEMED poderá convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a
celebração do Contrato nas condições ofertada por estes, desde que o respectivo valor global
da Proposta seja igual ou inferior ao Orçamento base estimado para a contratação, inclusive
quanto aos preços atualizados nos termos deste instrumento convocatório.
15.7.A CONTRATADA deverá instalar e manter, sem ônus para a SEMED, no canteiro de
obras, um escritório e os meios necessários à execução da fiscalização e medição dos serviços
por parte da SEMED.
15.8.A CONTRATADA deverá colocar e manter placas indicativas do empreendimento, de
acordo com os modelos adotados pelo órgão requisitante da licitação e conforme as
especificações, que deverão ser afixadas em local apropriado, enquanto durar a execução dos
serviços.
15.9.A produção ou aquisição dos materiais e respectivo transporte são de inteira
responsabilidade da CONTRATADA.
15.10.Os percentuais máximos admitidos para remuneração de cada etapa de serviço serão
aqueles estabelecidos no Cronograma Físico-Financeiro e/ou Projeto Básico/Executivo, que
não poderão ser modificado pela CONTRATADA.
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15.11.As medições deverão seguir o preconizado nas Especificações Técnicas dos serviços e
Cronograma Físico-Financeiro que serão efetuadas mensalmente pelo órgão requisitante da
licitação, sendo posteriormente atestadas pelo Engenheiro Fiscal do Contrato, conforme
Cronograma de atividades a ser disponibilizado.
15.12.Cabe ressaltar que nenhuma medição será processada se a ela não estiver anexado o
Relatório de Controle de Qualidade, caracterizando a qualidade dos serviços executados. No
processo de medição deverá constar a real alíquota do Imposto Sobre Serviços de Qualquer
Natureza-ISSQN adotada pelo respectivo Município.
15.13.A CONTRATADA deverá conceder livre acesso aos seus documentos e registros
contábeis, referentes ao objeto da licitação, para os servidores ou empregados da entidade
CONTRATANTE e dos órgãos de Controle Interno e Externo da União, Distrito Federal,
Estadual e/ou Municipal.
16. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
16.1.Ficará impedido de licitar e contratar com a União, Distrito Federal, Estados ou
Municípios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital
e Anexos, bem como das demais cominações legais, garantida prévia e fundamentada defesa, o
licitante que:
16.1.1.Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o Contrato,
inclusive nas hipóteses previstas nos artigos 40, parágrafo único, e 41 da Lei nº 12.462/2011;
16.1.2.Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar documento
falso;
16.1.3.Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo
justificado;
16.1.4.Não mantiver a proposta, salvo se em decorrência de fato superveniente, devidamente
justificado;
16.1.5.Fraudar a licitação ou praticar atos fraudulentos na execução do Contrato;
16.1.6.Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ou
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16.1.7.Der causa à inexecução total ou parcial do Contrato;
16.1.8.As sanções Administrativas, Criminais e demais regras previstas no Capítulo IV da Lei
nº 8.666/93, aplicam-se subsidiariamente a esta licitação e ao Contrato decorrente desta
licitação.
16.2.A CONTRATADA terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interpor recurso,
contados a partir da data de intimação ou da lavratura da Ata, em face:
16.2.1.Da rescisão do Contrato, nas hipóteses previstas no inciso I do Art. 79 da Lei nº 8.666,
de 21 de junho de 1993;
16.2.2.Da aplicação das penas de advertência, multa, declaração de inidoneidade, suspensão
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração
Pública.
17. LEIS, DECRETOS E ESPECIFICAÇÕES VINCULADAS À LICITAÇÃO E AO
CONTRATO
01- Lei nº 12.462, de 04.11.11, e suas alterações posteriores.
02 - Lei n.º 8.666/93, de 21.06.93, e suas alterações posteriores, nos casos expressamente
previstos na Lei nº 12.462/11.
03- Normas Técnicas da ABNT, no que couber.
04- Legislações Ambientais Federal, Estadual e Municipal.
05- Lei Complementar nº 101/1800 (Lei de Responsabilidade Fiscal)
06- Lei nº 12.846 (Lei Anticorrupção)
18. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
18.1. Lavrar-se-ão Atas das sessões realizadas que, depois de lidas e aprovadas, serão
assinadas pela COMISSÃO DE LICITAÇÃO e pelos representantes das licitantes presentes.
18.1.1. Nas Atas das sessões públicas deverá constar o registro das licitantes participantes, das
propostas apresentadas, da análise da documentação de habilitação, da (s) vencedora (s) e da
manifestação da intenção de interposição de recurso (s), se for o caso.
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18.1.2.Os demais atos licitatórios serão registrados no processo da licitação.
18.2.A falta de data ou assinatura nas Declarações elaboradas pela própria licitante poderá ser
suprida pelo representante legal presente à sessão se comprovadamente possuir poderes para
esse fim.
18.3.A licitante deverá examinar detidamente as disposições contidas neste Edital e seus
Anexos, pois a simples apresentação da PROPOSTA DE PREÇOS submete a licitante à
aceitação incondicional de seus termos, independente de transcrição, bem como representa o
conhecimento do objeto em licitação, não sendo aceita alegação de desconhecimento de
qualquer pormenor.
18.3.1. No caso de eventual divergência entre o Edital e seus Anexos, prevalecerão as
disposições do primeiro.
18.4.A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento
apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata
desclassificação da Proposta da licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a
adjudicatária, a rescisão do instrumento contratual, sem prejuízos das demais sanções cabíveis.
18.5.A Secretaria Municipal de Educação – SEMED se reserva o direito de:
a) revogar a presente licitação por razões de interesse público ou anulá-la, no todo ou em parte
por vício ou ilegalidade;
b) adiar “sine die” ou prorrogar o prazo para recebimento e/ou abertura da PROPOSTA DE
PREÇOS ou da DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO;
c) desclassificar qualquer proposta ou desqualificar qualquer proponente, caso tome
conhecimento de fato que afete a capacidade financeira, técnica ou comercial da licitante, sem
que isto gere direito à indenização ou ressarcimento de qualquer natureza.
18.6.É facultada à COMISSÃO DE LICITAÇÃO, em qualquer fase da licitação, desde que não
seja alterada a substância da proposta, adotar medidas de saneamento destinadas a esclarecer
informações, corrigir impropriedades na documentação de habilitação ou complementar a
instrução do Processo Administrativo.
18.7.Na hipótese de não conclusão do processo licitatório dentro do prazo de validade da
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Proposta de Preços, deverá o proponente, independente de comunicação formal da Secretaria
Municipal de Educação - SEMED, revalidar, por igual período, o mencionado documento, sob
pena de ser declarada desistente do feito licitatório.
18.8.Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas a este Edital e/ou Contrato
vinculado a esta licitação, a empresa licitante deve se subordinar ao foro do MUNICÍPIO DE
SÃO LUÍS, com exclusão de qualquer outro.
18.9.Integram o presente Edital, como se nele estivessem transcritos, os seguintes
ANEXOS:
I - Carta Credencial (Modelo)
II - Declaração (Modelo)
III - Carta de Apresentação da Proposta de Preços (Modelo)
IV - Declaração de Elaboração Independente da Proposta (Modelo)
V - Garantia de Execução Contratual (Modelo)
VI - Declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
VII - Declaração Sobre emprego de Menores
VIII - Minuta do Contrato
IX - Projeto Básico
São Luís (MA), 02 de setembro de 2015.

Alexandre Souza Farias
MEMBRO RELATOR
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ANEXO I: CARTA CREDENCIAL (Modelo)
(Em papel timbrado da empresa)

CARTA CREDENCIAL

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO- CPL

O abaixo assinado, na qualidade de representante legal da Empresa (identificação da
empresa), vem, pela presente, informar a V. Sª. que o Sr. (nome do representante), carteira de
Identidade n.º (número da carteira de identidade), e-mail (endereço de email), é a pessoa
designada para representar nossa empresa na licitação acima referida, podendo assinar Atas e
demais documentos; apresentar impugnações e recursos; inclusive, renúncia expressa a recurso
nas fases de habilitação e classificação, se for o caso; e, ainda, praticar todos os atos
necessários ao desempenho da representação no referido procedimento licitatório.

Atenciosamente,

(nome da empresa e assinatura de seu Representante Legal, com a qualificação, RG e CPF)
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ANEXO II: DECLARAÇÃO (Modelo)
(Em papel timbrado da empresa)
RDC PRESENCIAL Nº ......./20....

Atendendo as exigências da licitação em epígrafe, declaramos expressamente que:
1. Sob as penalidades da Lei, que atendemos a todos os requisitos de habilitação constantes do
supracitado edital
2. Aceitamos e concordamos integralmente e sem qualquer restrição com as condições dessa
licitação, expressas no Edital e todos os seus Anexos;
3. Cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos para participação no RDC
Presencial supracitado, conforme o inciso I do art. 14 da Lei nº 12.462/2011;
4. Não existe nenhum fato superveniente para nossa habilitação, nem estamos impedidos de
licitar, contratar ou transacionar com o Poder Público ou qualquer de seus órgãos
descentralizados, nem fomos declarados inidôneos por qualquer órgão Federal, Estadual,
Municipal ou Concessionária de energia elétrica e/ou água;
5. Entre os nossos dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis técnicos e demais profissionais,
não figuram empregados da Prefeitura Municipal de São Luís, nem da empresa
CONTRATANTE ou outro órgão ou entidade a ela vinculada;
6. Temos pleno conhecimento dos locais e das condições de execução dos serviços;
7. Manteremos válida a nossa Proposta pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, a contar da
data da sua apresentação e abertura.
Atenciosamente,
Assinatura do Representante Legal
Local e Data
Nome:
Cargo:
CPF(MF) nº
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ANEXO III
CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS (Modelo)
(Em papel timbrado da empresa)
REF. Proposta de Preços
RDC PRESENCIAL n.º (número de identificação) - CPL
Prezados Senhores,
Pelo presente, submetemos à apreciação de V.S.ª, a nossa proposta relativa à licitação
em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham
a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento
das condições em que se desenvolverão os trabalhos, e concordamos com a totalidade das
instruções e critérios de qualificação definidos no Edital.
1. PROPONENTE:
RAZÃO SOCIAL: nome de identificação da empresa
SEDE: endereço da sede da empresa
C.N.P.J:número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
2. PROPOSTA DE PREÇO GLOBAL:

ITEM

01

02

03

UNIDADE DE
EDUCAÇÃO BÁSICA
CONSTRUÇÃO DE
ESCOLA DE ENSINO
INFANTIL
CONSTRUÇÃO DE
ESCOLA DE ENSINO
INFANTIL
CONSTRUÇÃO DE
ESCOLA DE ENSINO
INFANTIL

ENDEREÇO

VALOR POR
UNIDADE (R$)

Rua Delcy Batista, s/n,
Bequimão;

Rua 13, s/n, Cohab IV;

Av. Goiás, s/n, Chácara
Brasil.
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VALOR TOTAL DA PROPOSTA
VALOR TOTAL DA PROPOSTA: valor numérico e por extenso da proposta
MÊS BASE: mês de entrega da proposta
3. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: preencher o prazo nos termos do Edital
4. PRAZO PROPOSTO PARA EXECUÇÃO DA OBRA: preencher conforme Edital
Atenciosamente,
Nome e identificação do representante
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ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA (Modelo)
(Em papel timbrado da empresa)
(Identificação completa do representante da licitante), como representante
devidamente constituído de (Identificação completa da licitante), doravante denominada
Licitante, para fins do disposto no item (completar) do Edital (completar com identificação do
Edital), declara, sob as penas da Lei, em especial o art. 269 do Código Penal Brasileiro, que:
a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente (pelo licitante), e que o
conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de
fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou
recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da
licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de
qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) quanto a
participar ou não da referida licitação;
d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou
de fato da (identificação da licitação) antes da adjudicação do objeto da referida
licitação;
e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante de (órgão
licitante) antes da abertura oficial das propostas;
f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos
poderes e informações para firmá-la.
São Luís (MA),
(Representante legal do licitante no âmbito da licitação, com identificação completa)
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ANEXO V
GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL (Modelo)
À (Contratante)
CONSIDERANDO que (nome da CONTRATADA), doravante denominada
“CONTRATADA”, compromete-se, conforme Contrato nº. _____/20___ , datado de ___
de _____ de 20 __, a executar as obras (breve descrição das obras) nele descritos;
CONSIDERANDO que ficou estabelecido no Edital que a CONTRATADA deverá
apresentar comprovante de Garantia de Execução Contratual no valor especificado no
Contrato; e
CONSIDERANDO que concordamos em dar esta garantia da CONTRATADA.
DECLARAMOS nossa condição de fiador, sem benefício de ordem, em conformidade com
o disposto nos artigos 1.491, 1.500 e 1.503 do Código Civil Brasileiro e dos artigos 261 e
262 do Código Comercial, perante (qualificar a CONTRATANTE), pela CONTRATADA,
até a soma de (valor da garantia em algarismos e por extenso), comprometendo-nos pelo
presente documento a pagar, mediante solicitação da CONTRATANTE, por escrito,
declarando a inadimplência da CONTRATADA, com cumprimento de suas obrigações
contratuais, e sem contraditar a quantia, até o limite de (valor da garantia), como acima
mencionado dispensado à apresentação de provas ou razões quanto ao valor especificado na
sua solicitação.
ATESTAMOS que esta Fiança não é gratuita e está regularmente contabilizada,
satisfazendo as formalidades exigíveis, em especial a legislação bancária e demais
resoluções, instruções e circulares do Banco Central do Brasil, achando-se os signatários
devidamente autorizados à prática deste ato.
Esta garantia terá validade até 90 (noventa) dias após a vigência do Contrato,
conforme as condições estabelecidas.
(Local e Data)
(Assinatura do representante do Banco)
(Testemunha)
(Chancela)
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ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA
DE PEQUENO PORTE NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº. 123/2006 OU
COOPERATIVA NOS TERMOS DA LEI 11.488/2007.
A
empresa
_____________________________________________________________, inscrita no CNPJ
nº _____________________________, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.)
___________________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº
_______________ e do CPF nº _______________________, DECLARA, para fins do
disposto do Edital, do PREGÃO PRESENCIAL N°. XX/2015, sob as sanções administrativas
cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:
( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123,
de 14/12/2006;
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei
Complementar nº 123, de 14/12/2006.
Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do
parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006.
________________________, __ de _______ de 2015
_________________________________________________________________
Nome:
Cargo:
RG:
OBS. 1) Assinalar com um “X” a condição da empresa.
2) Esta declaração deverá ser entregue a COMISSÃO, após a abertura da Sessão, antes
e separadamente dos envelopes (Proposta de Preço e Habilitação) exigidos nesta
licitação, pelas empresas que pretenderem se beneficiar nesta licitação do regime
diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/2006, Lei Municipal
4.830/07 ou Lei Federal 11.488/2007.
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ANEXO VII: DECLARAÇÃO SOBRE EMPREGO DE MENORES

DECLARAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

(identificação da Empresa), inscrito no CNPJ nº (número do Cadastro
Nacional Pessoa Jurídica), por intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a) (nome do
representante da Empresa), portador (a) da Carteira de Identidade nº (número da identidade)
e do CPF nº (número do Cadastro Pessoa Física), DECLARA, para fins do disposto no inciso
V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1793, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de
outubro de 1799, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz

(preencher a data)

(identificação e assinatura do representante legal da empresa)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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ANEXO VIII: MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO N.º ...../2015
Ref. Processo Administrativo nº. 0016978/2015
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA
PARA ..........................., QUE ENTRE SI CELEBRAM,
DE UM LADO, COMO CONTRATANTE, O
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS POR INTERMÉDIO DA
..................................,
E
DO
OUTRO,
COMO
CONTRATADA A EMPRESA ............................................
O MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO - SEMED, com sede e foro na cidade de São Luís, CNPJ/MF, sob o n.º
06.307.102/0002-11, com sede na Rua 07 de setembro, n.º 238 - Centro, nesta Capital,
doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada por seu titular, GERALDO
CASTRO SOBRINHO, brasileiro, casado, portador do CPF n.º 417.994.533-91, residente e
domiciliado em São Luís, doravante chamado CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa
................., com sede e foro na cidade de ..............., Estado do .............., estabelecida à
..............., nº .........., inscrita no CNPJ (MF) sob o nº .............. e Inscrição Estadual
nº................, aqui representada por seu .........................., (inserir cargo, nome completo,
nacionalidade, estado civil, profissão, CPF(MF) e nº do R.G. e endereço do representante),
doravante chamada CONTRATADA, tendo em vista a homologação, pela
CONTRATANTE, do RDC Presencial nº XXX/2015, conforme despacho exarado no
Processo Administrativo nº 0016978/2015, e o que mais consta do citado Processo
Administrativo que passa a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de
transcrição, conforme faculta a Lei n.º 12.462/2011 fundamentado no Art. 1º, bem como pelo
Decreto nº 7.581/2011 eLei nº 8.666/93, com as alterações nela introduzidas até a presente
data, as quais submetem as partes para todos os efeitos, têm justo e acordado celebrar o
presente Contrato, conduzido sob o regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL,
regendo-se a contratação pelo fixado nas cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O CONTRATO
São partes complementares deste Contrato, independentemente de transcrição, o Processo do
RDC Presencial nº XXX/2015, a Proposta apresentada pela CONTRATADA, seus Anexos,
os detalhes executivos, especificações técnicas, despachos e pareceres que o encorpam.
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CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO
A CONTRATADA executará para a CONTRATANTE, sob o regime de empreitada por
preço globala(s)obra(s) e/ou serviço(s) de Construção de Escolas de Ensino Infantil nos
endereços seguintes:
- Rua Delcy Batista, s/n, Bequimão;
- Rua 13, s/n, Cohab IV;
- Av. Goiás, s/n, Chácara Brasil.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA APARELHAGEM E DO MATERIAL NECESSÁRIO A
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
A aparelhagem e o material necessários à execução dos trabalhos serão de responsabilidade e
ônus exclusivamente da CONTRATADA, ficando estabelecido que a CONTRATANTE não
emprestará nem fornecerá quaisquer ferramentas, aparelhos ou veículos.
CLÁUSULA QUARTA - DAS NORMAS E ESPECIFICAÇÕES DOS BENS E DA
EXECUÇÃO
As obras e/ou serviços contratados obedecem às especificações as quais fazem parte integrante
do Edital do RDC Presencial nº XX/2015 reservado a CONTRATANTE o direito de rejeitar
as obras ou serviços que não estiverem de acordo com as referidas especificações, sem que
caiba à CONTRATADA direito a qualquer reclamação ou indenização.
CLÁUSULA QUINTA - DA APROVAÇÃO DOS SERVIÇOS
A CONTRATADA declara conhecer perfeita e integralmente, as especificações e demais
elementos técnicos referentes à execução dos serviços. Declara, ainda, que conhece
perfeitamente todas as condições e locais de execução dos serviços, tudo o que foi previamente
considerado quando da elaboração da proposta que apresentou na licitação de que decorre este
Contrato, em razão do que declara que nos preços propostos estão incluídos todos os custos,
despesas e encargos que terá que suportar representando àqueles preços a única
contraprestação que lhe será devida pela CONTRATANTE pela realização do objeto deste
Contrato.
§1º. O representante da CONTRATADA, acima identificado, declara sob as penas da lei que
dispõe de poderes suficientes à celebração deste Contrato e para obrigar de pleno direito à
mesma CONTRATADA. Assim sendo, os termos deste Contrato obrigam as partes de pleno
direito.
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§2º. A CONTRATANTE, através de seus responsáveis técnicos, representantes, equipes ou
grupos de trabalho, aprovará os serviços de forma a fazer cumprir rigorosamente os detalhes
executivos, as especificações, os prazos, as condições do Edital, a PROPOSTA DE PREÇOS e
as disposições do Contrato.
CLÁUSULA SEXTA - DAS ALTERAÇÕES DOS DETALHES EXECUTIVOS
A CONTRATANTE se reserva o direito de, em qualquer fase ou ocasião, fazer alterações nos
detalhes executivos, seja reduzindo ou aumentando o volume de serviços das obras, na forma
prevista na lei.
CLÁUSULA SÉTIMA - DO VALOR DO CONTRATO
O valor deste Contrato é de R$ ................. (..................), que representa o montante da
proposta da CONTRATADA, baseada nas planilhas de quantitativos que acompanham o Edital
e multiplicado pelos respectivos preços unitários.
§1º. Nos preços unitários estão incluídos todos os custos de transporte, carga e descarga de
materiais, despesas de materiais, despesas de execução, mão-de-obra, leis, encargos sociais,
tributos, lucros e quaisquer encargos que incidam ou venham a incidir sobre os serviços, bem
como despesas de conservação até o seu recebimento definitivo pela CONTRATANTE.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
A CONTRATADA se obriga a:
1. Executar os serviços segundo as especificações aprovadas e de acordo com a melhor técnica
cuidando, ainda, em adotar soluções técnicas que conduzam a economicidade dos serviços e a
funcionalidade de seu resultado;
2. Eleger e prever técnicas e métodos construtivos dos serviços tão econômicos quanto
possíveis, sem descuidar em nenhuma hipótese da segurança e qualidade da obra;
3. Manter, durante todo o período de realização dos serviços objeto do Contrato, as mesmas
condições de capacitação técnica que apresentou ao participar da licitação de que resulta este
Contrato, bem como as mesmas condições de habilitação;
4. Administrar com zelo e probidade a execução dos serviços, respeitando com absoluto rigor o
orçamento aprovado e evitando a prática de atos e a adoção de medidas que resultem em
elevação de custos dos serviços, inclusive no que respeita à arregimentação, seleção,
contratação e administração de mão-de-obra necessária à realização dos serviços;
5. Atender prontamente às recomendações regulares da fiscalização;
6. Zelar pelos interesses da CONTRATANTE relativamente ao objeto do Contrato;
7. Substituir prontamente qualquer preposto, empregado ou pessoa que, a juízo da fiscalização,
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seja inconveniente aos interesses da CONTRATANTE relativamente aos serviços;
8. Manter permanentemente nos locais de realização dos serviços um representante com plenos
poderes para representar e obrigar a CONTRATADA frente à CONTRATANTE;
9. Executar o objeto deste Contrato de acordo com os projetos e especificações fornecidos pela
CONTRATANTE e as normas aprovadas ou recomendados pela Associação Brasileira de
Normas Técnicas-ABNT.
10. Adquirir e fornecer Equipamentos de Proteção Coletiva-EPC e Equipamentos de Proteção
Individual-EPI, a todos os empregados, bem como orientá-los quanto à necessidade e
obrigatoriedade de seu uso em serviço;
10.1. A CONTRATADA responde solidariamente, no caso de sub empreitada.
11. Manter a Regularidade Fiscal, inclusive do recolhimento do Imposto Sobre Serviços de
Qualquer Natureza-ISSQN ao Município do local de Prestação do Serviço durante toda
execução do Contrato.
§1º. A CONTRATADA estará, durante todo o período de execução deste Contrato, sujeita à
fiscalização da CONTRATANTE, quer seja exercida por servidores do quadro da própria
CONTRATANTE, quer por terceiros especialmente contratados para este fim.
§2º. As determinações da fiscalização obrigam a CONTRATADA, respeitados os limites deste
Contrato e o orçamento aprovado, à elaboração de detalhamentos dos projetos e à realização de
atividades específicas. Nos casos em que a CONTRATADA não concordar com as
recomendações ou ordens da fiscalização, delas poderá recorrer ao titular da
CONTRATANTE, tendo este recurso efeito suspensivo da ordem fiscal.
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
A CONTRATANTE se obriga a:
1. Disponibilizar o local das obras, quando for o caso;
2. Aprovar as medições em tempo hábil;
3. Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, conforme fixado na cláusula referente
deste Contrato;
4. Designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execução deste Contrato;
5. Notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na
execução do Contrato;
6. Reter os tributos e contribuições sobre os pagamentos mensalmente efetuados, utilizando-se
as alíquotas previstas para cada tipo de serviço, conforme legislação;
7. Aplicar penalidades, conforme o caso.
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CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes da execução dos serviços, objeto desta licitação correrão pela seguinte
dotação orçamentária:
Projeto/Atividade
Elemento de Despesa
Fonte de Recursos:

13101.1236502012.002
44.90
0106

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
O pagamento do preço contratual deverá guardar estreita relação com a execução dos serviços
contratados e apresentação de seus efeitos ou resultados nos termos estabelecidos nos
documentos da licitação em especial no Cronograma Físico e Financeiro, contudo, em
havendo conclusão antecipada das etapas previstas no referido Cronograma, o pagamento será
proporcional aos serviços comprovadamente executados por meio de medição realizada pela
Fiscalização da SEMED.
§1º. Os recursos serão transferidos em parcelas de acordo com a execução da obra, devendo ser
a primeira parcela correspondente até 15% (quinze por cento) do valor total da obra, sendo que
as demais parcelas serão pagas mediante a aferição da evolução física da mesma, conforme
relatório de vistoria elaborado pela fiscalização da SEMED, tudo na forma do artigo 10 da
Resolução CD/FNDE n٥. 07, de 05 de agosto de 2015.
§ 2º. O pagamento deverá ser feito através de medição, de acordo com os serviços realizados
devidamente aprovados pelo setor de engenharia da SEMED e preços unitários e totais
estabelecidos no presente instrumento contratual, mediante apresentação dos seguintes
documentos:
I - Notas Fiscais de Serviços/Fatura;
II - Cópias das Guias da Previdência Social-GPS e de Recolhimento do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço-FGTS, devidamente quitado, relativo ao mês da última competência
vencida;
III - Prova de Regularidade com as Fazendas Federal, Estadual, Municipal, Seguridade Social,
FGTS, conforme dispõe o Art. 29, inciso III, da Lei nº 8.666/93 e o Tribunal de Contas da
União (Decisão 705/94-Plenário);
IV - Outros documentos relativos à prova de cumprimento dos encargos previdenciários e
trabalhistas pela CONTRATADA, nas hipóteses em que a Administração houver por
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necessário ou conveniente exigi-los.
§2º. A CONTRATADA poderá apresentar a CONTRATANTE para pagamento, fatura ou
documento equivalente. Recebida a fatura ou cobrança será examinada pela CONTRATANTE,
no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis. No exame a CONTRATANTE, preliminarmente,
verificará e certificará a efetiva execução dos serviços indicados na fatura e a regular entrega
de seus efeitos. Estando tudo em ordem, o pagamento será feito em até 20 (vinte) dias
contados do vencimento do prazo de exame da fatura, sem nenhum acréscimo ou agregado
financeiro. Havendo correção a fazer, caso o pagamento seja efetuado a partir do 15º (décimo
quinto) dia após o vencimento, a fatura retificada ou ajustada será processada como nova
fatura, quanto aos prazos aqui estabelecidos.
§3º. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira que lhe caiba, sem prejuízo do que a referida obrigação pendente
poderá ser descontada do pagamento devido pela CONTRATANTE, pagando-se então, apenas
o saldo, se houver.
§4º. Serão retidos na fonte os demais tributos e contribuições sobre os pagamentos
mensalmente efetuados, utilizando-se as alíquotas previstas para cada tipo de serviço,
conforme legislação.
§5º. Havendo atraso no pagamento, a CONTRATADA terá direito à percepção de juros à taxa
de 1% (um por cento) ao mês, calculado pro rata dia. Não haverá atualização monetária em
decorrência de atraso no pagamento, a menos que este seja superior a um ano.
§6º. Caso a execução dos serviços se estenda por mais de um ano, os preços da proposta
vencedora poderão ser reajustados segundo índice que reflita o incremento de custos setoriais
da CONTRATADA, a cada período anual, conforme fixado na cláusula referente ao
reajustamento de preços.
§7º. A primeira fatura a ser paga deverá estar acompanhada da Anotação de Responsabilidade
Técncia-ART ou Registro de Responsabilidade Técnica-RRT expedida pelo CREA da região
onde estarão sendo executados as obras e serviços, comprovando o registro do Contrato
naquele Conselho.
§8º. Todos os pagamentos devidos à CONTRATADA considerar-se-ão feitos, de pleno direito,
quando os valores respectivos sejam depositados na Conta Corrente ................., mantida pela
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CONTRATADA junto ao Banco ..............., Agência ............, valendo a CONTRATANTE
como comprovantes de pagamento e como instrumento de quitação, os recibos dos depósitos
ou transferências bancárias.
§9º. A inadimplência do Contrato, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais não transferem à Administração Pública a responsabilidade do seu pagamento, nem
poderá onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e
edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis, conforme prescreve o Art.71, §1º da Lei
nº 8.666/93, o entendimento do Supremo Tribunal Federal-STF consubstanciado na ADC 16 e
inciso IV da Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho-TST ficando condicionado à
verificação caso a caso.
§10º. O Contrato poderá ser rescindido, pela CONTRATANTE, unilateralmente, por justa
causa, quando a CONTRATADA deixar de cumprir obrigações trabalhistas previstas em lei,
inclusive àquelas atinentes à segurança e saúde do trabalho.
§11º. Serviços Extras:
a) Os serviços extras por ventura existentes serão pagos na proporção que forem sendo
executados, cujos preços unitários serão iguais aos preços da proposta da empresa vencedora;
b) Caso haja serviços extras, não previstos na proposta vencedora, estes serão fixados mediante
acordo, entre as partes, respeitados os limites estabelecidos no Artigo 65, §1º, da Lei nº
8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
Os preços contratuais poderão ser reajustados com periodicidade anual, nos termos da Lei no
10.192, de 14 de fevereiro de 2001, tomando-se por base a data da apresentação das propostas,
pela variação de Índices Nacionais, calculados pela Fundação Getúlio Vargas-FGV e
publicados na seção de Índices Econômicos da revista “Conjuntura Econômica” da FGV, pela
seguinte fórmula:

