PREFEITURA DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial n.º 182/2019/CPL/PMSL

CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÕES
PREGÃO PRESENCIAL Nº 182/2019
PROCESSO 27674/2016
A CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, por
intermédio do Pregoeiro, designado pela Portaria nº 19/2019 GAB CPL, na forma da Lei nº
10.520/2002, da Lei nº 8.666/1993, Decreto nº 7.892/2013, e da Lei Complementar nº
123/2006, IN 05/2017 – MPOG, torna público que fará realizar licitação, na modalidade
PREGÃO PRESENCIAL, do tipo "MENOR PREÇO", cujo objeto é a Contratação de
empresa para prestação de serviços de engenharia civil no campo de futebol e vôlei
de areia localizado à Rua 14, s/nº, Cohatrac III, de acordo com especificações e
quantidades apresentadas no ANEXO I, conforme condições a seguir estabelecidas:
RECEBIMENTO E INÍCIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES DOCUMENTAÇÃO E
PROPOSTA
DIA: 8 de outubro de 2019
HORÁRIO: 09:30h
LOCAL: Central Permanente de Licitação, situada na Rua dos Ouriços, Lote 11, Quadra 09
Bairro Calhau.
RESUMO DO CERTAME
Órgão Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER – SEMDEL
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para conclusão da obra de construção de
campo de futebol e vôlei de areia localizado à Rua 14, s/nº, Cohatrac III.
☐AQUISIÇÃO
NATUREZA DO
OBJETO:

☒SERVIÇO
☐OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
☐POR ITEM

FORMA DE
DISPUTA:

☐POR GRUPO
☒GLOBAL

APRESENTAÇÃO
DE AMOSTRAS:
VISITA TÉCNICA:

☒NÃO
☐SIM – Prazo para entrega da amostra: ___ dias
☐NÃO
☒SIM (FACULTATIVA)

☒Licitação Exclusiva para ME/EPP – Art. 48, I da Lei Complementar nº 123/06
☐Licitação com itens/lotes exclusivos para ME/EPP e Ampla Participação – Art. 48, III da
Lei Complementar nº 123/06
☐Licitação de Ampla Participação
Na hipótese de não haver vencedor/interessados para a Licitação Exclusiva para
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ME/EPP, esta poderá ser adjudicada para empresas sem o benefício.
Valor Estimado do Certame: R$ 79.721,28 (Setenta e nove mil, setecentos e vinte e um
mil reais e vinte e oito centavos).
DADOS PARA CONTATO
Pregoeiro: Marcelo de Abreu Farias Costa
Endereço: Rua dos Ouriços, Quadra 9, Lote 11, n.º 06, Bairro do Calhau, São Luís - MA,
CEP: 65071-820
ENVIO DE IMPUGNAÇÕES E ESCLARECIMENTOS: marcelofariascpl@gmail.com
NOTA: Todos os ANEXOS DO TERMO DE REFERÊNCIA encontram-se disponíveis
para download no sítio: http://www.saoluis.ma.gov.br/subportal_licitacoes.asp
DAS COMUNICAÇÕES DO CERTAME
As comunicações relativas a esta licitação será feita mediante a publicação no site da
Central Permanente de Licitação (http://www.saoluis.ma.gov.br/subportal_licitacoes.asp), e
por correio eletrônico (marcelofariascpl@gmail.com), quando for o caso, no Diário Oficial
do Município e no Diário Oficial da União - DOU a critério da CPL/PMSL. As informações
colhidas no ato da retirada do Edital no site da CPL/PMSL serão reputadas válidas para
fins de comunicação.
Recomendamos aos licitantes que realizem o download do Edital no site da Central
Permanente de Licitação - CPL (http://www.saoluis.ma.gov.br/subportal_licitacoes.asp),
pois aqueles que realizarem o download do edital no site da CPL receberam um e-mail
automático caso seja postado qualquer comunicado.
A CPL/PMSL não se responsabiliza por endereço de correio eletrônico informado de forma
errônea, ou por qualquer problema técnico que possa existir na caixa de correio eletrônico
do licitante interessando. Assim, cabe ao licitante informar de forma correta o endereço do
correio eletrônico, bem como manter o sistema de recebimento de mensagens funcionando
de forma adequada.

1. Se no dia supracitado não houver expediente, o recebimento e o início da
abertura dos envelopes referentes a esta Licitação serão realizados no primeiro dia útil de
funcionamento da Central Permanente de Licitações que se seguir.
2. No local indicado serão realizados os procedimentos pertinentes a esta Licitação,
com respeito a:
2.1- recebimento dos envelopes de Proposta e Habilitação;
2.2- abertura dos envelopes de Proposta;
2.3- abertura dos envelopes de Habilitação dos licitantes classificados com o menor
preço.
______________________________________________________________________________
Rua dos Ouriços, Lote 11, Quadra 09 Bairro Calhau, São Luís – MA

2

PREFEITURA DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial n.º 182/2019/CPL/PMSL

2.4- devolução dos envelopes de Habilitação aos licitantes desclassificados, se não
houver recurso;
3. As comunicações relativas a esta licitação serão feitas mediante a publicação no
Diário Oficial do Município, quando for o caso, ou mediante a expedição de Ofício, por fax,
ou por meio eletrônico, a critério da Central Permanente de Licitação. As informações
colhidas no ato da retirada do Edital serão reputadas válidas para fins de comunicação da
Central Permanente de licitação.

1. DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
As despesas decorrentes dos serviços contratados com base na presente licitação
correrão pela seguinte dotação orçamentária:
Projeto/Atividade
Elemento de Despesa
Recursos:

2781302422318
3390
134

2. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
a) poderão participar deste Pregão, apenas os interessados que atenderem a todas as
exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital.
b) não poderão participar deste Pregão:
b.1) Autor do projeto, pessoa física ou jurídica, exceto no caso de contratação
integrada;
b.2) Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto
ou da qual o autor do projeto, seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais
de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, ou controlador, responsável
técnico ou subcontratado;
b.3) Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela
licitação;
b.4) Pessoa jurídica impedida, suspensa ou declarada inidônea para licitar e contratar;
b.5) Pessoa jurídica que tenha participado ou que participe de pessoa jurídica punida na
forma do inciso anterior;
b.6) Pessoa física impedida, suspensa ou declarada inidônea para licitar e contratar ou
que integre ou tenha participado como proprietário, sócio, dirigente ou cotista de
pessoa jurídica punida na forma dos incisos anteriores.
b.7) Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;
b.8) Empresa cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto compatível deste
certame;
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b.9) Empresa que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial,
recuperação extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão, ou incorporação;
b.10) Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas
aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que
utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se
demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum;
b.11) Consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição.

3. DA PROPOSTA DE PREÇOS
3.5 As propostas deverão ser datilografadas ou impressas por qualquer processo
eletrônico, em papel timbrado do proponente, sem cotações alternativas, emendas,
rasuras, entrelinhas ou omissões, salvo se, inequivocadamente, tais falhas não
acarretarem lesões ao direito das demais licitantes, prejuízo à Administração ou não
impedirem a exata compreensão de seu conteúdo, devendo a última folha estar assinada
por representante legal da empresa, e consignar.
3.5.1 Número do Pregão e o nome ou Razão Social do proponente, número do
CNPJ, endereço completo, telefone, fax e correio eletrônico (e-mail), este último se
houver;
3.5.2 Planilha orçamentária;
3.5.3 Cronograma físico-financeiro de desembolso;
3.5.4 Composição de custos unitários;
3.5.5 Planilha de encargos;
3.5.6 Planilha de Benefícios e Despesas Indiretas – BDI;
3.5.7 Prazo de validade da proposta: 90 (noventa) dias consecutivos, a contar da
data de sua apresentação. A proposta que omitir ou indicar prazo de validade
inferior ao mínimo permitido será entendida como válida pelo período de 90
(noventa) dias corridos;

4. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
a) Os licitantes deverão atender as seguintes exigências:
Habilitação Parcial

Habilitação
Jurídica



Registro comercial, no caso de empresa individual e cédula de
identidade, no caso de pessoa física;



Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente
registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades
comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de
documentos de eleição de seus administradores;
Inscrição no Órgão competente, do ato constitutivo, no caso de
sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
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Regularidade
Fiscal e
Trabalhista

Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no País;
Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas
(CNPF), ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ),
conforme o caso;



Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou
Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual;



Prova de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e
Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente na
forma da Lei, que estejam dentro do prazo de validade até a data
de entrega, composta de:
o



Certidão conjunta expedida pela Receita Federal do Brasil e
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
o Certidão negativa expedida pela Secretaria da Fazenda do
Estado (Débitos Fiscais e Dívida Ativa).
o Certidão negativa expedida pela Prefeitura Municipal, (Débitos
Fiscais e Dívida Ativa).
o CND - Certidão Negativa de Débito, emitida pelo INSS dentro
do seu período de validade; e
o CRF - Certificado de Regularidade do FGTS, dentro do seu
prazo de validade.
o CNDT – Certidão de Negativa de Débito Trabalhista.
Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e
Extrajudicial, expedida pelo distribuidor local ou da sede da pessoa
jurídica ou domicílio da pessoa física, dentro do prazo de validade.
 Caso a empresa apresente certidão positiva para
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, a mesma deverá
apresentar plano de recuperação acolhido ou homologado
em juízo.



Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício,
que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados pela UFIR quando encerradas a mais de três meses da
data de sua apresentação;



A comprovação de boa situação financeira da empresa licitante será
demonstrada utilizando-se a fórmula abaixo, cujo resultado deverá
ser superior a 1 (um):

Qualificação
Econômica
Financeira

Índice de Liquidez = Ativo Circulante
Passivo Circulante



As empresas que apresentarem resultado igual ou menor do que 1
(um) no índice de liquidez, quando de sua habilitação deverão
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comprovar, considerados os riscos para a administração, patrimônio
líquido mínimo no valor mínimo de 10% (dez por cento) do valor
estimado da contratação, admitida a atualização para a data de
apresentação da proposta através de índices oficiais.


As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir
a exigência deste subitem mediante a apresentação do Balanço de
Abertura, acompanhado do Balanço Patrimonial e da Demonstração
do Resultado levantado com base no mês imediatamente anterior à
data de apresentação da proposta.



Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço
patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados:
a) Publicados em Diário Oficial ou;
b) Publicados em jornal de grande circulação ou;
c) Registrados na Junta Comercial da sede/domicílio do licitante ou;
d) Por cópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicílio da licitante, na forma da IN nº 65 do
Departamento Nacional do Registro do Comércio - DNRC, de 1º de
agosto de 1997, art. 6º, acompanhada obrigatoriamente dos Termos
de Abertura e de Encerramento. Quando for apresentado o original do
Diário, para cotejo pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, fica dispensada
a inclusão, na documentação, dos Termos de Abertura e de
Encerramento do Livro em questão.

b) os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos referentes à Habilitação
Jurídica, Qualificação econômico-financeira (à exceção da Certidão Negativa de Falência e
Concordata) e Regularidade Fiscal que já constem de Cadastro de Fornecedores,
assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados nele constantes.
c) caso a licitante apresente comprovante de regularidade junto a Cadastro de
Fornecedores para participar do referido Pregão, o licitante deverá substituir os
documentos que se encontrarem vencidos.
d) os licitantes deverão apresentar a seguinte documentação complementar:
Habilitação Complementar


Atestado de capacidade técnica, expedido por pessoas
jurídicas de direito público ou privado, que comprovem ter o
licitante fornecido satisfatoriamente os materiais ou serviços
pertinentes e compatíveis com o objeto desta licitação.

QualificaçãoTécnica

Podendo ser exigido em diligência da proposta melhor
classificada, que apresente cópia autenticada do contrato de
fornecimento de materiais ou de prestação de serviço ou da(s)
respectiva(s) nota(s) fiscal(is), que deram origem ao Atestado.
Se o atestado for emitido por pessoa jurídica de direito privado,
deverá constar o reconhecimento de firma passada em cartório
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do titular da empresa que firmou a declaração;

Declarações



O atestado deverá ser impresso em papel timbrado, constando
CNPJ e endereço completo, devendo ser assinada por sócios,
diretores, administradores, procuradores, gerentes ou servidor
responsável, com expressa indicação de seu nome completo e
cargo/função.



Declaração que não emprega menores de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de
dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de
aprendiz, a partir dos quatorze anos, nos termos do inciso
XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal, conforme Anexo III.



Cadastros

Declarar a superveniência de fato impeditivo da habilitação
neste certame, inclusive na vigência contratual, caso venha a
ser contratado. Anexo III.



Declaração de elaboração independente de proposta conforme
Anexo III.



Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas –
CEIS;



Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNPE);



O cadastro da licitante no CEIS/CNEP poderá causar a
inabilitação da mesma, conforme previsão do Decreto Municipal
nº 51.252 de 12 de setembro de 2018.



O Pregoeiro poderá verificar, ainda, a existência de registro do
licitante:

e) Sob pena de inabilitação, os documentos apresentados deverão estar em nome do
licitante, com indicação do número de inscrição no CNPJ.
f) todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues
acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado, e
também devidamente consularizados ou registrados no cartório de títulos e documentos.
g) documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também
deverão ser apresentados devidamente consularizados ou registrados em cartório de
títulos e documentos.
h) em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal
deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos
somente em nome da matriz.
i) os documentos acima relacionados, necessários à Habilitação, poderão ser
apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por meio de cartório
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competente, ou publicação em órgão da imprensa oficial ou por cópias, desde que
acompanhadas dos originais para conferência pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio,
preferencialmente antes do início da sessão.
j) o CONTRATANTE não se responsabilizará por documentação e proposta enviados via
postal ou entregues em outros setores que não seja o especificado no Preâmbulo do
Edital.
k) a validade dos documentos será a neles expressa, ou estabelecida em lei, admitindo-se
como válidos, no caso de omissão, aqueles emitidos a menos de 90 (noventa) dias.
l) a declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade
da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.

5. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
a) Qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão,
ou solicitar esclarecimentos mediante pedido em até 02 (dois) dias úteis antes da data
fixada para a realização do Pregão, de segunda a quinta-feira das 13:00 as 18:00 horas, e
sexta-feira, das 8:00 as 13:00 horas no Protocolo Geral da Central de Licitação, situada à
Central Permanente de Licitação, situada na Rua dos Ouriços, Lote 11, Quadra 09 Bairro
Calhau São Luís – MA ou através do email: marcelofariascpl@gmail.com.
b) o Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidirá sobre a impugnação ou
prestará esclarecimentos no prazo legal.
c) acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização
do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das
propostas.
6. DA SESSÃO
a) A sessão para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preços de
interesse do licitante e a documentação de Habilitação que a instruir será pública, dirigida
por um Pregoeiro e realizada de acordo com a Lei nº 10.520/2002 e em conformidade
com este Edital e seus Anexos.
b) No dia, local e hora marcados, antes do início da sessão, o interessado ou seu
representante legal deverá proceder ao respectivo credenciamento, na forma prevista
neste Edital.
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c) Declarada a abertura da Sessão, pelo Pregoeiro, não mais serão admitidos novos
proponentes, dando início ao recebimento da Declaração de pleno conhecimento e
atendimento às exigências de habilitação (Anexo III) e dos envelopes.
7. DA ORDEM DOS PROCEDIMENTOS
a) A Sessão do certame observará a seguinte ordem de procedimentos:


Credenciamento;



Abertura da Sessão



Da entrega dos Envelopes



Julgamento, Classificação das Propostas de Preços e Fase de Lances;



Do benefício às microempresas e empresas de pequeno porte



Fase de habilitação



Da Adequação da Proposta de Preço



Fase Recursal
8. DA APRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

a) Até o início do horário da abertura da sessão, o Pregoeiro ou, por delegação deste, a
equipe de apoio, procederá ao credenciamento dos licitantes ou dos representantes legais
presentes, comprovando, se for o caso, a outorga de poderes necessários para a
formulação de lances e para a prática de todos os demais atos inerentes ao Pregão,
observando-se ainda que:


Não será permitido ao mesmo credenciado representar mais de um proponente no
mesmo certame; e



Não será permitido mais de um credenciado para o mesmo proponente;

b) O licitante interessado deverá se apresentar ao Pregoeiro ou a equipe de apoio para
credenciamento por intermédio de seu representante devidamente munido de documento
que o credencie a participar deste procedimento licitatório e a responder por sua
representada, devendo, ainda, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro
documento equivalente, com cópia do respectivo documento.
c) O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou
instrumento particular (conforme LEI Nº 13.726, DE 8 DE OUTUBRO DE 2018), com
poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos
pertinentes ao certame, em nome do proponente. Em sendo sócio, proprietário, dirigente
ou assemelhado da empresa proponente, deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto
ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e
assumir obrigações em decorrência de tal investidura.
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d) Somente poderão apresentar lances verbais e recorrer os licitantes que estiverem
presentes na sessão através de representantes credenciados na forma do subitem
anterior.
e) Os licitantes deverão apresentar Declaração, em separado dos envelopes, de
enquadramento no art. 3º da Lei Complementar nº. 123/2006, alterada pela Lei
Complementar n.º 147/2014 cumulada com a Lei Municipal nº. 4.830/2007, no caso de
microempresa ou empresa de pequeno porte e também para as cooperativas1,
conforme modelo constate do Anexo III deste Edital. A não entrega da referida Declaração
indicará que a licitante optou por não utilizar os benefícios previstos na referida Lei
Complementar nº. 123/2006, alterada pela Lei complementar n.º 147/2014, bem como pela
Lei Municipal 4.830/2007.


O representante legal da licitante que não se credenciar perante o Pregoeiro ou que se
ausentar da sessão ficará impedido de participar da fase de lances verbais, de
negociação de preços, de declarar a intenção de interpor recurso, de renunciar ao
direito de interposição de recursos, enfim, de todos os demais atos de representação
no certame.
9. DA ABERTURA DA SESSÃO

a) A abertura da sessão pública deste Certame, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na
data e na hora indicadas no preâmbulo deste Edital.
b) Aberta a sessão, os interessados ou seus representantes apresentarão Declaração de
pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação (Habilitação Prévia),
podendo ser adotado o modelo constante no Anexo III, dando ciência de que cumprem
plenamente os requisitos de habilitação e entregarão os envelopes de proposta (envelope
nº 01) e de documentos de habilitação (envelope nº2), na forma prevista neste Edital.
c) A Declaração a que se refere o subitem anterior poderá ser firmada na referida abertura,
pelo representante da Empresa, credenciado no Pregão.


A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à
conformidade da proposta sujeitará o licitante às sanções previstas na legislação
vigente.
10. DA ENTREGA DOS ENVELOPES (PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTOS
DE HABILITAÇÃO)

1 Artigo 34 da Lei Federal nº. 11.488/2007.
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a) A Proposta de Preços e documentação de Habilitação que a instruir deverão ser
apresentadas em 02 (dois) envelopes, devidamente lacrados e rubricados no fecho e
atender aos requisitos abaixo:


Envelope nº 1: Proposta de Preços;



Envelope nº 2: Documentos de Habilitação.

b) Os envelopes deverão conter, ainda, em sua parte externa, os dizeres:
ENVELOPE Nº 1 - PROPOSTA DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº xxx/2019
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
CNPJ:

ENVELOPE Nº 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº xxx/2019
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
CNPJ:

c) As propostas que não atenderem às exigências do presente Edital ou que forem
omissas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento,
serão desclassificadas.
d) Não serão aceitas documentação e proposta entregues em outros setores que não seja
o especificado no preâmbulo do Edital.
e) Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação da proposta
implicará a submissão às normas constantes da legislação que rege a matéria e ao
presente Edital de Pregão e seus Anexos.
11. DAS PROPOSTAS DE PREÇOS – DO JULGAMENTO, CLASSIFICAÇÃO E
FASES DE LANCE.
O Pregoeiro procederá à abertura dos envelopes contendo as propostas de preços e
verificará:
a) A conformidade delas, em estreita correlação com os requisitos objetivos
estabelecidos neste Instrumento Convocatório, em consonância com o princípio da
vinculação ao instrumento convocatório, ao art. 4º, VII, da Lei n.º 10.520/02 c/c art. 11,
VIII, do Decreto Municipal n.º 28.970/06;
b) A compatibilidade dos preços apresentados será avaliada, nos moldes dispostos no
art. 3º, III, da Lei n.º 10.520/02 c/c art. 10, III, do Decreto Municipal n.º 28.970/06,
tendo como base o parâmetro mercadológico constante de orçamento elaborado pelo
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órgão solicitante, na fase interna da licitação, nos termos do art. 10, II, “a”, do Decreto
Municipal n.º 28.928/06.
c) O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade do
preço ofertado com o valor estimado e o atendimento da proposta às especificações
técnicas do objeto.
Serão desclassificadas as propostas de preços que:


Não atenderem às exigências do Edital;



Não apresentarem preços compatíveis com os de mercado;



Ofereçam preço unitário final superior ao estimado pelo ÓRGÃO LICITANTE (preço
máximo admissível)



Apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os
preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações de
propriedade do licitante, para os quais ele renuncie à parcela ou à totalidade de
remuneração.



Sejam manifestamente inexeqüíveis. Antes de desclassificar a oferta, o Pregoeiro
deverá estabelecer prazo para que o licitante demonstre a exeqüibilidade de seu
preço, admitindo-se, para tanto:
o

Planilha de custos elaborada pelo próprio licitante, sujeita a exame pela
Administração; ou.

o


Contrato, ainda que em execução, com preços semelhantes;

O licitante que ofertar preço considerado inexequível pelo Pregoeiro, e que não
demonstre

posteriormente

a

sua

exequibilidade,

sujeita-se

às

penalidades

administrativas pela não-manutenção da proposta.


Se a proposta for desclassificada, proceder-se-á ao exame da oferta subsequente e,
assim, sucessivamente, observando, se for o caso, o direito de preferência.



Remanescendo apenas uma proposta, esta poderá ser aceita, desde que atenda ao
edital e o preço seja compatível com os praticados no mercado;



Quando todas as propostas de preço forem desclassificadas, o Pregoeiro poderá
conceder o prazo de até 08 (oito) dias úteis para a apresentação de novas propostas.



O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal
do ÓRGÃO DEMANDANTE ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele,
para orientar sua decisão.



Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital ou com
base nas propostas dos demais concorrentes.
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A inversão dos documentos no interior dos envelopes, ou seja, a colocação da
PROPOSTA DE PREÇOS no envelope dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, ou
vice-versa, acarretará a exclusão sumária da licitante no certame.
Da Classificação das propostas



Serão classificados pelo Pregoeiro os proponentes que apresentarem as propostas de
MENOR VALOR GLOBAL em conformidade com as regras estabelecidas neste
edital, e as propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento),
relativamente à de menor preço, selecionando-os para a etapa de lances;



Não havendo, pelo menos, 03 (três) propostas nas condições definidas no item
anterior, o Pregoeiro classificará as 03 (três) melhores propostas, quaisquer que sejam
os preços oferecidos, incluída a de menor preço, para que seus autores participem dos
lances verbais;



Se, com os critérios acima, não for possível a obtenção do número mínimo de 03 (três)
proponentes, seja por desinteresse do mercado, seja por desclassificação de
propostas, o certame transcorrerá normalmente, com dois licitantes na fase de lances;



No caso de empate de preços, serão admitidas todas as propostas empatadas,
independentemente do número de licitantes;



Caso haja o comparecimento de 01 (um) único interessado ou uma só proposta
classificada, o Pregoeiro dará continuidade ao procedimento sem a realização da fase
de ofertas verbais, aplicando os dispositivos deste Edital concernentes à aceitabilidade
da proposta, à habilitação, à negociação quanto ao menor preço.
Dos lances verbais

a) O pregoeiro, antes de iniciar a fase de lances poderá definir o percentual ou valor
mínimo de diferença entre os lances e tempo máximo para sua formulação.
b) O pregoeiro convidará individualmente os licitantes selecionados, na forma do inciso
anterior, de forma sequencial, a apresentar lances verbais para o item, a partir do
autor da proposta classificada de maior preço e os demais, em ordem decrescente de
valor.
c) Os lances serão verbais, anotados pela equipe de apoio e deverão ser formulados de
forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes.
d) O licitante credenciado somente poderá oferecer lance inferior ao último ofertado;
e) A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará
a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço
por ele ofertado, para efeito de ordenação das propostas.
______________________________________________________________________________
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f) Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta
escrita, de menor preço e o valor estimado para a contratação.
g) No caso de absoluta igualdade entre duas ou mais propostas de preço escritas,
melhor classificadas, o critério de desempate será a realização de sorteio, para definir
a empresa que dará o primeiro lance, entre as empresas empatadas.
h) Quando os licitantes não tiverem mais interesse em apresentar lances, será encerrada
a respectiva fase.
12. DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
a) Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido apresentada
por microempresa ou empresa de pequeno porte, e houver proposta de microempresa
ou empresa de pequeno porte que seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior à
proposta mais bem classificada, proceder-se-á da seguinte forma:


A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada será
convocada, em conformidade com o art. 45, §3º, da Lei Complementar n.º 123/2006,
alterada pela Lei Complementar 147/2014, para assim querendo, apresentar uma
última oferta, obrigatoriamente inferior à proposta do primeiro colocado, situação em
que, atendidas as exigências habilitatórias e observado o valor estimado para a
contratação, será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão;



Não sendo vencedora a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem
classificada, na forma da subcondição anterior, o pregoeiro convocará os licitantes
remanescentes que porventura se enquadrem na situação descrita nesta condição, na
ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;



No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas
de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta condição, o
Pregoeiro fará um sorteio, definindo e convocando automaticamente a vencedora para
apresentação da oferta final do desempate;

b) O interessado que não apresentar proposta decairá do direito previsto nos artigos 44 e
45 da Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar 147/2014;
c) Caso não haja interessados em exercer o direito de preferência, o procedimento
licitatório correrá seu curso normal.
13. DA NEGOCIAÇÃO
a) É sempre permitido ao Pregoeiro negociar os preços e condições da proposta,
visando aumentar as vantagens em favor da Administração, não podendo, porém,
alterar o objeto ou condições de classificação e habilitação;
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b) O Pregoeiro poderá formular contraproposta diretamente ao licitante que tenha
apresentado o lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor
estimado para a contratação.
c) A negociação será realizada publicamente, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.
14. DA HABILITAÇÃO
a) Sendo aceitável a proposta será aberto o envelope contendo a documentação de
habilitação do licitante que a tiver formulado procedendo-se ao respectivo exame;
b) Poderão ser verificadas e confirmadas as condições habilitatórias, a exclusivo critério do
Pregoeiro, com base no Cadastro de Fornecedores.
c) É assegurado ao licitante já cadastrado o direito de apresentar a documentação
atualizada e regularizada na própria sessão;
d) Caso a empresa licitante deixe de apresentar alguma certidão expedida por órgão da
administração fiscal e tributária solicitada neste edital, antes de realizar o julgamento da
documentação poderá o Pregoeiro, com a finalidade de suprir a omissão, proceder a
consulta através da Internet para verificação de sua regularidade, observado o disposto na
legislação pertinente.
e) É facultada ao Pregoeiro a confirmação de informações e a aceitação de documentos
que constem de sítios eletrônicos de órgãos e entidades das esferas municipal, estadual e
federal, emissores de certidões, devendo tais documentos ser juntado ao processo.
f) A possibilidade da consulta prevista no parágrafo anterior não constitui direito do
licitante, e a Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos
meios eletrônicos no momento da habilitação, hipóteses em que, em face do não
saneamento das falhas verificadas, o licitante será declarado inabilitado.
g) Caso o licitante desatenda às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará as
ofertas subseqüentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e assim
sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao Edital.
h) Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma
restrição na comprovação de regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 2 (dois) dias
úteis, prorrogável por igual período, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o
proponente for declarado vencedor do certame, para a regularização da documentação,
pagamento ou parcelamento do débito, emissão de eventuais certidões negativas ou
positivas com efeito de certidão negativa.
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i) A não regularização da documentação, no prazo previsto na condição anterior, implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, e
facultará ao Pregoeiro convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação.
j) Se a proposta não for aceitável, se o licitante não atender às exigências de habilitação, o
Pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificação, até a seleção da proposta que melhor atenda a este Edital.
k) Quando todos os licitantes forem inabilitados, o Pregoeiro poderá conceder o prazo de
até 8 (oito) dias úteis para a apresentação de novos documentos.
l) Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, o licitante será declarado
vencedor.
15. DA ADEQUAÇÃO DA PROPOSTA
a) O licitante declarado vencedor deverá encaminhar (ou apresentar) a proposta de
preço adequada ao último lance, no prazo de 02 (dois) dias, contado da assinatura da
ata de sessão.
b) Os documentos poderão ser remetidos por meio digital, podendo ser solicitados em
original ou por cópia autenticada a qualquer momento, em prazo a ser estabelecido
pelo Pregoeiro.


Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser
encaminhados ao órgão licitante.

c) O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada
nesta seção, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
d) O Pregoeiro poderá fixar prazo para o reenvio do anexo contendo a planilha de
composição de preços quando o preço total ofertado for aceitável, mas os preços
unitários que compõem necessitem de ajustes aos valores estimados pelo ÓRGÃO
LICITANTE. O ajuste da proposta não poderá implicar aumento do seu valor global.
e) Será desclassificada a proposta que não corrigir ou não justificar eventuais
irregularidades apontadas pelo Pregoeiro.
f)

No caso de licitação por lotes será permitida a alteração de preços unitários pelo
licitante observando-se: (apenas se houver divisão em lotes)


Como limite máximo o valor global final ofertado, desde que os preços unitários
finais sejam menores ou iguais aos preços unitários da proposta inicial;



A possibilidade de negociação com o proponente vencedor visando a redução de
preços unitários, para qualquer um dos itens individualmente; e
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Para fins do disposto neste inciso, o cálculo do valor global dar-se-á pela
somatória dos preços unitários dos itens da proposta, multiplicados por suas
respectivas quantidades.