R=V

[

I - Io
Io

]

Sendo:
R = Valor do reajuste procurado;
V = Valor contratual das obras e/ou serviços a ser reajustado;
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Io = Índice inicial - refere-se ao índice de custos do mês correspondente à data fixada
para entrega da proposta, pro rata dia;
I = Índice relativo à data do reajuste, pro rata dia.
§1º. O índice de reajuste empregado na fórmula acima será o Índice Nacional de Custo da
Construção-INCC, Serviços de Engenharia, Coluna 35, calculado e publicado pela
Fundação Getúlio Vargas na revista Conjuntura Econômica.
§2º. Ocorrendo à hipótese de alteração do prazo de reajuste estabelecido neste Edital, o
Contrato decorrente desta licitação se adequará de pronto às condições que vierem a ser
estabelecidas pelo Poder Executivo ou Legislativo, no tocante à política econômica brasileira,
se delas divergentes.
§3º. Em caso de atraso na execução das obras e/ou serviços atribuíveis à licitante adjudicatária,
os preços contratuais serão reajustados pela fórmula estabelecida no subitem precedente,
obedecendo-se os seguintes critérios:
a) Se os índices aumentarem prevalecerão àqueles vigentes nas datas em que a etapa das obras
e/ou serviços seria realizada de conformidade com o programado no Cronograma
Físico/Financeiro;
b) Se os índices diminuírem prevalecerá àqueles vigentes nas datas em que as obras e/ou
serviços forem executadas.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS TRIBUTOS
Todos os tributos que incidirem ou vierem a incidir sobre este Contrato ou sobre os serviços
contratados, correrão por conta exclusiva da CONTRATADA e deverão ser pagos nas épocas
devidas.
Parágrafo Único - No caso de criação de novos tributos ou alteração nas alíquotas de tributos
existentes, os preços sobre os quais incidirem esses tributos será revisto a partir da época em
que ocorrer a alteração da legislação tributária, aumentando-se ou reduzindo-se aqueles preços
da maneira apropriada.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS PRAZOS
I. O prazo previsto para entrega da(s) obra(s) e/ou serviço(s) é de 12 (doze) meses,
contados do recebimento da Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado mediante solicitação
expressa, devidamente justificada e aceito pela CONTRATANTE, nos termos da Lei nº
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8.666/93 e suas alterações.
§1º. Os prazos poderão ser prorrogados, mantidas as demais cláusulas do Contrato e
assegurada à manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, de conformidade com o
disposto no §1º do Art. 57, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, desde que justificado por
escrito e devidamente aprovado pela CONTRATANTE.
§2º. O Contrato se extinguirá 05 (cinco) dias após o recebimento definitivo das obras e/ou
serviços.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL
A CONTRATADA assume inteira responsabilidade profissional pela execução das obras e/ou
serviços contratados, obrigando-se, ainda a comunicar a CONTRATANTE, a designação do
dirigente técnico, cabendo a esse a responsabilidade total de agir em nome da
CONTRATADA, acumulando, se for o caso, as responsabilidades administrativas decorrentes,
bem como comunicar previamente todas as substituições que vier a operar em sua equipe
técnica alocada aos trabalhos objeto do presente Contrato.
Parágrafo único - A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do
Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL
A CONTRATADA assume inteira responsabilidade por danos e prejuízos causados a
CONTRATANTE ou a terceiros na execução das obras e/ou serviços contratados, inclusive
acidentes, mortes, perdas ou destruições, parciais ou totais, a pessoas, materiais ou coisas,
isentando a CONTRATANTE de todas as reclamações que possam surgir em consequência
deste Contrato, ainda que tais reclamações resultem de atos de prepostos seus ou de quaisquer
pessoas físicas ou jurídicas empregadas na execução dos trabalhos.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA
A CONTRATADA obriga-se a adotar todas as medidas preventivas necessárias para evitar
danos a terceiros em consequência da execução dos trabalhos. Será de exclusiva
responsabilidade da CONTRATADA a obrigação de reparar os prejuízos que vier a causar,
quaisquer que tenham sido as medidas preventivas adotadas.
§1º. A CONTRATADA será única, integral e exclusivo responsável em qualquer caso por
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todos os prejuízos, de qualquer natureza, que causar a CONTRATANTE ou, ainda, a terceiros,
em decorrência da execução das obras e/ou serviços objeto do Contrato, respondendo por si e
por seus sucessores.
§2º. A CONTRATADA será, também, responsável por todos os ônus ou obrigações
concernentes a legislações sociais, trabalhistas, fiscais, securitárias ou previdenciárias, bem
como todas as despesas decorrentes da execução de eventuais trabalhos em horários
extraordinários (diurno ou noturno), inclusive despesas com instalações e equipamento
necessários às obras e/ou serviços e, em resumo, todos os gastos e encargos de material e mãode-obra necessários à completa realização do objeto do Contrato e sua entrega perfeitamente
concluída.
§3º. A CONTRATADA deverá:
a. Providenciar, às suas expensas, cópias dos elementos que venham a ser necessário à
assinatura do Contrato, como também no decorrer da execução das obras e serviços;
b. Registrar o Contrato no CREA e apresentar, à FISCALIZAÇÃO, o comprovante de
pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica-ART ou Registro de Responsabilidade
Técnica-RRT;
c. Responsabilizar-se pela efetivação de seguros para garantia de pessoas e bens;
d. Fornecer e colocar no Canteiro de Obras as placas ou outras formas de divulgação das fontes
de financiamento e de coordenação das obras e serviços, conforme modelos estabelecidos pela
FISCALIZAÇÃO;
e. Manter permanentemente no local das obras e serviços, equipe técnica composta de
profissionais habilitados e de capacidade comprovada, que assuma perante a FISCALIZAÇÃO
f. Responsabilidade Técnica pelas obras e serviços, até a entrega definitiva do objeto do
Contrato, inclusive com poderes para deliberar determinações de emergência caso se torne
necessárias;
g. Facilitar a ação da FISCALIZAÇÃO na inspeção das obras e/ou serviços em qualquer dia ou
hora, prestando todas as informações e esclarecimentos solicitados, inclusive de ordem
Administrativa;
h. Obedecer às normas de higiene e prevenção de acidentes, no sentido de garantir a
salubridade e segurança no canteiro de obras e serviços;
i. Quando, por motivo de força maior, houver necessidade de aplicação de material “similar”
ao especificado, submeter, previamente e por escrito à FISCALIZAÇÃO, a pretendida
substituição;
j. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou parcialmente, os defeitos ou
incorreções verificadas nas obras ou serviços, resultantes de execução irregular, do emprego de
53

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
RDC Presencial nº 004/2015
=================================================================================

materiais inadequados ou não correspondentes às especificações.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
Alterações do Contrato original que venham a ser necessária serão incorporadas ao Contrato
durante sua vigência, mediante Termos Aditivos com as devidas justificativas, nos seguintes
casos:
I - unilateralmente pela CONTRATANTE:
a. Quando, por sua iniciativa, houver modificações dos detalhes executivos ou das
especificações, para melhor adequação técnica do objeto;
b. Quando necessária à modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou
diminuição quantitativa de seu objeto até o limite permitido na forma do artigo 65, §1º da Lei
n° 8.666/93, do valor inicial do Contrato ou instrumento equivalente.
II - por acordo entre as partes:
a. Quando houver a substituição de garantia de execução, por deliberação conjunta das partes;
b. Quando necessária à modificação do regime de execução, em fase de verificação técnica de
inaplicabilidade dos termos do Contrato original;
c. Quando necessária à modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstância
superveniente mantida o valor inicial atualizado, vedada à antecipação do pagamento com
relação ao Cronograma Financeiro fixado, sem correspondente contraprestação da execução do
objeto.
§1º. Os serviços adicionais cujos preços unitários não são contemplados na Proposta inicial
serão fixados mediante acordo entre as partes, respeitando os limites estabelecidos na letra “b”,
do inciso I desta Cláusula.
§2º. No caso de supressão de parte do objeto do Contrato, se a CONTRATADA houver
adquirido os materiais, ou se os tiver adquirido e posto nos locais de trabalhos, este deverão ser
pagos pelos custos de aquisição, transporte e outros regularmente comprovados e
monetariamente corrigidos, podendo caber indenização por outros danos, eventualmente
decorrentes da supressão, desde que regularmente comprovados.
§3º. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos após a data de
apresentação da PROPOSTA DE PREÇOS, de comprovada repercussão nos preços
contratados, implicarão na revisão desses, para mais ou para menos, conforme o caso.
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§4º. Em havendo alteração unilateral do Contrato que aumente os encargos da CONTRATADA,
a CONTRATANTE deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio Econômico-Financeiro
inicial.
§5º. A CONTRATADA se obriga a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizeram necessários na contratação, na forma do artigo 65, §1º da Lei n°
8.666/93, do valor inicial do Contrato.
§6º. Durante todo o período de execução do Contrato será exercida estrita observância ao
equilíbrio dos preços fixados neste Contrato em relação à vantagem originalmente ofertada
pela empresa vencedora, de forma a evitar que, por meio de Termos Aditivos futuros, o
acréscimo de itens com preços supervalorizados ou eventualmente a supressão ou modificação
de itens com preços depreciados viole princípios Administrativos.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA FISCALIZAÇÃO
A FISCALIZAÇÃO da execução das obras e/ou serviços será feita pela CONTRATANTE,
através de seus representantes, equipes ou grupos de trabalho, de forma a fazer cumprir
rigorosamente os detalhes executivos, as especificações, os prazos, as condições do Edital, a
PROPOSTA DE PREÇOS e as disposições do Contrato.
§1º. Fica reservado à FISCALIZAÇÃO o direito e a autoridade para resolver, no Canteiro de
Obras, todo e qualquer caso singular, duvidoso ou omisso não previsto no Edital, nas
Especificações Técnicas, nos Detalhes Executivos, nas Leis, nas Normas da CONTRATANTE,
nos Regulamentos e em tudo mais que, de qualquer forma, se relacione, direta ou indiretamente,
com as obras e/ou serviços em questão e seus complementos, ouvida a autoridade do órgão.
§2º. Compete, ainda, especificamente à FISCALIZAÇÃO:
1) Rejeitar todo e qualquer material de má qualidade ou não especificado e estipular o prazo
para a sua retirada da obra;
2) Exigir a substituição de técnico, mestre ou operário que não responda técnica e
disciplinarmente às necessidades da obra, sem prejuízo do cumprimento dos prazos e
condições contratuais;
3) Decidir quanto à aceitação de material “similar” ao especificado, sempre que ocorrer motivo
de força maior;
4) Exigir da CONTRATADA, o cumprimento integral do estabelecido na Cláusula Décima
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Sexta (Da Responsabilidade Civil) deste Contrato;
5) Indicar à CONTRATADA, todos os elementos indispensáveis ao início das obras, dentro do
prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de emissão da Ordem de Execução de Serviços;
6) Esclarecer prontamente as dúvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA;
7) Expedir, por escrito, as determinações e comunicações dirigidas à CONTRATADA;
8) Autorizar as providências necessárias junto a terceiros;
9)Promover, com a presença da CONTRATADA, as medições de obras e/ou serviços
executados.
10) Transmitir, por escrito, as instruções e as modificações dos detalhes executivos que
porventura venham a ser feita, bem como alterações de prazos e de cronogramas;
11) Dar a CONTRATANTE imediata ciência dos fatos que possam levar à aplicação de
penalidades contra a CONTRATADA ou mesmo à rescisão do Contrato;
12) Relatar oportunamente a CONTRATANTE ocorrência ou circunstância que acarretar
dificuldades no desenvolvimento das obras e/ou serviços em relação a terceiros.
13) Examinar os livros e registros.
§3º. A substituição de qualquer integrante da equipe técnica da CONTRATADA, durante a
execução das obras e serviços, dependerá da aquiescência da FISCALIZAÇÃO quanto ao
substituto apresentado.
§4º. Com relação ao “Diário de Ocorrência”, compete à FISCALIZAÇÃO:
a) Pronunciar-se sobre a veracidade das anotações feitas pelo licitante contratado;
b) Registrar o andamento das obras e serviços, tendo em vista os detalhes executivos, as
especificações, os prazos e cronogramas;
c) Fazer observações cabíveis, decorrentes dos registros da CONTRATADA no referido
Diário;
d) Dar solução às consultas feitas pela CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;
e) Registrar as restrições que pareçam cabíveis quanto ao andamento dos trabalhos ou ao
procedimento da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;
f) Determinar as providências cabíveis para o cumprimento dos detalhes executivos e
especificações;
g) Anotar os fatos ou observações cujo registro se faça necessário.
CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA CAUÇÃO DE EXECUÇÃO
Como garantia para a perfeita execução das obrigações contratuais e liquidez das multas
convencionadas, fica estipulada uma Caução de Execução correspondente a 5% (cinco por
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cento) do valor deste Contrato, a ser integralizada em qualquer das modalidades legalmente
previstas, no prazo fixado no Edital de licitação de onde se origina este Contrato.
§1º. Ocorrendo rescisão do Contrato, por culpa da CONTRATADA, a CONTRATANTE
imporá à CONTRATADA as penalidades legais e contratualmente previstas, exigindo,
inclusive, indenização que deverá ser calculada de acordo com os prejuízos provocados pela
inadimplência.
§2º. Sem prejuízo da responsabilidade da CONTRATADA, previsto no Art. 618 do Código
Civil Brasileiro, a Caução de Execução será restituída corrigida pelo índice oficial da
poupança, se for o caso, após a aprovação das obras e/ou serviços pela CONTRATANTE, 30
(trinta) dias após expedição do Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou serviços uma
vez verificado a perfeita execução dos mesmos.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES
As penalidades administrativas aplicáveis à CONTRATADA, por inadimplência, estão
previstas nos artigos 81, 87, 88 e seus parágrafos, todos da Lei nº. 8.666/93.
§1º. Pelo atraso injustificado ou inadimplemento na execução do Contrato, fica a
CONTRATADA sujeita à multa de 0,33% (trinta e três décimos por cento) por dia de atraso,
sobre o valor total do Contrato, não ultrapassando a 20% (vinte por cento) ao mês, sem
prejuízo das demais sanções aplicáveis, notadamente nos seguintes casos:
a) atraso no início dos serviços;
b) quando os serviços estiverem em desacordo com as especificações e normas técnicas;
c) atraso na conclusão da obra.
§2º. Em caso de reincidência da alínea “b”, a multa será cobrada em dobro.
§3º. As multas serão dispensadas nos seguintes casos:
a) Ocorrência de circunstância prevista em Lei, de caso fortuito ou força maior, nos termos da
Lei Civil, impeditiva da execução do Contrato em tempo hábil;
b) Ordem escrita da CONTRATANTE, para paralisar ou restringir a execução dos serviços
contratados.
§4º. Será aplicada multa de 1,5% (um e meio por cento) sobre o valor da contratação, quando a
CONTRATADA:
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a) Prestar informações inexatas ou obstacular o acesso à fiscalização da CONTRATANTE, no
cumprimento de suas atividades;
b) Desatender às determinações da fiscalização da CONTRATANTE; e
c) Cometer qualquer infração às normas legais Federais, Estaduais e Municipais, respondendo
ainda pelas multas aplicadas pelos órgãos competentes em razão da infração cometida.
§5º. Será aplicada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da contratação quando a
CONTRATADA:
a) Executar os serviços em desacordo com o projeto básico, normas e técnicas ou
especificações, independentemente da obrigação de fazer as correções necessárias, às suas
expensas;
b) Não iniciar, ou recusar-se a executar a correção de qualquer ato que, por imprudência,
negligência, imperícia, dolo ou má fé, venha a causar danos à CONTRATANTE ou a terceiros,
independentemente da obrigação da CONTRATADA em reparar os danos causados;
c) Praticar por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, negligência, imperícia,
dolo ou má fé, venha a causar danos à CONTRATANTE ou a terceiros, independentemente da
obrigação da CONTRATADA em reparar os danos causados.
§6º. ADVERTÊNCIA
a) A aplicação da penalidade de advertência será efetuada nos seguintes casos:
a.1) Descumprimento das obrigações assumidas contratualmente ou nas licitações, desde que
acarretem pequeno prejuízo ao Município de São Luís, independentemente da aplicação de
multa moratória ou de inexecução contratual, e do dever de ressarcir o prejuízo;
a.2) Execução insatisfatória do objeto contratado, desde que a sua gravidade não recomende o
enquadramento nos casos de suspensão temporária ou declaração de inidoneidade;
a.3) Outras ocorrências que possam acarretar pequenos transtornos ao desenvolvimento das
atividades da CONTRATANTE, desde que não sejam passíveis de aplicação das sanções de
suspensão temporária e declaração de inidoneidade.
§7º. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO DIREITO DE LICITAR E CONTRATAR COM A
ADMINISTRAÇÃO
a) A suspensão do direito de licitar e contratar com o Município de São Luís pode ser aplicados
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aos licitantes e contratados cujos inadimplementos culposos prejudicarem o procedimento
licitatório ou a execução do Contrato, por fatos graves, cabendo defesa prévia, no prazo de 05
(cinco) dias úteis da data do recebimento da intimação;
b) A penalidade de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o Município de
São Luís será aplicada nos seguintes prazos e situações:
b.1) Por 06 (seis) meses nos seguintes casos:
b.1.1) Atraso no cumprimento das obrigações assumidas contratualmente e na licitação que
tenha acarretado prejuízos significativos para o Município de São Luís;
b.1.2) Execução insatisfatória do objeto deste ajuste, se antes tiver havido aplicação da sanção
de advertência.
b.2) Por 01 (um) ano:
b.2.1) Quando a CONTRATADA se recusar a assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido
pela CONTRATANTE.
b.3) Por 02 (dois) anos, quando a CONTRATADA:
b.3.1) Não concluir os serviços contratados;
b.3.2) Prestar os serviços em desacordo com o Projeto Básico, Especificações Técnicas ou com
qualquer outra irregularidade, contrariando o disposto no Edital de licitação, não efetuando sua
substituição ou correção no prazo determinado pela CONTRATANTE;
b.3.3) Cometer quaisquer outras irregularidades que acarretem prejuízos ao Município de São
Luís, ensejando a rescisão do Contrato ou frustração do processo licitatório;
b.3.4) Praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;
b.3.5) Demonstrar não possuir idoneidade para licitar e contratar com o Município de São Luís,
em virtude de atos ilícitos praticados;
b.3.6) Reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer
informações de que seus empregados tenham conhecimento em razão da execução deste
Contrato, sem anuência prévia da CONTRATANTE.
b.4) Por 05 (cinco) anos, quando a CONTRATADA:
b.4.1) Apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitações,
objetivando obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da
licitação;
b.4.2) Praticar atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
b.4.3) Receber qualquer uma das multas previstas e não efetuar o pagamento.
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§8º. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
a) A declaração de inidoneidade será proposta pelo [agente responsável pelo acompanhamento
da execução contratual] a autoridade competente da CONTRATANTE se constatada a má-fé,
ação maliciosa e premeditada em prejuízo do Município de São Luís, evidência de atuação
com interesses escusos ou reincidência de faltas que acarretem prejuízos ao Município de São
Luís ou aplicações sucessivas de outras sanções administrativas.
b) A declaração de inidoneidade implica proibição de licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida
a reabilitação, perante a autoridade competente da CONTRATANTE, depois de ressarcidos os
prejuízos e decorrido o prazo de 02 (dois) anos.
c) A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com toda a Administração Pública será
aplicada à CONTRATADA nos casos em que:
c.1) tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
c.2) praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;
c.3) demonstrar não possuir idoneidade para licitar e contratar com o Município de São Luís,
em virtude de atos ilícitos praticados;
c.4) reproduzir, divulgar ou utilizar em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer
informações de que seus empregados tenham tido conhecimento em razão de execução deste
Contrato, sem consentimento prévio da CONTRATANTE, em caso de reincidência;
c.5) apresentar à CONTRATANTE qualquer documento falso, ou falsificado no todo ou em
parte, com o objetivo de participar da licitação, ou no curso da relação contratual;
c.6) praticar fato capitulado como crime pela Lei n° 8.666/93.
d) Independentemente das sanções a que se referem os parágrafos primeiro, segundo e terceiro,
o licitante ou contratado está sujeito ao pagamento de indenização por perdas e danos, podendo
ainda a CONTRATANTE propor que seja responsabilizado:
d.1) civilmente, nos termos do Código Civil;
d.2) perante os órgãos incumbidos de fiscalização das atividades contratadas ou do exercício
profissional a elas pertinente;
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d.3) criminalmente, na forma da legislação pertinente.
§9º. Nenhum pagamento será feito ao executor dos serviços que tenha sido multado, antes que
tal penalidade seja descontada de seus haveres.
§10. As sanções serão aplicadas pelo Titular da CONTRATANTE, facultada a defesa prévia da
interessada, no respectivo processo no prazo de 05 (cinco) dias úteis, com exceção da
declaração de inidoneidade, cujo prazo de defesa é de 10 (dez) dias da abertura de vista,
conforme §3º do Art. 87 da Lei nº 8.666/93.
§11. As multas administrativas previstas neste instrumento, não têm caráter compensatório e
assim, o seu pagamento não eximirá a CONTRATADA de responsabilidade por perdas e
danos decorrentes das infrações cometidas.
§12. As sanções previstas neste instrumento poderão ser relevadas na hipótese de caso fortuito
e força maior, como tal definido na Lei Civil, devidamente comprovada perante o órgão
solicitante da licitação.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO
O Contrato a ser celebrado poderá ser rescindido:
I - Administrativamente, nos seguintes casos:
a. Não cumprimento de cláusulas contratuais, de especificações, dos detalhes executivos ou de
prazos;
b. Cumprimento irregular de cláusulas contratuais, de especificações, dos detalhes executivos
ou de prazos;
c. Lentidão no seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade
da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados;
d. Atraso injustificado no início das obras, serviços ou fornecimentos;
f. A paralisação das obras, dos serviços ou do fornecimento, sem justa causa e prévia
comunicação a CONTRATANTE;
g. A Subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do licitante contratado a
outrem, cessão ou transferência total ou parcial, bem como fusão, cisão ou incorporação do
licitante contratado, não admitido previamente pela CONTRATANTE;
h. Desatendimento às determinações regulares das autoridades designadas para acompanhar e
fiscalizar a sua execução, assim como a de seus superiores;
i. Cometimento reiterado de faltas na execução do objeto contratado;
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j. Decretação de falência ou a instauração de insolvência civil em condições que, a juízo da
CONTRATANTE, ponham em risco a perfeita execução das obras e serviços;
l. Dissolução da sociedade CONTRATADA;
m. Alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura do licitante contratado que,
a juízo da CONTRATANTE, prejudique a execução do Contrato;
n. Razões de interesse do serviço público de alta relevância e amplo conhecimento, justificados
e determinados pela CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo referente ao
Contrato;
o. Supressão de obras e/ou serviços que acarretem modificações do valor inicial do Contrato
além do limite imposto ao contratado;
p. Suspensão de sua execução, por ordem escrita da CONTRATANTE por prazo superior a
120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem
interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo,
independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobilizações. É assegurado ao licitante contratado, nesses
casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas, até que
seja normalizada a situação;
q. Atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE, em
razão da execução do objeto do Contrato, ou parcelas destes, salvo em caso de calamidade
pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao licitante contratado, o
direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações, até que seja normalizada a
situação;
r. Não liberação, pela CONTRATANTE, de área ou local para execução dos serviços, quando
for o caso, nos prazos contratuais, assegurado ao licitante contratado o direito de optar pela
suspensão do cumprimento de suas obrigações, até que seja normalizada a situação;
s. Ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovado, que seja
impeditivo da execução do Contrato.
t. Descumprimento do disposto no inciso V do Art. 27, sem prejuízo das sanções penais
cabíveis.
II - Amigavelmente pelas partes, e
III - Judicialmente.
§1º. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada pela autoridade competente.
§2º. No caso de rescisão administrativa embasada em razões de interesse do serviço público,
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prevista nas letras “l”, “m”, “n”, “o”, “p” e “q”, do inciso I, anteriormente citadas nesta
Cláusula, sem que haja culpa do licitante contratado, este será ressarcido dos prejuízos que
houver sofrido regularmente comprovado, tendo ainda direito a:
I - Devolução da garantia prestada;
II - Pagamento devido pela execução do Contrato até a data da rescisão;
III - Pagamento do custo de desmobilização.
§3º. A rescisão administrativa elencadas nas alíneas “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “f”, “g”, “h” “i”,
“j”, “k” “l” e “q” da referida Cláusula Contratual poderá acarretar as seguintes conseqüências,
aplicáveis segundo a ocorrência que a justificar, sem prejuízos das sanções previstas:
I - assunção imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato
próprio da CONTRATANTE;
II - ocupação e utilização nos termos da legislação vigente, do local, instalação, equipamentos,
material e pessoal empregados na execução do Contrato, necessário à sua continuidade, a
serem devolvidos ou ressarcidos posteriormente, mediante avaliação na forma do inciso V do
Art. 58, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações;
III - execução de garantia contratual, para ressarcimento a CONTRATANTE dos valores das
multas e indenizações a ela devidas;
IV - retenção dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuízos causados a
CONTRATANTE.
§4º. A aplicação das medidas previstas nos incisos I e II do parágrafo anterior fica a critério da
CONTRATANTE, que poderá dar continuidade às obras e/ou serviços por execução direta ou
indireta.
§5º. O presente Contrato poderá ser rescindido, ainda, pela CONTRATANTE, se a
CONTRATADA transferir a terceiros, no todo ou em parte, a execução das obras e/ou serviços
contratados, sem prévia e expressa autorização da CONTRATANTE.
§6º. Não poderão ser invocados como motivo de força maior ou caso fortuito, senão aquele
previsto no Art. 393 do Código Civil Brasileiro.
§7º. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.
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CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - SUBCONTRATAÇÃO E SUB-ROGAÇÃO
A CONTRATADA somente poderá subcontratar ou por qualquer forma transferir a execução
de partes deste Contrato para terceiros, mediante autorização prévia da CONTRATANTE, a
qual será obrigatoriamente precedida de verificação da capacidade do terceiro a quem deva ser
transferida parte dos serviços, fazendo-se tal verificação pela apresentação dos mesmos
documentos exigidos para habilitação na licitação de que decorre este Contrato.
§1º. Ainda que a pretendente a subcontratação apresente os documentos referidos nesta
Cláusula e mesmo que demonstre aptidão para execução da parte do objeto deste Contrato que
pretenda tomar a seu cargo, não estará a CONTRATANTE obrigada a autorizar a
subcontratação.
§2º. Quando a subcontratação for concedida pela CONTRATANTE, obriga-se o licitante a
celebrar o Contrato com terceiro, nos termos do Contrato original firmado com a
CONTRATANTE, sob a sua inteira e exclusiva responsabilidade, não podendo ultrapassar
30% (trinta) por cento do objeto contratado, na forma determinada pela CONTRATANTE.
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS
Concluídos os serviços, após comunicação formal por escrito do adimplemento total da
conclusão pelo contratado, a CONTRATANTE procederá ao recebimento provisório do
objeto, pela FISCALIZAÇÃO, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até
15 (quinze) dias da comunicação escrita ao contratado.
§1º. A CONTRATANTE receberá os serviços em caráter definitivo em prazo não superior a 90
(noventa) dias do recebimento provisório. Durante o período compreendido entre o
recebimento provisório e o recebimento definitivo, ficará o contratado obrigado a efetuar
reparos que, a juízo da CONTRATANTE se fizerem necessários quanto à qualidade e
segurança do objeto.
§2º. Encerrado o prazo fixado no parágrafo anterior, o objeto será recebido definitivamente por
uma Comissão Técnica designada para tal fim, mediante termo circunstanciado assinado pelas
partes, desde que se comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, conforme o
disposto no Art. 69 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, sem prejuízo das sanções civis.
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos e os que se tornarem controvertidos serão decididos pela Lei nº 8.666/93,
garantido à CONTRATADA o contraditório e ampla defesa de seus interesses.
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CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - DA EFICÁCIA E DA VIGÊNCIA
A validade deste instrumento decorrerá de sua assinatura, tornando-se eficaz a partir da
publicação, em extrato, no Diário Oficial da União e do Município, que será providenciada
pela CONTRATANTE nos termos do Parágrafo Único do Art. 61 da Lei nº 8.666/93 e suas
alterações. O início da vigência ocorrerá da data da assinatura deste Contrato.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - DA CISÃO, INCORPORAÇÃO OU FUSÃO
Em havendo a Cisão, Incorporação ou Fusão da futura empresa CONTRATADA, a aceitação
de qualquer uma destas operações ficará condicionada à análise por esta Administração
CONTRATANTE do procedimento realizado, tendo presente à possibilidade de riscos de
insucesso na execução do objeto contratado, ficando vedada à sub-rogação contratual.
CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - DO FORO
Fica eleito o foro da cidade de São Luís - MA, como o único competente para dirimir
quaisquer dúvidas ou questões oriundas deste Contrato. E, para firmeza e validade de tudo o
que ficou dito e aqui estipulado, lavrou-se o presente instrumento, em 03 (três) vias, que depois
de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes e testemunhas abaixo, a tudo presentes.
São Luís (MA), ......... de ...................... de 2015.