16. DOS RECURSOS
a) Declarado o vencedor, o Pregoeiro concederá prazo dentro da sessão para que os
licitantes presentes e credenciados na forma do item 9 possam, de forma imediata e
motivada, manifestar sua intenção de recurso.
b) A ausência do licitante credenciado na sessão caracterizará sua renúncia ao direito de
recorrer.
c) Não havendo interesse em recorrer, o Pregoeiro procederá o registro do objeto ao
licitante vencedor.
d) Havendo manifestação da intenção de recurso, o Pregoeiro:


Resumirá a motivação, ordenando o registro em ata;



Procederá a leitura do resumo da motivação lavrada na ata;



Consultará o recorrente sobre o interesse em oferecer razões de recurso por
escrito, concedendo, nesse caso, o prazo de três dias úteis;



Esclarecerá a data de início da contagem do prazo, quando os autos não forem
disponibilizados imediatamente, ou no mesmo dia;



Se houver interesse na apresentação de razões de recursos, informará aos demais
presentes, que terão o mesmo prazo para apresentar contrarrazões, correndo o
prazo na sequência daquele concedido ao recorrente;



Registrará, na ata, o dia e hora que vencem os prazos de apresentação de razões
e contrarrazões de recurso, informando aos presentes;



Alertará aos presentes, se entender necessário, para os efeitos jurídicos dos
recursos meramente protelatórios e as penalidades previstas para o caso;

e) A manifestação da intenção de recorrer suspenderá apenas os lotes objetos do recurso,
podendo haver o registro parcial.
f) As intenções de recurso não admitidas e os recursos rejeitados pelo Pregoeiro serão
apreciados pela autoridade competente.
g) O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
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17. DA HOMOLOGAÇÃO
a) A homologação deste Pregão compete à autoridade competente do Órgão Solicitante
da Licitação.
18. DO INSTRUMENTO CONTRATUAL DECORRENTE
a) No prazo de até 5 (cinco) dias úteis, após sua convocação, o licitante vencedor deverá
comparecer para assinar o contrato ou instrumento equivalente, consoante minuta
constante do Anexo, devendo para isso já ter providenciado o seu cadastramento junto à
Central Permanente de Licitação, não lhe sendo concedida prorrogação do prazo neste
item estabelecido.
b) Poderá ser acrescentada ao contrato a ser assinado qualquer vantagem apresentada
pelo licitante vencedor em sua proposta, desde que seja pertinente e compatível com os
termos deste Edital.
c) Os encargos das partes bem como as normas relativas a recebimento do objeto,
liquidação, pagamento, garantia contratual, sanções contratuais, alteração e rescisão
contratual constam do instrumento contratual em anexo a este Edital. (somente quando
houver contrato)
d) O prazo para a assinatura do contrato (para retirada da nota de empenho) poderá ser
prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo licitante vencedor
durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo ÓRGÃO
CONTRATANTE.
e) Por ocasião da assinatura do contrato (da emissão da nota de empenho), verificar-se-á
por meio do Cadastro de Fornecedores e de outros meios se o licitante vencedor mantém
as condições de habilitação.
19. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
a) O CONTRATANTE, após a assinatura do contrato/entrega da nota de empenho,
compromete-se a:


Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações,
inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes às suas
dependências.



Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado para tal.



Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas
as obrigações.

b) Outras obrigações constantes no Termo de Referência.
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20. DA ENTREGA
21. De acordo com o do Termo de Referência, Anexo I do Edital e Minuta do
Contrato.
22. DO PAGAMENTO
De acordo com o do Termo de Referência, Anexo I do Edital e Minuta do
Contrato.

29. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
a) Pela inexecução total ou parcial, ou ainda por atraso no cumprimento das obrigações
pelo contratado, a Administração pode, garantida a prévia defesa, aplicar as seguintes
sanções:
I. Advertência escrita;
II. Multa na forma prevista no termo de referência;
III. Suspensão temporária para participar de licitação e assinar contratos com o
Município por prazo não superior a 2 (dois) anos;
IV. Declaração de inidoneidade para participar de licitação e assinar contratos com a
Administração Pública, pelo prazo previsto no inciso anterior ou até que o contratado
cumpra as condições de reabilitação; e/ou.
V. impedimento para participar de licitação e assinar contratos com o Município pelo
prazo de até 5 (cinco) anos e descredenciamento do Cadastro de Fornecedores por
igual prazo. (passível de exclusão - concorrência)
b) As penalidades específicas da execução deverão fazer parte do termo de referência.
c) As penalidades somente poderão ser relevadas, caso sejam apresentadas justificativas,
por escrito, fundamentadas em fatos comprováveis, a critério da autoridade competente do
ÓRGÃO LICITANTE.

31. DISPOSIÇÕES GERAIS
a) É facultado ao Pregoeiro, no interesse da Administração:


Em qualquer fase da licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou
complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação
ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e
habilitação;



Solicitar aos setores competentes a elaboração de pareceres técnicos destinados a
fundamentar as decisões;

______________________________________________________________________________
Rua dos Ouriços, Lote 11, Quadra 09 Bairro Calhau, São Luís – MA

19

PREFEITURA DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial n.º 182/2019/CPL/PMSL



No julgamento das propostas e da habilitação, sanar erros ou falhas que não
alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica,
mediante despacho fundamentado e acessível a todos os interessados; e



Relevar omissões puramente formais observadas na documentação e na proposta,
desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da
licitação.

b) O Órgão Licitante poderá revogar a presente licitação, por motivo de interesse público,
ou anulá-la por ilegalidade, no todo ou em parte, em quaisquer de suas fases, devidamente
justificado, dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente.
c) A anulação do Pregão induz à do contrato (à da nota de empenho).
d) Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do
procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido
pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.
e) Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
f) Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o
primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde
que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.
g) Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluirse-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando
explicitamente disposto em contrário.
h) O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento
do licitante, desde que sejam possíveis a aferição da sua qualificação e a exata
compreensão da sua proposta, durante a realização da Sessão Pública de Pregão.
i) As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro
contrato.
j) A presente licitação e os atos dela resultantes serão regidos pelas disposições legais e
regulamentares vigentes e pelas condições estabelecidas neste Edital.
k) As comunicações relativas a esta licitação serão feitas mediante a publicação no Diário
Oficial do Município, quando for o caso, ou mediante a expedição de Ofício, por fax, ou por
meio eletrônico; a critério da Central Permanente de Licitação. As informações colhidas no
ato de aquisição do Caderno de Edital serão reputadas válidas para fins de comunicação
da Central Permanente de licitação.
m) A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
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n) Para as demais condições de contratação observar-se-ão as disposições constantes
dos Anexos deste Edital.
o) Nos casos de divergência ou dúvida entre o texto do TERMO DE REFERÊNCIA e o
texto do Edital, prevalecerá, no julgamento objetivo das propostas e documentos, o texto
do Edital.
32. DOS ANEXOS
a) Constitui parte integrante deste Edital:
 ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
 ANEXO II - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (ESTIMATIVA DO ÓRGÃO LICITANTE)


ANEXO III - MODELOS:

MODELO A – DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR;
MODELO B - DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE;
MODELO C - DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS
EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO
MODELO D - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DA
HABILITAÇÃO;
MODELO E - DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA


ANEXO IV – MINUTA CONTRATO:

23. DO FORO
As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Comarca de São Luís,
Estado do Maranhão, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
São Luís, 17 de setembro de 2019.
Marcelo de Abreu Farias Costa
Pregoeiro
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

1. RESUMO DO OBJETO

Licitação para empresa para prestação de Serviços Técnicos de Engenharia e
Arquitetura na construção do campo de futebol e vôlei de praia no Cohatrac III,
localizado na Rua 14, s/n praça pública, Cohatrac III, em São Luis – MA

DETALHAMENTO DO OBJETO

DIRETRIZES GERAIS DE PROJETO
A obra deverá ser desenvolvida de forma harmônica e consistente, observando a
compatibilização entre os elementos dos diversos sistemas, e atendendo às seguintes
diretrizes gerais de Projeto:


Atender as aspirações da Contratante em relação ao empreendimento, o
plano de desenvolvimento em que o mesmo se insere, os incentivos e as
restrições a ele pertinentes;



Considerar o clima regional e o micro clima da área de influência do
empreendimento;



Definir materiais e métodos construtivos adequados aos objetivos do
empreendimento e às condições do local de implantação, adotando
estratégias como o uso de materiais com certificação ambiental e de
equipamentos com alta eficiência energética;



Procurar sempre adotar estratégias de sustentabilidade ambiental aplicada
ao serviço, objeto deste Termo de Referência;



Adotar soluções que ofereçam facilidade de operação e manutenção dos
diversos componentes;



Adotar soluções técnicas que considerem as disponibilidades econômicas e
financeiras para a implantação do empreendimento;



Adotar soluções técnicas que ofereçam segurança aos funcionários e
usuários e proteção contra roubos, furtos e vandalismo;
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Adotar soluções técnicas que minimizem os custos de operação, conservação
e de manutenção.

LISTA DE PROJETOS

Lista de Projetos

Projeto Arquitetônico

MATERIAL TÉCNICO DISPONÍVEL
Serão disponibilizados para a Contratada todos os documentos/informações
necessários para a execução da obra.
Os Projetos e demais documentos existentes nas dependências da Contratante,
referentes à área objeto de intervenção, serão colocados à disposição da Contratada, que
se incumbirá de executar quaisquer interferência que se fizerem necessários para a
execução do trabalho.
FORMALIZAÇÕES
As comunicações feitas entre a Contratada e a Contratante e/ou Fiscalização acerca
da obra em desenvolvimento poderão ser feitas através de instrumentos formais (ofício,
carta ou outra modalidade ideográfica) emitidos exclusivamente por preposto com poderes
para tanto, e formalmente entregues no domicílio da Contratante e/ou correio eletrônico
(e-mails), para fins de registro. O encaminhamento de documentos não será aceito por
meio de correio eletrônico, em função de o mesmo não ser considerado um instrumento
formal.
DESENVOLVIMENTO DA OBRA
Toda a obra deverá ser desenvolvida em conformidade com este Termo de
Referência.
O desenvolvimento de todas as etapas da obra é de responsabilidade da
Contratada, desde a consulta preliminar à aprovação final e deverão evoluir gradual e
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continuamente em direção aos objetivos estabelecidos pela Contratante, a fim de que os
riscos de perdas e refazimentos dos serviços sejam reduzidos.
A Contratada deverá providenciar junto ao CREA/CAU as Anotações de
Responsabilidade Técnica (ART)/ Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) referentes a
todos as atividades técnicas objeto deste Termo de Referência, inclusive da Planilha
orçamentária.
A Contratada deverá entregar, à Contratante, uma via das Anotações de
Responsabilidade Técnica (ART)/ Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) relativas a
execução da obra.
A Contratada deverá efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais
obrigações fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o
recebimento definitivo dos serviços.
A Contratada deverá possuir ou providenciar os equipamentos, os materiais, os
insumos, a mão-de-obra, os meios de transporte, e demais itens necessários ao
desenvolvimento de todas as etapas da obra.
Toda e qualquer dúvida deverá ser esclarecida previamente com o Contratante
antes da execução dos serviços correspondentes.
Os documentos técnicos produzidos em cada etapa de elaboração do Projeto devem
ser submetidos à avaliação da Contratante.
MEMORIAL DESCRITIVO
Serão apresentadas de forma resumida, em linguagem clara e concisa, fazendo
referência às conclusões dos estudos preliminares, às fontes de consulta, às diretrizes,
instruções e normas atendidas.
É um texto explicando o projeto executivo, os conceitos utilizados, normas
adotadas, premissas, etc. Normalmente tem o objetivo de explicitar, na forma de um texto,
as informações mais importantes e que constam do projeto executivo completo, em
especial as que serviram de base para as soluções adotadas.
Deverá ser entregue ao final o Memorial impresso e em arquivo Word (.docx) sem
qualquer proteção por senha.
Deverão ser observadas as seguintes condições gerais:


As especificações técnicas deverão estabelecer as características necessárias
e suficientes ao desempenho técnico requerido pelo Projeto, bem como para
a contratação da obra;



Se houver associação de materiais, equipamentos e serviços, a especificação
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deverá compreender todo o conjunto, de modo a garantir a harmonização
entre os elementos e o desempenho técnico global;


As especificações técnicas deverão considerar as condições locais em relação
ao clima e técnicas construtivas a serem utilizadas;



De preferência, as especificações técnicas deverão ater-se aos materiais,
equipamentos e serviços pertinentes ao mercado local;



As especificações técnicas não poderão reproduzir catálogos de um
determinado fornecedor ou fabricante, a fim de permitir alternativas de
fornecimento;



As especificações de componentes conectados a redes de utilidades públicas
deverão adotar rigorosamente os padrões das concessionárias;



A

utilização

de

especificações

padronizadas

deverá

limitar-se

às

especificações que somente caracterizem materiais, serviços e equipamentos
previstos no Projeto;


As especificações técnicas de soluções inéditas deverão se apoiar em
justificativa e comprovação do desempenho requerido pelo Projeto, através
de testes, ensaios ou experiências bem sucedidas, a juízo do Contratante;



As

especificações

desempenho

serão

técnico,

elaboradas

considerando

visando
custos

equilibrar
de

economia

fornecimento

e

e
de

manutenção, porém sem prejuízo da vida útil do material empregado;


Se a referência de marca ou modelo for indispensável para a perfeita
caracterização, a especificação deverá indicar, no mínimo, três alternativas
de aplicação e conterá obrigatoriamente a expressão “ou equivalente”,
definindo com clareza as características e desempenho técnico requerido
pelo Projeto, de modo a permitir a verificação e comprovação da
equivalência com outros modelos e fabricantes.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
A Planilha Orçamentária é o tipo de orçamento onde são indicadas as unidades,
quantidades, preços unitários e preços totais de cada serviço e cada um de seus
componentes individualmente e o somatório dos serviços indicando o seu valor total. Todos
os custos deverão ser baseados no SINAPI do local de execução da obra objeto dos
projetos ou no SICRO. As composições deverão ser montadas e entregues juntamente com
os insumos.
A CONTRATADA deverá fazer o levantamento dos quantitativos com base no
projeto.
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O orçamento deverá contemplar os custos de administração indireta para a
execução dos serviços, como barracão de obra e engenheiro.
A planilha de orçamento deverá indicar unidades de medida, quantitativos totais,
custos unitários e totais dos serviços e materiais, além da informação do percentual
máximo admitido para bonificações e despesas indiretas (BDI).
Os custos unitários deverão estar compatíveis com os valores de referência
indicados pelo Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil
(SINAPI).
Em situações excepcionais ou quando não houver valor de referência no SINAPI,
mediante justificativa, serão adotados valores de referência obtidos a partir de outras
fontes ou metodologias. Nesses casos, as fichas de composição de custos unitários deverão
ser anexadas à planilha de orçamento, com indicação dos procedimentos adotados.
Qualquer que seja a base de dados utilizada deverão ser apresentadas as
Composições de Custo Unitário de cada item do orçamento.
As composições poderão ser apresentadas em planilha do Excel (.xlsx)ou
documento do Word (.docx), sem senha, conforme conveniência da Contratada.
Em atendimento ao acórdão do TCU 56/2013-Plenário, as obras cujo valor é
superior ao limite estabelecido no art. 23, inciso I, alínea “C”, da lei 8.666/1993, deverá ser
realizada pesquisa de mercado, no local de execução da obra para a confecção dos
projetos, dos insumos de maior relevância, considerando, de forma apropriada, os
descontos possíveis em face da escala da obra.
Toda e qualquer pesquisa de mercado deverá ser entregue por meio de documento
impresso e/ou digitalizadaem folha timbrada com a logomarca e dados da empresa (CNPJ,
endereço, telefone) que está oferecendo a proposta orçamentária, nome do atendente que
elaborou a proposta, descrição do material, quantitativo, valores e datas atualizadas. Em
nenhuma hipótese serão aceitas pesquisas telefônicas.
Deverá ser elaborado orçamento analítico e sintético, conforme planilhas modelo
anexado neste Termo de Referência.
Deverá constar da planilha de orçamento a indicação das áreas útil, construída e
equivalente de construção.
Deverá ser entregue a planilha conforme modelo anexado neste Termo de
Referência.
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
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Esse registro expressa visualmente a programação das atividades que serão
realizadas durante a construção. Ele pode ser mais ou menos detalhado, contemplando a
duração de serviços específicos (por exemplo: prazo para compactação de aterro) ou
apenas as fases mais gerais da obra (fundações, estrutura, alvenaria, etc.). Essa
programação organizada permite que o construtor compre ou contrate materiais, mão-deobra e equipamentos na hora certa. Este deverá ser fornecido o arquivo digital conforme
modelo anexado neste Termo de Referência.
CRITÉRIOS AMBIENTAIS ADOTADOS
Os serviços a serem adquiridos seguirão aos seguintes critérios de sustentabilidade
ambiental:


respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associação Brasileira de
Normas Técnicas sobre resíduos sólidos;



do ponto de vista da Sustentabilidade, os projetos deverão contemplar propostas
que qualifiquem o desenho arquitetônico e as instalações em geral com critérios
sustentáveis que promovam o necessário equilíbrio entre as dimensões sociais,
econômicas e ambientais das obras;



as novas tipologias do complexo deverão adequar-se ao meio ambiente onde
estiverem implantadas, facilitar a integração da sociedade para objetivos que
beneficiem toda a comunidade, possuir soluções que reduzam seus custos de
manutenção, não acarretar danos ambientais, proporcionar conforto físico (visual,
térmico e acústico) ao seu usuário, sem aumentar o uso de recursos naturais como
energia e água, e conforto mental e de apoio ao exercício de suas atividades
cotidianas.