1ª Testemunha:
Nome:
RG nº:

.........................................................................
CONTRATANTE
........................................................................
CONTRATADA
2ª Testemunha:
Nome:
RG nº:
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ANEXO IX - PROJETO BÁSICO
ÓRGÃO SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Educação – SEMED
SETOR SOLICITANTE: ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA E
ARQUITETURA
RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO: Dr.ª EDLUCY COSTA E COSTA
DATA DA SOLICITAÇÃO: 11/08/2015
OBJETO DA CONTRATAÇÃO:CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO NFANTIL,
SÃO LUÍS - MA
1 . C L Á U S UL A PR I M E I R A - D O O B JE T O
1.1. Em cumprimento ao artigo 7°, inciso 1º, c/c com o artigo 60, inciso IX, da Lei n'.
8.666/93, alteradas pelas Leis n.º 8.883/94 c/c n.º 9.6481, elaboramos o presente Projeto
Básico para que seja efetuada a contratação Empresa Especializada em construção civil para
Construção de 04 (Quatro) Escolas de ensino Infantil, localizada nos seguintes endereços
abaixo listados, dando atendimento à demanda da Secretaria Municipal de Educação –
SEMED.
- Rua Delcy Batista, s/n, Bequimão;
- Rua 13, s/n, Cohab IV;
- Av. Goiás, s/n, Chácara Brasil.
2 . C L Á U S UL A S E G U N D A - DA LEGISLAÇÃO APLICADA
2.1. A contratação para execução do objeto deste Projeto Básico encontra amparo legal na Lei
nº. 8.666/93 e alterações posteriores.
3 . C L Á U S UL A TERCEIRA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
3.1. Manter, durante a execução dos serviços todas as condições exigidas para sua habilitação.
3.2. Atender com presteza as solicitações da unidade que se relacione com o objeto deste
Projeto Básico.
3.3. Dar ciência imediata à autoridade competente das anormalidades ocorridas durante a
execução dos serviços.
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3.4 A contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, às suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do presente Projeto Básico, em que se verificarem
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução do serviço.
3.5 A contratada é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do serviço objeto deste Projeto
Básico, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o
acompanhamento pela contratante.
3.6. Os danos e prejuízos deverão ser ressarcidos no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas,
contadas da notificação à Contratada do ato administrativo que lhes fixar o valor, sob pena de
multa.
3.7 A contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais resultantes da execução do serviço.
3.8. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Contratante, cujas reclamações se
obrigam prontamente a atender.
3.9. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, os compromissos estabelecidos.
3.10. Sanar imediatamente qualquer defeito observado e que lhe tenha sido notificado pela
fiscalização.
3.11. A contratada é responsável pela ocorrência relativa a acidentes que possam ser
vítimas seus empregados, no desempenho de suas funções, por ocasião da execução dos
serviços.
4 . C L Á U S U L A QUARTA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE
4.1. Acompanhar, verificar e fiscalizar a execução dos serviços através de servidor
especialmente designado, nos termos do artigo 67 da Lei d.8.666/93.
4.2. Responsabilizar-se pela comunicação, em tempo hábil, dos serviços a serem executados.
4.3. A contratante rejeitará, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com
67

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
RDC Presencial nº 004/2015
=================================================================================

este Projeto Básico.
4.4. Efetuar pagamento nas condições e preço estabelecidos no item 08 deste Projeto Básico.
4.5. Notificar à Contratada, por escrito, da ocorrência de eventuais imperfeições na execução
dos serviços, incluído o prazo para as referidas correções.
4.6. Fornecer a Contratada todas as informações para boa execução dos serviços.
4.7.Receber, provisória e definitivamente os serviços nas formas definidas.
5.C L Á U S UL A QUINTA - DA EXECUÇÃO, DO RECEBIMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
5.1. Os serviços deverão ser executados fielmente, de acordo com os termos deste Projeto
Básico, respondendo o inadimplente pelas consequências da inexecução total ou parcial.
5.2. A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada por servidor especialmente
designado, nos termos do artigo 67 da Lei nº 8.666/93.
5.3. Concluídos os serviços, após comunicação formal por escrito do adimplemento total da
conclusão pelo contratado, a CONTRATANTE procederá ao recebimento provisório do
objeto, pela FISCALIZAÇÃO, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até
15 (quinze) dias da comunicação escrita ao contratado.
5.3.1.A CONTRATANTE receberá os serviços em caráter definitivo em prazo não superior a
90 (noventa) dias do recebimento provisório. Durante o período compreendido entre o
recebimento provisório e o recebimento definitivo, ficará o contratado obrigado a efetuar
reparos que, a juízo da CONTRATANTE se fizerem necessários quanto à qualidade e
segurança do objeto.
5.3.2.Encerrado o prazo fixado no parágrafo anterior, o objeto será recebido definitivamente por
uma Comissão Técnica designada para tal fim, mediante termo circunstanciado assinado pelas
partes, desde que se comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, conforme o
disposto no Art. 69 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, sem prejuízo das sanções civis.
5.4. A garantia dos serviços será de 5 (cinco) anos, a contar da data da entrega da Nota Fiscal
referente aos serviços prestados.
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5.5. A Contratante e a atuação da fiscalização do serviço objeto deste Projeto Básico não exclui ou
atenua a responsabilidade da Contratada, nem a exime de manter fiscalização própria.
6. C L Á U S U L A SEXTA - DO VALOR ESTIMADO
6.1. O objeto do presente Projeto Básico foi estimado no valor global de R$ 5.528.735,88
(cinco milhões e quinhentos e vinte e oito mil e setecentos e trinta e cinco reais e oitenta e
oito centavos), sendo compatível com os valores praticados no mercado.
7. C L Á US U L A SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
7.1. As despesas com a execução do serviço correrão a conta da seguinte dotação
orçamentária.
Projeto/Atividade
Elemento de Despesa
Fonte de Recursos:

13101.1236502012.002
44.90
0106

8.C L Á U S U L A OITAVA - DO PAGAMENTO
8.1. O pagamento deverá ser feito através de medição, de acordo com serviços realizados
devidamente aprovados pelo setor de engenharia da SEMED e preços unitários e totais
estabelecidos no instrumento contratual.
8.2. A contratante deverá efetuar o pagamento da fatura, através de crédito em conta corrente
da Contratada, por ela indicado na Proposta de Preços ou na Nota Fiscal apresentada.
8.3. A Contratada deverá apresentar fatura comercial em 02 (duas) vias, acompanhada de Nota
Fiscal.
8.4. Ocorrendo atraso na execução dos serviços, por culpa da Contratada, será aplicada a
mesma multa moratória de 1% (um por cento) por dia sobre o valor em atraso.
9.C L Á U S U L A NONA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
As penalidades administrativas aplicáveis à CONTRATADA, por inadimplência, estão
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previstas nos artigos 81, 87, 88 e seus parágrafos, todos da Lei nº. 8.666/93.
9.1. Pelo atraso injustificado ou inadimplemento na execução do Contrato, fica a
CONTRATADA sujeita à multa de 0,33% (trinta e três décimos por cento) por dia de atraso,
sobre o valor total do Contrato, não ultrapassando a 20% (vinte por cento) ao mês, sem
prejuízo das demais sanções aplicáveis, notadamente nos seguintes casos:
a) atraso no início dos serviços;
b) quando os serviços estiverem em desacordo com as especificações e normas técnicas;
c) atraso na conclusão da obra.
9.2.Em caso de reincidência da alínea “b”, a multa será cobrada em dobro.
9.3.As multas serão dispensadas nos seguintes casos:
a) Ocorrência de circunstância prevista em Lei, de caso fortuito ou força maior, nos termos da
Lei Civil, impeditiva da execução do Contrato em tempo hábil;
b) Ordem escrita da CONTRATANTE, para paralisar ou restringir a execução dos serviços
contratados.
9.4. Será aplicada multa de 1,5% (um e meio por cento) sobre o valor da contratação, quando a
CONTRATADA:
a) Prestar informações inexatas ou obstacular o acesso à fiscalização da CONTRATANTE, no
cumprimento de suas atividades;
b) Desatender às determinações da fiscalização da CONTRATANTE; e
c) Cometer qualquer infração às normas legais Federais, Estaduais e Municipais, respondendo
ainda pelas multas aplicadas pelos órgãos competentes em razão da infração cometida.
9.5. Será aplicada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da contratação quando a
CONTRATADA:
a) Executar os serviços em desacordo com o projeto básico, normas e técnicas ou
especificações, independentemente da obrigação de fazer as correções necessárias, às suas
expensas;
b) Não iniciar, ou recusar-se a executar a correção de qualquer ato que, por imprudência,
negligência, imperícia, dolo ou má fé, venha a causar danos à CONTRATANTE ou a terceiros,
independentemente da obrigação da CONTRATADA em reparar os danos causados;
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c) Praticar por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, negligência, imperícia,
dolo ou má fé, venha a causar danos à CONTRATANTE ou a terceiros, independentemente da
obrigação da CONTRATADA em reparar os danos causados.
9.6. ADVERTÊNCIA
a) A aplicação da penalidade de advertência será efetuada nos seguintes casos:
a.1) Descumprimento das obrigações assumidas contratualmente ou nas licitações, desde que
acarretem pequeno prejuízo ao Município de São Luís, independentemente da aplicação de
multa moratória ou de inexecução contratual, e do dever de ressarcir o prejuízo;
a.2) Execução insatisfatória do objeto contratado, desde que a sua gravidade não recomende o
enquadramento nos casos de suspensão temporária ou declaração de inidoneidade;
a.3) Outras ocorrências que possam acarretar pequenos transtornos ao desenvolvimento das
atividades da CONTRATANTE, desde que não sejam passíveis de aplicação das sanções de
suspensão temporária e declaração de inidoneidade.
9.7. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO DIREITO DE LICITAR E CONTRATAR COM A
ADMINISTRAÇÃO
a) A suspensão do direito de licitar e contratar com o Município de São Luís pode ser aplicados
aos licitantes e contratados cujos inadimplementos culposos prejudicarem o procedimento
licitatório ou a execução do Contrato, por fatos graves, cabendo defesa prévia, no prazo de 05
(cinco) dias úteis da data do recebimento da intimação;
b) A penalidade de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o Município de
São Luís será aplicada nos seguintes prazos e situações:
b.1) Por 06 (seis) meses nos seguintes casos:
b.1.1) Atraso no cumprimento das obrigações assumidas contratualmente e na licitação que
tenha acarretado prejuízos significativos para o Município de São Luís;
b.1.2) Execução insatisfatória do objeto deste ajuste, se antes tiver havido aplicação da sanção
de advertência.
b.2) Por 01 (um) ano:
b.2.1) Quando a CONTRATADA se recusar a assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido
pela CONTRATANTE.
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b.3) Por 02 (dois) anos, quando a CONTRATADA:
b.3.1) Não concluir os serviços contratados;
b.3.2) Prestar os serviços em desacordo com o Projeto Básico, Especificações Técnicas ou com
qualquer outra irregularidade, contrariando o disposto no Edital de licitação, não efetuando sua
substituição ou correção no prazo determinado pela CONTRATANTE;
b.3.3) Cometer quaisquer outras irregularidades que acarretem prejuízos ao Município de São
Luís, ensejando a rescisão do Contrato ou frustração do processo licitatório;
b.3.4) Praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;
b.3.5) Demonstrar não possuir idoneidade para licitar e contratar com o Município de São Luís,
em virtude de atos ilícitos praticados;
b.3.6) Reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer
informações de que seus empregados tenham conhecimento em razão da execução deste
Contrato, sem anuência prévia da CONTRATANTE.
b.4) Por 05 (cinco) anos, quando a CONTRATADA:
b.4.1) Apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitações,
objetivando obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da
licitação;
b.4.2) Praticar atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
b.4.3) Receber qualquer uma das multas previstas e não efetuar o pagamento.
9.8. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
a) A declaração de inidoneidade será proposta pelo [agente responsável pelo acompanhamento
da execução contratual] a autoridade competente da CONTRATANTE se constatada a má-fé,
ação maliciosa e premeditada em prejuízo do Município de São Luís, evidência de atuação
com interesses escusos ou reincidência de faltas que acarretem prejuízos ao Município de São
Luís ou aplicações sucessivas de outras sanções administrativas.
b) A declaração de inidoneidade implica proibição de licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida
a reabilitação, perante a autoridade competente da CONTRATANTE, depois de ressarcidos os
prejuízos e decorrido o prazo de 02 (dois) anos.
c) A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com toda a Administração Pública será
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aplicada à CONTRATADA nos casos em que:
c.1) tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
c.2) praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;
c.3) demonstrar não possuir idoneidade para licitar e contratar com o Município de São Luís,
em virtude de atos ilícitos praticados;
c.4) reproduzir, divulgar ou utilizar em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer
informações de que seus empregados tenham tido conhecimento em razão de execução deste
Contrato, sem consentimento prévio da CONTRATANTE, em caso de reincidência;
c.5) apresentar à CONTRATANTE qualquer documento falso, ou falsificado no todo ou em
parte, com o objetivo de participar da licitação, ou no curso da relação contratual;
c.6) praticar fato capitulado como crime pela Lei n° 8.666/93.
d) Independentemente das sanções a que se referem os parágrafos primeiro, segundo e terceiro,
o licitante ou contratado está sujeito ao pagamento de indenização por perdas e danos, podendo
ainda a CONTRATANTE propor que seja responsabilizado:
d.1) civilmente, nos termos do Código Civil;
d.2) perante os órgãos incumbidos de fiscalização das atividades contratadas ou do exercício
profissional a elas pertinente;
d.3) criminalmente, na forma da legislação pertinente.
9.9. Nenhum pagamento será feito ao executor dos serviços que tenha sido multado, antes que
tal penalidade seja descontada de seus haveres.
9.10. As sanções serão aplicadas pelo Titular da CONTRATANTE, facultada a defesa prévia
da interessada, no respectivo processo no prazo de 05 (cinco) dias úteis, com exceção da
declaração de inidoneidade, cujo prazo de defesa é de 10 (dez) dias da abertura de vista,
conforme §3º do Art. 87 da Lei nº 8.666/93.
9.11. As multas administrativas previstas neste instrumento, não têm caráter compensatório e
assim, o seu pagamento não eximirá a CONTRATADA de responsabilidade por perdas e
danos decorrentes das infrações cometidas.
9.12. As sanções previstas neste instrumento poderão ser relevadas na hipótese de caso fortuito
e força maior, como tal definido na Lei Civil, devidamente comprovada perante o órgão
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solicitante da licitação.
10.C L Á U S U L A DÉCIMA - DAS EXIGÊNCIAS QUANTO A QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA
10.1. Certidão de Registro e Quitação Expedida ou visada pelo Conselh o Regional de
Engenharia e Agronomia- CREA, em sua plena validade com indicação do objeto social
compatível com a presente licitação, de acordo com o disposto no inciso I, do art. 30, da lei n°
8.666/1993.
10.1.2. Comprovação, através da Certidão referida no subitem anterior, de possuir em seu
quadro permanente, na data de licitação, responsáveis técnicos habilitados nas áreas de
engenharia e ou arquitetura com lotação na empresa devidamente registrados no CREA e ou
CAU para execução dos serviços.
10.2. Atestado (s) de Capacidade Técnica fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito
público ou privado devidamente registrado no órgão competente - CREA e ou CAU, que
comprove(m) o desempenho de atividade compatível com o objeto deste projeto: execução de
obras de escolas e montagens de coberturas em estruturas metálicas.
10.3. A demonstração de capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por
cento) do valor estimado da contração, devendo a comprovação ser feita relativamente à data
da apresentação da proposta, na forma do art. 31, § 2º e 3º da Lei 8.666/93.
10.4. Garantia de 1% (um por cento) do valor estimado para a contratação, com base no art.
31, III, da Lei 8.666/93, nas mesmas modalidades previstas no “caput” e §1º do art. 56 da
mesma Lei.
1 1 . C L Á U S U L A DÉCIMA PRIMEIRA
REALIZAÇÃO DA VISITA TÉCNICA