Assim, são requisitos para a elaboração dos projetos, além de outros pertinentes:


promoção da qualidade ambiental externa e interna;



utilizar materiais e sistemas que possuam durabilidade;



uso de soluções, materiais e sistemas de fácil manutenção.
É importante mencionar que um amplo leque de metodologias, soluções e

tecnologias sustentáveis, estão sendo empregadas com certa frequência na construção
civil, obtendo resultados de sucesso em função da pertinência quanto ao uso, finalidades e
ganho real.
DO FLUXO DE ATENDIMENTO
A solicitação da demanda é variável, sendo que além da equipe técnica mínima,
eventualmente, poderá ser necessária equipe técnica (engenheiros) adicional para
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cumprimentos da demanda.
Para cada projeto será emitido uma Ordem de Elaboração de Projeto – OEP que
deverá seguir o seguinte fluxo:


A Contratada receberá uma Solicitação de Elaboração de Projetos, onde nesta
deverá conter todas as premissas para elaboração do projeto.



A

Contratada recebe

a

solicitação,

analisa,

elabora

um

Cronograma

de

Desenvolvimento de Projetos e envia proposta à Contratante.


Em caso de concordância com os recursos e prazo de conclusão do projeto
apresentados para elaboração, a Ordem de Elaboração de Projetos - OEP será
aprovada. Em caso de discordância com a proposta apresentada, a mesma seguirá
para revisão junto à Contratada e deverá ser reapresentada à Fiscalização para uma
nova avaliação.



Após avaliação da Fiscalização, a contratada receberá uma autorização para iniciar
as atividades de elaboração do projeto específico, objetivando cumpri-lo com
qualidade e dentro dos prazos previamente informados.



A Ordem de Elaboração de Projetos será emitida e enviada à Contratada;



A Contratada deverá guardar registros da data da autorização recebida, assim como
registrar da data de entrega dos projetos para compor posteriormente seu indicador
de desempenho do período.



Cada OEP contempla a elaboração dos seguintes documentos: Desenhos em
Autocad(.dwge .pdf); Termo de Referência, Planilha Orçamentária conforme
referências oficiais (SINAPI – ORSE – SEINFRA – DNIT, etc.), Curva ABC,
Cronograma-físico financeiro, Memoriais de Cálculo, Critérios de Medição, Listas de
Materiais, Histograma de Mão-de-obra, Cronograma Físico-Financeiro (.mpp),
Memoriais Descritivos, sendo estes referentes a cada modalidade existente no
projeto, como estrutural, arquitetônica, elétrica, mecânica, automação, segurança e
meio-ambiente e tudo mais que for para o perfeito andamento do projeto ou ainda
elaboração de parecer técnico devidamente fundamentado. Também está
contemplado nesta OEP o registro junto ao órgão fiscalizador de todos os elementos
que se fizerem necessários (ART e/ou RRT).



Em caso de necessidade de pesquisa de mercado para composição de planilha
orçamentária, esta deve ser feita pela própria Contratada.



Após o recebimento do projeto com todos os seus anexos, a Fiscalização enviará
para análise crítica detalhada de seus elementos junto aos analistas
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técnicos (Engenheiros e Arquitetos) para uma avaliação criteriosa.



O projeto deverá ser elaborado em conformidade com todas as normas técnicas
aplicáveis (ABNT, ANSI, etc...). Em caso do projeto não estar dentro das
especificações esperadas, ou elaborado fora das normas técnicas aplicáveis,o
mesmo deverá ser devolvido para Contratada para que a mesma faça todas as
revisões necessárias.



Todo levantamento de campo, como dimensões, relatório fotográfico, inventários ou
qualquer outro tipo de levantamento necessário à elaboração dos projetos, devem
ser realizados pela própria Contratada, incluindo topografia e sondagens, excluindo
batimetria, correntometria e ensaios de solo.



Em caso de aprovação completa de todos os elementos do projeto, o fiscal deverá
ser informado e projeto deverá ser dado como concluído.

2. JUSTIFICATIVA
A Obra é um conjunto de esforço temporário empreendido, por uma equipe
multidisciplinar, para executar um serviço com um resultado exclusivo. Tal serviço pode se
concretizar de diversas formas, podendo ser de uma manufatura até a construção de
ambientes urbanos, como praças, bairros e cidades. Assim, pode-se notar que a obra
percorre atingir o bem comum da comunidade local do Cohatrac III, para práticas de
esportes.

3. PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO
O prazo previsto para a execução deste objeto de contrato será de até 60(sessenta)
dias, contados data de recebimento da ordem de serviço (O. S.) emitida pela Contratante
autorizando o início das atividades.

4. LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
A obra localizara-se na Rua 14, s/n praça pública, Cohatrac III, em São Luis – MA

5.

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
O preço importa em R$ 79.721,28 (Setenta e nove mil setecentos e vinte e

um mil reais e vinte e oito centavos). Nos preços estão incluídas todas as despesas
com mão-de-obra, EPI´s, EPC’s alimentação, transporte, tributos e taxas, assim como
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quaisquer outras que incidirem de forma direta ou indiretamente à necessária e perfeita
execução dos serviços objeto do presente Termo de Referência.
O preço proposto para execução do contrato, objeto desta licitação será fixo e
irreajustável, expresso em reais (R$) e se referirão à data de apresentação das propostas,
válidos por 60 (sessenta) dias, conforme Lei 9.579/12, Art. 46, § 5° exceto por causas
enquadradas na Lei 9.579/12, Art. 74,76 inciso XVI.
Na composição dos preços unitários, a licitante deverá utilizar 2 (duas) casas
decimais para evitar correções futuras nas PROPOSTA DE PREÇOS.
O recurso orçamentário para realização dessa despesa está previsto no
orçamento municipal 2019.

6. GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO
Os serviços serão fiscalizados por representante da Secretaria, na forma do artigo
85 da Lei 9.579/12, que ficará responsável pela comprovação da execução dos serviços
exigidos neste Termo e em atestar a Nota fiscal, devendo este ser substituído, no caso de
seu impedimento, por outro funcionário indicado pela mesma fonte, a seu exclusivo juízo.
As decisões e providências que ultrapassarem a competência do gestor do contrato
devem ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas
convenientes, conforme Lei nº. 9.579/2012, Art. 85, § 3°.
A atuação ou a eventual omissão da Fiscalização durante a realização dos serviços
não poderão ser invocada para eximir a Contratada da responsabilidade pela execução dos
serviços, como disposto na Lei nº 9.579/12, Art. 87, inciso II.
A Contratada deverá facilitar, por todos os meios a seu alcance, a ampla ação da
Fiscalização, permitindo o acesso aos serviços em execução, bem como atendendo
prontamente às solicitações que lhe forem efetuadas.
A Fiscalização não aceitará a transferência de qualquer responsabilidade da
Contratada para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos, subempreiteiros, entre
outros.
A Fiscalização deverá registrar avaliação da Contratada nos quesitos atendimento,
qualidade, segurança e meio ambiente, sempre ao fechamento de cada Medição. Podendo
a qualquer momento reavaliar a comprovação de capacidade técnica declarada e a
quaisquer quantidades, rever ou suspender a Contratada, caso não atenda ao potencial
exigido para este objeto.
As reuniões realizadas serão documentadas por Atas de Reunião, elaboradas pela
Fiscalização e que conterão, no mínimo, os seguintes elementos: data, nome e assinatura
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dos participantes, assuntos tratados, decisões, datas das providências a serem tomadas e
seus respectivos responsáveis..