-

LOCAL

E

HORÁRIO

PARA

11.1. A Visita Técnica será programada com a Coordenação de Manutenção de Prédios e Rede
Física Escolar - CMPRFE de segunda à quinta-feira das 08:00h às 12:00 horas e das 14:00 às
18:00 e nas sextas-feiras de 08:00h às 14:00h horas.
11.2. A Visita Técnica será realizada na Área aonde será construída a Unidade de Educação
Básica para execução dos serviços estabelecidos no item 15 deste Projeto Básico.
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12. C L Á US U L A DÉCIMA PRIMEIRA - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
12.1. Os serviços de Construção serão executados de acordo com o cronograma de execução,
formulado pela Assessoria Técnica de Engenharia e Arquitetura da Secretaria Municipal de
EducaçãoSEMED.
13. CL Á U S UL A DÉCIMA TÉRCEIRA - PRAZO DE EXECUÇÃO:
13.1.O prazo de execução será de 12 (Doze) meses a contar da data da emissão da ordem de
serviço.
14.C L Á U S U L A DÉCIMA QUARTA - DA DISPONIBILIZAÇÃO DA UNIDADE DE
EDUCAÇÃO BÁSICA — ENSINO FUNDAMENTAL:
14.1 A Escola será construída, conforme planilha apresentada no item 15, deste projeto básico.
15.C L Á U S U L A DÉCIMA QUINTA - SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS:
15.1. CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO INFANTIL
ITEM

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1

SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1

Placa da obra - padrão Governo Federal

1.2

Instalação provisória de água

1.3

Instalação provisória de energia elétrica em baixa tensão

1.4

Instalações provisórias de esgoto

1.5

Barracões provisórios (depósito, escritório, vestiário e refeitório) com piso
cimentado

1.6

Locação da obra (execução de gabarito)

1.7

Sondagem do terreno (um furo de 7m a cada 200 m²)

1.8

Tapume de chapa de madeira compensada, 6mm (40x2,00m, frente do terreno)

2
2.1

MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES
Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre
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baldrames)
2.2

Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m

2.3

Regularização e compactação do fundo de valas

2.4

Reaterro apiloado de vala com material da obra
MURETA

2.5

Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m

2.6

Regularização e compactação do fundo de valas

2.7

Reaterro apiloado de vala com material da obra
CASTELO D'ÁGUA

2.8

Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m

2.9

Regularização e compactação do fundo de valas

2.10

Reaterro apiloado de vala com material da obra

3

FUNDAÇÕES
CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS

3.1

Estaca a trado (broca) d=20 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação)

3.2

Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecânico

3.3

Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X

3.4
3.5
3.6

Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de
10%) / dobra / colocação.
Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) /
dobra / colocação.
Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.
CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES

3.7
3.8
3.9
3.10

Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X
Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de
10%) / dobra / colocação.
Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) /
dobra / colocação.
Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.
FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA

3.11

Estaca a trado (broca) d=30 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação) - 7 m
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3.12

Corte e reparo em cabeça de estaca

3.13

Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-reparo mecânico

3.14

Forma de madeira comum para Fundções - reaproveitamento 10X

3.15

Armação aço CA-50, para 1,0 m³ de concreto

3.16

Concreto fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.
MURETA - BLOCOS

3.17

Estaca a trado (broca) d=30 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação) - 7 m

3.18

Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-preparo mecânico

3.19

Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 5X

3.20
3.21
3.22

Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de
10%) / dobra / colocação.
Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) /
dobra / colocação.
Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.
MURETA - VIGAS BALDRAME

3.23
3.24
3.25
3.26
4

Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X
Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de
10%) / dobra / colocação.
Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) /
dobra / colocação.
Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.
SUPERESTRUTURA
CONCRETO ARMADO - PILARES

4.1
4.2
4.3
4.4

Forma em chapa de madeira compensada plastificada- Pilares
Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de
10%) / dobra / colocação.
Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) /
dobra / colocação.
Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.
CONCRETO ARMADO - VIGAS

4.5

Forma madeira comp. plastificada 12mm p/ Estrutura corte/ Montagem/
Escoramento/ Desforma- Vigas
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4.6
4.7
4.8

Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de
10%) / dobra / colocação.
Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) /
dobra / colocação.
Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.
CONCRETO ARMADO PARA VERGAS

4.9

Verga e contravergas pré-moldada em concreto armado fck 15Mpa - 10x10cm,
conforme projeto.
CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES

4.10
4.11
4.12
4.13
5

Forma madeira comp. plastificada 12mm p/ Estrutura corte/ Montagem/
Escoramento/ Desforma
Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de
10%) / dobra / colocação.
Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) /
dobra / colocação.
Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.
SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)
ELEMENTOS VAZADOS

5.1

Cobogó de concreto (elemento vazado) - (6x40x40cm) assentado com argamassa
traço 1:4 (cimento, areia)
ALVENARIA DE VEDAÇÃO

5.2

5.3

5.4

5.5
5.6

Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões
nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e
areia)
Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões
nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e
areia)
Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos 06 furos Dimensões
nominais: 9x14x19); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e
areia)
Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez
(esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço1:6 (cimento e areia)
Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido
assentado com argamassa traço 1:4
ALVENARIA DA MURETA
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5.7
6

Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões
nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e
areia)
ESQUADRIAS
PORTAS DE MADEIRA

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7

Porta de Madeira - PM1 - 70x210, folha lisa com chapa metalica, incluso ferragens,
conforme projeto de esquadrias
Porta de Madeira - PM2 - 80x210, com veneziana, incluso ferragens, conforme
projeto de esquadrias
Porta de Madeira - PM3 - 80x210, barra e chapa metálica, incluso ferragens,
conforme projeto de esquadrias
Porta de Madeira - PM4 - 80x210, folha lisa com chapa metalica, incluso ferragens,
conforme projeto de esquadrias
Porta de Madeira - PM5 - 80x210, com barra e chapa metálica e visor, incluso
ferragens, conforme projeto de esquadrias
Porta de compesando de madeira - PM6 - 60x100, folha lisa revestida com
laminado melamínico, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias
Chapa metalica (alumínio) 0,8*0,5x 1mm para as portas - fornecimento e instalação
FERRAGENS E ACESSÓRIOS

6.8

Fechadura de embutir completa, para portas internas
PORTAS EM ALUMÍNIO

6.9
6.10
6.11
6.12
6.13
6.14
6.15

Porta de abrir - PA1 - 100x210 em chapa de alumínio e veneziana- conforme
projeto de esquadrias, inclusive ferragens
Porta de abrir - PA2 - 80x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme
projeto de esquadrias, inclusive ferragens
Porta de abrir - PA3 - 160x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme
projeto de esquadrias, inclusive ferragens
Porta de correr - PA4 - 450x210 conforme projeto de esquadrias, inclusive
ferragens
Porta de correr - PA5 - 240x210 com vidro - conforme projeto de esquadrias,
inclusive ferragens
Porta de abrir - PA6 - 120x185 - veneziana- conforme projeto de esquadrias,
inclusive ferragens
Porta de abrir - PA7 - 160+90x210 - veneziana- conforme projeto de esquadrias,
inclusive ferragens
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PORTAS DE VIDRO - PV
6.16
6.17
6.18

Porta de Vidro temperado - PV1 - 175x230, com ferragens, conforme projeto de
esquadrias
Porta de Vidro temperado - PV2 - 110x230, de abir,com ferragens, conforme
projeto de esquadrias
Bandeiras fixas de vidro para porta PV2, conforme projeto 175x35
JANELAS DE ALUMÍNIO - JA

6.19
6.20
6.21
6.22
6.23
6.24
6.25
6.26
6.27
6.28
6.29
6.30
6.31
6.32
6.33

Janela de Alumínio - JA-01, 70x125, completa conforme projeto de esquadrias Guilhotina
Janela de Alumínio - JA-02, 110x145, completa conforme projeto de esquadrias Guilhotina
Vidro fixo - JA-03, 140x115, completa conforme projeto de esquadrias
Janela de Alumínio - JA-04, 140x145, completa conforme projeto de esquadrias Guilhotina
Janela de Alumínio - JA-05, 200x105, completa conforme projeto de esquadrias –
Fixa
Janela de Alumínio - JA-06, 210x50, completa conforme projeto de esquadrias Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm
Janela de Alumínio - JA-07, 210x75, completa conforme projeto de esquadrias Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm
Janela de Alumínio - JA-08, 210x100, completa conforme projeto de esquadrias Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm
Janela de Alumínio - JA-09, 210x150, completa conforme projeto de esquadrias Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm
Janela de Alumínio - JA-10, 140x150, completa conforme projeto de esquadrias Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm
Janela de Alumínio - JA-11, 140x75, completa conforme projeto de esquadrias Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm
Janela de Alumínio - JA-12, 420x50, completa conforme projeto de esquadrias Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm
Janela de Alumínio - JA-13, 420x150, completa conforme projeto de esquadrias Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm
Janela de Alumínio - JA-14, 560x100, completa conforme projeto de esquadrias Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm
Janela de Alumínio - JA-15, 560x150, completa conforme projeto de esquadrias 80
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Maxim-ar -incluso vidro liso incolor, espessura 6mm
6.34

Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria
VIDROS

6.35

Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação

6.36

Vidro liso temperado incolor, espessura 10mm- fornecimento e instalação

6.37

Espelho cristal esp. 4mm com moldura de madeira
ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO

6.38

Chapa de aço perfurada, inclusive pintura - fornecimento e instalação

6.39

Portão de abrir com gradil metálico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura fornecimento e instalação

7

SISTEMAS DE COBERTURA

7.1

Estrutura metálica

7.2

Telha Sanduichemetálica

7.3

Cumieeira em perfil ondulado de aço zincado

7.4

Calha em chapa metalica Nº 22 desenvolvimento de 50 cm

7.5

Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 25 cm

7.6

Pingadeira (chapim) em concreto

8
8.1
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6

IMPERMEABILIZAÇÃO
Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrames
REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS
Chapisco de aderência em paredes internas, externas, pórticos, vigas, platibanda e
calhas
Emboço para paredes internas e externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura
2,0 cm
Emboço paulista para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5
cm
Reboco para paredes internas, externas, pórticos, vigas, traço 1:4,5 - espessura 0,5
cm
Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm - incl. rejunte conforme projeto - branca
Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte conforme projeto - azul
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9.7
9.8
9.9

Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte conforme projeto - vermelho
Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte conforme projeto - branco
Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte conforme projeto - amarelo

9.10

Roda meio em madeira (largura=10cm)

9.11

Forro de gesso acartonado estruturado - montagem e instalação

9.12

Forro mineral

10

SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)

10.1

Contrapiso e=5,0cm

10.2

Camada regularizadora e=2,0cm

10.3

Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=3,0cm com junta plastica
acabada 1,2m

10.4

Pintura de base epoxi sobre piso

10.5

Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto

10.6

Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - incl. rejunte - conforme projeto

10.7

Piso vinílico em manta e=2,0mm

10.8
10.9

Piso podotátil de alerta em borracha integrado 30x30cm, assentamento com
argamassa (fornecimento e assentamento)
Piso podotátil direcional em borracha integrado 30x30cm, assentamento com
argamassa (fornecimento e assentamento)

10.10

Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm

10.11

Soleira em granito cinza andorinha, L=30cm, E=2cm
PAVIMENTAÇÃO EXTERNA

10.12

Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m, e=7cm

10.13

Rampa de acesso em concreto não estrutural

10.14

Pavimetação em blocos intertravado de concreto, e= 6,0cm, FCK 35MPa,
assentados sobre colchão de areia

10.15

Piso tátil de alerta em placas pré-moldadas - 5MPa

10.16

Piso tátil direcional em placas pré-moldadas - 5MPa

10.17

Meio -fio (guia) de concreto pré-moldado, rejuntado com argamassa, incluindo
escavação e reaterro
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10.18

Colchão de areia e=10cm

10.19

Grama batatais em placas

11

PINTURA

11.1

Emassamento de paredes internas com massa acrílica - 02 demãos

11.2

Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas

11.3

Pintura em latex PVA 02 demãos sobre teto

11.4

Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeira

11.5

Pintura em esmalte sintético 02 demãos em rodameio de madeira

11.6

Pintura epoxi - 02 demãos
CAIXA DÁGUA - 30.000L

11.7

Preparo de superfície: jateamento abrasivo ao metal branco, padrão AS 3.

11.8

Fundo: uma demão de espessura seca de Epóxi

11.9

Acabamento: uma demão de espessura seca de primer Epóxi

11.10

Pintura Externa: Tinta esmalte sintético – dupla função - revestimento anticorrosivo.

12

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO

12.1

Bolsa de ligação para vaso sanitáriosanitário - 1 1/2"

12.2

Engate flexivel plástico 1/2 -30cm

12.3

Tubo de descarga VDE 38mm

12.4

Tubo de ligação latao cromado com canopla para vaso sanitario

12.5

Luva soldável com rosca 25mm - 3/4"

12.6

Cap soldável 20mm

12.7
12.8
12.9
12.10
12.11

Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 100mm - 3/4",
fornecimento e instalação
Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 85mm - 3", fornecimento e
instalação
Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 20mm - 1/2", fornecimento
e instalação
Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 110mm - 4", fornecimento e
instalação
Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 20mm - 1/2", fornecimento e
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instalação
12.12
12.13
12.14
12.15
12.16
12.17
12.18

Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 25mm - 3/4", fornecimento e
instalação
Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 32mm - 1", fornecimento e
instalação
Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 50mm - 1 1/2", fornecimento e
instalação
Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 60mm - 2", fornecimento e
instalação
Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 75mm - 2 1/2", fornecimento e
instalação
Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 85mm - 3", fornecimento e
instalação
Bucha de redução sold. curta 110mm - 85mm, fornecimento e instalação,
fornecimento e instalação

12.19

Bucha de redução sold. curta 32mm - 25mm, fornecimento e instalação

12.20

Bucha de redução sold. curta 60mm - 50mm, fornecimento e instalação

12.21

Bucha de redução sold. curta 75mm - 60mm, fornecimento e instalação

12.22

Bucha de redução sold. curta 85mm - 75mm, fornecimento e instalação

12.23

Bucha de redução sold. longa 50mm-25mm, fornecimento e instalação

12.24

Bucha de redução sold. longa 50mm-32mm, fornecimento e instalação

12.25

Bucha de redução sold. longa 60mm-25mm, fornecimento e instalação

12.26

Bucha de redução sold. longa 75mm-50mm, fornecimento e instalação

12.27

Bucha de redução sold. longa 85mm-60mm, fornecimento e instalação

12.28

Joelho 45 soldável - 25mm, fornecimento e instalação

12.29

Joelho 45 soldável - 32mm, fornecimento e instalação

12.30

Joelho 45 soldável - 50mm, fornecimento e instalação

12.31

Joelho 45 soldável - 75mm, fornecimento e instalação

12.32

Joelho 45 soldável - 85mm, fornecimento e instalação

12.33

Joelho 90 soldável - 110mm, fornecimento e instalação

12.34

Joelho 90 soldável - 20mm, fornecimento e instalação

12.35

Joelho 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação
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12.36

Joelho 90 soldável - 32mm, fornecimento e instalação

12.37

Joelho 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação

12.38

Joelho 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação

12.39

Joelho 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação

12.40

Joelho 90 soldável - 85mm, fornecimento e instalação

12.41

Joelho de redução 90º soldavel 32mm-25mm, fornecimento e instalação

12.42

Tê 90 soldável - 110mm, fornecimento e instalação

12.43

Tê 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação

12.44

Tê 90 soldável - 32mm, fornecimento e instalação

12.45

Tê 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação

12.46

Tê 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação

12.47

Tê 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação

12.48

Tê 90 soldável - 85mm, fornecimento e instalação

12.49

Tê de redução 90 soldavel - 32mm - 25mm, fornecimento e instalação

12.50

Tê de redução 90 soldavel - 50mm - 25mm, fornecimento e instalação

12.51

Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 50mm, fornecimento e instalação

12.52

Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 60mm, fornecimento e instalação

12.53

Tê de redução 90 soldavel - 85mm - 60mm, fornecimento e instalação

12.54

Tê de redução 90 soldavel - 85mm - 75mm, fornecimento e instalação

12.55

Joelho 90º soldavel com bucha de latão - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação

12.56
12.57
12.58

Joelho de redução 90º soldavel com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e
instalação
Luva de redução soldavel com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e
instalação
Tê redução 90º soldavel com bucha latão B central - 25mm - 1/2", fornecimento e
instalação

12.59

Têsoldavel com bucha latão bolsa central - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação

12.60

Colar de tomada - 1/2", fornecimento e instalação

12.61

Joelho 90 soldavel com rosca 20mm - 1/2", fornecimento e instalação

12.62

Tubo aletado 1/2", fornecimento e instalação

12.63

Têsoldavel com rosca bolsa central - 20mm - 1/2"
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12.64

Tubo PVC soldável Ø 20 mm, fornecimento e instalação

12.65

Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação

12.66

Tubo PVC soldável Ø 32 mm, fornecimento e instalação

12.67

Tubo PVC soldável Ø 50 mm, fornecimento e instalação

12.68

Tubo PVC soldável Ø 60 mm, fornecimento e instalação

12.69

Tubo PVC soldável Ø 75mm, fornecimento e instalação

12.70

Tubo PVC soldável Ø 85mm, fornecimento e instalação

12.71

Tubo PVC soldável Ø 110mm, fornecimento e instalação
TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS

12.72

Registro de esfera 1/2", fornecimento e instalação

12.73

Registro de gaveta com canopla cromada - 1/2", fornecimento e instalação

12.74

Registro esfera borboleta bruto PVC - 1/2", fornecimento e instalação

12.75

Registro bruto de gaveta 2", fornecimento e instalação

12.76

Registro bruto de gaveta 2 1/2", fornecimento e instalação

12.77

Registro bruto de gaveta 3", fornecimento e instalação

12.78

Registro bruto de gaveta 4", fornecimento e instalação

12.79

Registro de gaveta com canopla cromada 1", fornecimento e instalação

12.80

Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2", fornecimento e instalação

12.81

Registro de gaveta com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação

12.82

Registro de pressão com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação

13

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC

13.1

Tubo de PVC Ø100mm, fornecimento e instalação

13.2

Tubo de PVC Ø150mm, fornecimento e instalação

13.3

Curva curta 90 - 100mm, fornecimento e instalação

13.4

Joelho 45 - 100mm, fornecimento e instalação

13.5

Joelho 90 - 100mm, fornecimento e instalação

13.6

Têsanitario - 100mm - 100mm, fornecimento e instalação
ACESSÓRIOS

13.7

Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm

13.8

Caixa de areia sem grelha 80x80cm
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14

INSTALAÇÃO SANITÁRIA

14.1

Caixa sifonada 150x150x50mm

14.2

Caixa sifonada 150x185x75mm

14.3

Ralo sifonado, PVC 100x100X40mm

14.4

Terminal de Ventilação Série Normal 50mm

14.5

Tubo de PVC rígido 100mm, fornec. e instalação

14.6

Tubo de PVC rígido 40mm, fornec. e instalação

14.7

Tubo de PVC rígido 50mm, fornec. e instalação

14.8

Tubo de PVC rígido 75mm, fornec. e instalação

14.9

Tubo de PVC rígido 150mm, fornec. e instalação

14.10

Caixa de gordura SIMPLES

14.11

CAIXA DE INSPEÇÃO ESGOTO

14.12

CAIXA DE PASSAGEM MODULADA

14.13

Sumidouro em alvenaria 2,40 x 2,40 m

14.14

Fossa séptica 2,30 x 2,30 m

14.15

Bucha de redução PVC longa 50mm-40mm

14.16

Curva PVC 90º curta - 40mm - fornecimento e instalação

14.17

Curva PVC 90º curta - 50mm - fornecimento e instalação

14.18

Curva PVC 90º curta - 75mm - fornecimento e instalação

14.19

Joelho PVC 45º 100mm - fornecimento e instalação

14.20

Joelho PVC 45º 75mm - fornecimento e instalação

14.21

Joelho PVC 45º 50mm - fornecimento e instalação

14.22

Joelho PVC 45º 40mm - fornecimento e instalação

14.23

Joelho PVC 90º 100mm - fornecimento e instalação

14.24

Joelho PVC 90º 75mm - fornecimento e instalação

14.25

Joelho PVC 90º 50mm - fornecimento e instalação

14.26

Joelho PVC 90º 40mm - fornecimento e instalação

14.27

Joelho PVC 90 com anel para esgoto secundario - 40mm - 1 1/2" - fornecimento e
instalação

14.28

Junção PVC simples 100mm-50mm - fornecimento e instalação

14.29

Junção PVC simples 100mm-75mm - fornecimento e instalação
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14.30

Junção PVC simples 100mm-100mm - fornecimento e instalação

14.31

Junção PVC simples 75mm-50mm - fornecimento e instalação

14.32

Junção PVC simples 75mm-75mm - fornecimento e instalação

14.33

Redução excêntrica PVC 100mm-50mm - fornecimento e instalação

14.34

Redução excêntrica PVC 75mm-50mm - fornecimento e instalação

14.35

Tê PVC 45º - 40mm - fornecimento e instalação

14.36

Tê PVC 90º - 40mm - fornecimento e instalação

14.37

Tê PVC sanitario 100mm-50mm - fornecimento e instalação

14.38

Tê PVC sanitario 150mm-100mm - fornecimento e instalação

14.39

Tê PVC sanitario 50mm-50mm - fornecimento e instalação

14.40

Tê PVC sanitario 75mm-75mm - fornecimento e instalação

15
15.1

15.2

15.3

15.4
15.5

LOUÇAS E METAIS
Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, código
P.51, DECA, ou equivalente p/ de descarga, com acessórios, bolsa de borracha
para ligacao, tubo pvcligacao - fornecimento e instalação
Bacia Sanitária Convencional, código Izy P.11, DECA, ou equivalente com
acessórios- fornecimento e instalação
Bacia Convencional Studio Kids, código PI.16, para valvula de descarga, em louca
branca, assentoplastico, anel de vedação, tubo pvcligacao - fornecimento e
instalacao, Deca ou equivalente
Valvula de descarga 1 1/2", com registro, acabamento em metal cromado fornecimento e instalação
Assento Poliéster com abertura frontal Vogue Plus, Linha Conforto, cor Branco
Gelo, código AP.52, DECA, ou equivalente

15.6

Assento plástico Izy, código AP.01, DECA

15.7

Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente

15.8
15.9
15.10
15.11

Ducha Higiênica com registro e derivação Izy, código 1984.C37. ACT.CR, DECA,
ou equivalente
Lavatório de canto suspenso com mesa, linha Izy código L101.17, DECA ou
equivalente, com válvula, sifão e engate flexivel cromados
Lavatório pequeno Ravena/Izy cor branco gelo, com coluna suspensa, código L915
DECA ou equivalente
Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente, em
bancada ecomplementos (válvula, sifao e engate flexível cromados), exceto
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torneira.

15.12

15.13

15.14

Cuba industrial 50x40 profundidade 30 – HIDRONOX, ou equivalente, com sifão
em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana
3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação
Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica aço inoxidável, com válvula,
FRANKE, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em
metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação
Dispenser Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou
equivalente

15.15

Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente.

15.16

Barra de apoio, Linha conforto, código 2310.I.080.ESC, aço inox polido, DECA ou
equivalente

15.17

Barra de apoio de canto para lavatório, aço inox polido,Celite ou equivalente

15.19

Barra de apoio de chuveiro PNE, em "L", Linha conforto código 2335.I.ESC

15.20

Barra metálica com pintura azul para proteção dos espelhos e chuveiro infantil d=1
1/4"

15.21

Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 77x45x20cm, Burigotto ou equivalente

15.22

Torneira elétrica LorenEasy, LORENZETTI ou equivalente

15.23
15.24
15.25
15.26
15.27
15.28
15.29
16

Torneira elétrica Fortti Maxi, com mangueira plastica, código 79004,
LORENZETTI ou equivalente
Torneira Acabamento para registro pequeno Linha Izy, código: 4900.C37.PQ,
DECA ou equivalente (para chuveiros), Deca ou equivalente
Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167.C37, DECA, ou
equivalente
Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque
Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, Deca ou
equivalente
Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plástica/desviador para
duchas elétricas, cógigo 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente
Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, código TQ.03, DECA, ou equivalente
incluso torneira cromada
INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL

16.1

Abrigo para Central de GLP, em concreto

16.2

Tela metálica para ventilação com requadro em alumínio
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16.3

Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", inclusive conexões

16.4

Envelopamento de concreto - 3cm

16.5

Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas)

16.6

Válvula esfera Ø 3/4" NPT 300

16.7

União 3/4" NPT 300

16.8

Niple 3/4" NPT 300

16.9

Niple 1/2" NPT 300

16.10

Niple 1/4" NPT 300

16.11

Tê redução 3/4"x1/2"

16.12

Redução 1/2" x 1/4"

16.13

Luva de redução 3/4 x 1/2"

16.14

Luva de redução 1/4" x 1/2"

16.15

Joelho 1/2" NPT 300

16.16

Regulador 1º estagio com manômetro

16.17

Manômetro NPT 1/4", 0 a 300 psi

16.18

Mangueira Flexivel

16.20

Regulador 2º estágio com registro

16.21

Placa de sinalização em pvccod 1 - (348x348) Proibido fumar

16.22

Placa de sinalização em pvccod 6 - (348x348) Perigo Inflamável

17

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

17.1

Extintor ABC - 6KG

17.2

Extintor CO2 - 6KG

17.3

Cotovelo 45º galvanizado 2 1/2"

17.4

Cotovelo 90º galvanizado 2 1/2"

17.5

Tubo aço carbono 2 1/2"

17.6

Niple duplo aço galvanizado 2 1/2"

17.7

Tê aço galvanizado 2 1/2"

17.8

Tubo aço galvanizado 65mm - 2 1/2"2 1/2"

17.9

Adaptador storz - roscas internas 2 1/2"

17.10

Caixa para abrigo de mangueira - 70x50x25 cm

17.11

Chave para conexão de mangueira tipo stroz engate rápido - dupla 1 1/2" x 1 1/2"
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17.12

Esguicho jato solido 1 1/2" 16mm

17.13

Mangueiras 1 1/2" 16mm

17.14

Niple paralelo em ferro maleavél 2 1/2"

17.15

Redução giratória tipo Storz - 2 1/2 x 1 1/2"

17.16

Registro globo 2 1/2" 45º

17.17

Tampão cego com corrente tipo storz 1 1/2"

17.18

Registro bruto de gaveta insutrial 2 1/2"

17.19

Válvula de retenção vertical 2 1/2"

17.20

União de ferro conico macho-femea 2 1/2"

17.21

Luminária de emergência com lampada fluorescente 9W de 1 hora

17.22

Marcação no Piso - 1 x 1m para extintor

17.23

Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante

17.24

Conjunto motobombatrifasico BC-21 R 1 1/2 3 CV

17.25

Placa de sinalização em pvccod 26 - (300x300) Hidrante de incendio

17.26

Placa de sinalização em pvccod 12 - (316x158) Saída de emergência

17.27

Placa de sinalização em pvccod 17 - (316x158) Mensagem "Saída"

17.28

Placa de sinalização em pvccod 263 - (300x300) Extintor de Incêndio

18

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V
CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO

18.1

18.2

18.3
18.4

Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 08 disjuntores monopolares,
com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática
epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios)
Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 18 disjuntores monopolares,
com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática
epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios)
Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 24 disjuntores monopolares,
com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática
epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios)
Quadro de medição - fornecimento e instalação
DISJUNTORES

18.5

Disjuntos unipolar termomagnético 10ª

18.6

Disjuntos unipolar termomagnético 16ª
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18.7

Disjuntos unipolar termomagnético 20ª

18.8

Disjuntos unipolar termomagnético 25ª

18.9

Disjuntos tripolare termomagnético 32ª

18.10

Disjuntos unipolar termomagnético 40ª

18.11

Disjuntos unipolar termomagnético 50ª

18.12

Disjuntos unipolar termomagnético 63ª

18.13

Disjuntos unipolar termomagnético 100ª

18.14

Disjuntos unipolar termomagnético 160ª

18.15

Disjuntos bipolar termomagnético 100ª

18.16

Interruptor bipolar DR - 100ª

18.17

Interruptor bipolar DR - 25ª

18.18

Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 40KA

18.19

Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 80KA
ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

18.20

Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø20mm (DN 3/4"), inclusive
conexões

18.21

Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 1"), inclusive conexões

18.22

Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1 1/2"), inclusive
conexões

18.23

Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø50mm (DN 2"), inclusive conexões

18.24

Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø75mm (DN 3"), inclusive conexões

18.25
18.26
18.27

Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø100mm (DN 4"), inclusive
conexões
Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø126mm (DN 5"), inclusive
conexões
Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø150mm (DN 6"), inclusive
conexões

18.28

Eletroduto Ferro Galvanizado DN 25mm (1"), inclusive conexões

18.29

Eletroduto Ferro Galvanizado DN 32mm (1 1/4"), inclusive conexões

18.30

Eletroduto Ferro Galvanizado DN 20mm (3/4"), inclusive conexões

18.31

Eletroduto Ferro Galvanizado DN 100mm (4"), inclusive conexões

18.32

Canaleta PVC lisa 50x80mm - fornecimento e instalação
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18.33

Canaleta PVC lisa 80x80mm - fornecimento e instalação

18.34

Caixa de passagem 30x30cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve

18.35

Caixa de passagem 40x40cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve

18.36

Caixa inspeção aterramento 250x250x400mm
CABOS E FIOS (CONDUTORES)
Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC,
não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5,
flexível, com as seguintes seções nominais:

18.37

#2,5 mm²

18.38

#4 mm²

18.39

#6 mm²

18.40

#10 mm²

18.41

#16 mm²

18.42

#25 mm²

18.43

#50 mm²

18.44

#95 mm²

18.45

#185 mm²
ELETROCALHAS

18.46

Eletrocalhalisa tipo U 100x100mm com tampa, inclusive conexões

18.47

Eletrocalhalisa tipo U 100x50mm com tampa, inclusive conexões

18.48

Eletrocalhalisa tipo U 100x75mm com tampa, inclusive conexões

18.49

Eletrocalhalisa tipo U 150x50mm com tampa, inclusive conexões

18.50

Eletrocalhalisa tipo U 200x50mm com tampa, inclusive conexões

18.51

Eletrocalhalisa tipo U 300x75mm com tampa, inclusive conexões

18.52

Eletrocalhalisa tipo U 500x50mm com tampa, inclusive conexões

18.53

Eletrocalhalisa tipo U 50x50mm com tampa, inclusive conexões

18.54

Eletrocalhalisa tipo U 75x50mm com tampa, inclusive conexões

18.55

Eletrocalhalisa tipo U 75x75mm com tampa, inclusive conexões
ILUMINAÇÃO E TOMADAS

18.56

Tomada universal, circular, 2P+T, 10A, cor branca, completa

18.57

Tomada universal, circular, 2P+T, 20A, cor branca, completa
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18.58

Interruptor simples 10 A, completa

18.59

Luminárias 2x36W completa

18.60

Luminárias 2x14 W completa

18.61

Luminárias 2X36 com alaetas completa

18.62

Luminária de piso, com lâmpada vapor metálico 70W

18.63

Projetor com lâmpada de vapor metálico 150W

18.64

Projetor com lâmpada de vapor metálico 250W

18.65

Arandelas de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta de 60W

19

INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO

19.1

Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões

19.2

Joelho 45 - 25mm, fornecimento e instalação

20

INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA
EQUIPAMENTOS PASSIVOS

20.1

Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6

20.2

Patch Panel 19" - 48 portas, Categoria 6

20.3

Switch de 24 portas

20.4

Switch de 48 portas

20.5

Bloco 110 para rack 19” 100 pares

20.6

Guias de cabos simples

20.7

Guia de Cabos Vertical, fechado

20.8

Guia de Cabos Vertical

20.9

Guia de Cabos Superior, fechado

20.10

Perfil de montagem

20.11

Anel organizador de cabos

20.12

Bandeja deslizante perfurada

20.13

Kit pés niveladores
CABOS EM PAR TRANÇADOS

20.9

Cabo UTP Categoria 5e

20.10

Cabo UTP -6 (24AWG)

20.11

Cabo coaxial
CABOS DE CONEXÃO
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20.12

Cabos de conexões – Patch cord categoria 6 - 2,5 metros

20.13

Plugue 100 IDC - 4 pares
TOMADAS

20.14

Tomada modular RJ-45 Categoria 6

20.15

Placa 2x4" 1 modulo RJ45

20.16

Placa 2x4" 2 modulo RJ45

20.17

Conector de TV Tipo F (Coaxial)

20.18

Placa 2x4" para TV/SAT

20.19

Central PABX 50/300
CAIXAS E ACESSÓRIOS

20.20

Caixa de passagem em alvenaria 30x30x12 com tampa de ferro fundido

20.21

Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação
ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

20.22

Eletroduto PVC flexivel 1", inclusive conexões

20.23

Eletroduto PVC flexivel 3/4", inclusive conexões

20.24

Eletroduto PVC flexivel 1 1/2", inclusive conexões

20.25

Eletroduto Ferro Galvanizado , Ø 1", fornecimento e instalação

20.26

Eletroduto Ferro Galvanizado , Ø 2 1/2", fornecimento e instalação

20.27

Luva aço galvanizado 1" - fornecimento e instalação

20.28

Luva aço galvanizado 2 1/2" - fornecimento e instalação

20.29

Eletrocalha lisa com tampa 100 x 100 mm, inclusive conexões

20.30

Eletrocalha lisa com tampa 100 x 50 mm, inclusive conexões

20.31

Eletrocalha lisa com tampa 50 x 50 mm, inclusive conexões

20.32

Eletrocalha lisa com tampa 75 x 50 mm, inclusive conexões

21

SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA

21.1

Coifa de Centro em Aço Inox de 1200x900x600

21.2

Duto de ligação 1000 X 0.80mm

21.3

Chapéu chines em alumínio

22
22.1

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
(SPDA)
Pára-raios tipo Franklin em aço inox 3 pontas em haste de 3 m. x 1.1/2" tipo
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simples
22.2

Vergalhão CA - 25 # 10 mm2

22.3

Conector mini-gar em bronze estanhado Tel-583

22.4

Parafuso fenda em aço inox 4,2 x 32mm e bucha de nylon

22.5

Presilha em latão

22.6

Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento, expessura
6 mm

22.7

Escavação de vala para aterramento

22.8

Haste tipo coopperweld 5/8" x 2,40m.

22.9

Cordoalha de cobre nu 16 mm2

22.10

Cordoalha de cobre nu 35 mm2

22.11

Cordoalha de cobre nu 50 mm2

22.12

Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de ferro fundido,conforme detalhe no
projeto

22.13

Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm²

23

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

23.1

Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 7m
(3mx2" + 4mx1 1/2")

23.2

Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto

23.3

Prateleira,acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme
projeto

23.4

Prateleiras e escaninhos em mdf

23.5

Bancos de concreto

23.6

Banco e acabamento em granito

23.7

Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira
CAIXA DÁGUA - 30.000L

23.8

Alça de içamento

23.9

Suporte de luz piloto

23.10

Suporte para cinto de segurança

23.11

Suporte para Pára-raio

23.12

Escada interna e externa tipo marinheiro, inclusive pintura

23.13

Guarda corpo de 1,2m de altura
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23.14

Chapa de aço carbono de alta resistência a corrosão e de qualidade estrutural e
solda interna e externa, para confecção do reservatorioconforme projeto

23.15

Sistema de ancoragem com 5 nichos, conforme projeto

24

SERVIÇOS FINAIS

24.1

Limpeza final da obra

15.2. Seguem e anexos as quatro planilhas referentes aos endereços listados na primeira
cláusula que estão de acordo com os serviços acima descritos.
16. CLÁUSULA DÉCIMA SESTA – DAS GARANTIAS DA EXECUÇÃO E
GARANTIA ADICIONAL
16.1. O valor da garantia de execução, que deverá ser prestado pelo CONTRATADO, será
obtido pela aplicação de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual acrescido da garantia
adicional, se houver, nos termos do “caput” e §1º do art. 56 da mesma Lei 8.666/93.
16.2. A proponente vencedora deverá, quando da assinatura do termo de contrato, sob pena de
decair o direito de contratação, apresentar comprovação da formalização da garantia de
execução e da garantia adicional se houver.
16.3. Se ocorrer majoração do valor contratual, o valor da garantia de execução será acrescido
pela aplicação de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual majorado. No caso de redução
do valor contratual, poderá a contratada ajustar o valor da garantia de execução, se assim o
desejar.
16.4. A devolução da garantia de execução e da garantia adicional, quando for o caso, ou o
valor que dela restar, dar-se-á mediante a apresentação de:
a) aceitação pelo CONTRATANTE do objeto contratual e o termo de recebimento definitivo;
b) certidão negativa de débito, expedida pelo INSS, referente ao objeto contratado concluído;
17. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - ESCOLA BENEFICIADA
17.1. CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO INFANTIL
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ITEM
01
02
03

UNIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE
ENSINO INFANTIL
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE
ENSINO INFANTIL
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE
ENSINO INFANTIL

ENDEREÇO
Rua Delcy Batista, s/n, Bequimão;
Rua 13, s/n, Cohab IV;
Av. Goiás, s/n, Chácara Brasil.

18. ESTIMATIVA DE CUSTO

ITEM

UEB

TIPO DE
UNID.

TOTAL
DE UNID.

VALOR TOTAL (R$)

01

CONSTRUÇÃO DE
ESCOLA DE
ENSINO INFANTIL

CRECHE

03

R$ 5.528.735,88.

TOTAL GERAL DE UNIDADE

03

TOTAL
GERAL
(R$)

R$ 5.528.735,88

Autorizo e aprovo nos termos do a
art. 7º, § 2º, I, II e IIIda Lei
8.666/93
Em:
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ANEXO IX.1 – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICOFINANCEIRO E COMPOSIÇÃO DE CUSTOS
ANEXO IX.2 – PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

99