7. REQUISITOS TÉCNICOS

Qualificação Técnica - Capacitação Técnica
Para atendimento à qualificação técnico-profissional, comprovação do licitante
de possuir em seu corpo técnico, ao tempo do início do contrato, profissional(is),
reconhecido(s) pelo CREA ou pelo CAU, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade
técnica, devidamente registrado(s) no CREA da região onde os serviços foram executados,
acompanhados(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, expedidas
por este(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissional(is), executado para órgão
ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal estadual, municipal ou do
Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, que não o próprio licitante (CNPJ
diferente), serviço(s) relativo(s) a projetos afins.
Os profissionais indicados pelo licitante, para fins de comprovação da
capacitação técnico-profissional, devem participar da obra ou serviço, objeto deste Projeto
Básico, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou
superior, desde que aprovada pela Administração.
DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR
Serão necessários os documentos a seguir:


Planilha orçamentária.



Cronograma físico-financeiro de desembolso.



Composição de custos unitários.



Planilha de encargos.



Planilha de Benefícios e Despesas Indiretas - BDI.
O BDI, que incidirá sobre o somatório dos custos totais de cada item de serviço,

deverá estar apresentado à parte, ao final da planilha sintética, sendo ali necessariamente
detalhada sua composição.
Cada licitante deverá compor sua taxa de BDI com base em fórmula
apresentada adiante, levando em conta que nesta taxa deverão estar considerados, além
dos impostos, as despesas indiretas não explicitadas na planilha orçamentária e o lucro.
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Os tributos Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ e Contribuição Social
sobre Lucro Líquido - CSLL não devem integrar o cálculo do BDI, nem a planilha de custo
direto, por se constituírem em tributos de natureza direta e personalísticas que oneram
pessoalmente o contratado, não devendo ser repassado à contratante.
A fórmula adotada pela XXXXX para cálculo do BDI, de Acórdão 2369/2011TCU/Plenário, é:

onde:
AC = É a taxa de rateio da Administração Central.
S = É uma taxa representativa de Seguros.
R = Corresponde aos riscos e imprevistos.
G = É a taxa representativa o ônus das garantias exigidas em edital.
DF = É a taxa representativa das despesas financeiras.
L = Corresponde ao lucro bruto.
I = É a taxa representativa dos impostos (PIS, CONFINS e ISS).

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A Contratada apresentará um Gestor ou Preposto para a execução dos serviços
objeto do contrato, indicando à Fiscalização os nomes e registros profissionais de toda a
equipe técnica, ao qual lhe compete:


Coordenar as relações da empresa com o gestor do contrato;



Gerenciar os serviços e as obras;



Receber as notificações do gestor do contrato e da autoridade máxima do

órgão ou entidade.
Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua
proposta, com os recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais.
A qualquer tempo a Fiscalização poderá solicitar a substituição de qualquer membro
da equipe técnica da Contratada, desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento
dos trabalhos. Da decisão referida no parágrafo anterior cabe recurso à Contratada, no
prazo de 03 (três) dias.
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É condição para início do contrato a indicação do representante, por parte do
contratado.
É necessário que o preposto esteja no local da execução.
Reparar, corrigir, remover, substituir, refazer os serviços eventualmente executados
com vícios ou defeitos, em virtude da ação, omissão, negligência, imperícia, emprego de
materiais ou processos inadequados ou de qualidade inferiores.
Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, ficando
a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigido no edital, ou dos
pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos.
Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto
da presente contratação.
Responsabilizar-se

integralmente

pelos

encargos

trabalhistas,

securitários,

previdenciários, fiscais e comerciais, por todas as despesas decorrentes da execução dos
serviços, tais como salário, seguro de acidentes, taxas, contribuições, indenizações, valestransportes, vale-refeição e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo
governo ou vantagens decorrentes de convenção coletiva, resultantes da execução do
objeto deste Termo de Referência.
A inadimplência do contratado com referência aos encargos estabelecidos neste
Termo de Referência, não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu
pagamento, nem pode onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das
obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis, observando-se o seguinte:
I - Em relação à seguridade social:
a)

A vedação à contratação de quem esteja em situação irregular

II - Em relação às contribuições e pagamentos:
a) A necessidade de pagar os serviços quando a inadimplência for superveniente à
contratação;
b) O dever de providenciar oportunamente a rescisão dos contratos contínuos
quando o contratado permanecer em situação de inadimplência;
c) O dever de reter as contribuições incidentes nos pagamentos efetuados,
correspondentes aos empregados vinculados à execução contratual, nominalmente
identificados, na forma do § 4° do Art. 31 da Lei n°9.032, de abril de 1995.
III - Em relação aos encargos trabalhistas, inclusive parcelas remuneratórias e
indenizatórias:
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a) O dever de fiscalizar, por amostragem;
b) a necessidade de registrar, no livro de ocorrências ou no diário de obras, a
fiscalização ocorrida;
c) a possibilidade de o contrato prever a retenção mensal das parcelas de provisão
de quitação, a qual será paga ao contratado se incorrer nessas despesas com a
apresentação, após o término do contrato, dos recibos de rescisão homologados pelo
sindicato ou Superintendência Regional do Trabalho e Emprego.
Utilizar profissionais habilitados com conhecimentos dos serviços a serem
executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor.
A Contratada deverá apresentar a ART – Anotação de Responsabilidade Técnica ou
RRT – Registro de Responsabilidade Técnica de execução dos serviços objeto deste Termo
de Referência, no prazo de até 10 (dez) dias, contado do recebimento da Ordem de
Serviço.
Manter os profissionais que executarão os serviços, objeto deste Termo de
Referência, devidamente fardados e identificados mediante a utilização de crachás.
Fornecer os Equipamentos de Segurança Individuais (EPI’s) e Equipamentos de
Proteção Coletiva (EPC’s) adequados e compatíveis com o tipo de exposição ao risco, a
todos os profissionais que executarão os serviços, objeto deste Termo de Referência,
conforme o que rege a NR-06;
As licenças para execução dos serviços dependentes de quaisquer autoridades
federais, estaduais e/ou municipais, correrão por conta e risco da Contratada, exceto as
licenças ambientais.
Apresentar Certificado de matrícula da obra de construção civil, obtido no Instituto
Nacional do Seguro Social, no prazo de 30 (trinta) dias contados do início de suas
atividades.
Se necessário, Apresentar Alvará de Construção e demolição, obtido na prefeitura
municipal de onde a obra será realizada.
A Contratada fica obrigada a aceitar os acréscimos ou supressões de até 25% do
valor inicial a que se refere o objeto do Termo de Referência, caso seja necessária à
aplicação dessa condição.
Realizar os serviços solicitados pela SEMDEL, com a observância dos prazos por ela
determinados.
Antes de iniciar os trabalhos, expor a metodologia proposta, de modo a esclarecer
os dirigentes e corpo técnico da SEMDEL acerca do que se pretende fazer e os meios que
serão

utilizados,

além

de

coletar

as

sugestões

e

orientações

da

equipe

de

acompanhamento constituída.
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Responder pelos danos causados diretamente a SEMDEL ou a terceiros, decorrente
de culpa ou dolo em razão da execução dos serviços em apreço, não excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade a Fiscalização ou o acompanhamento pela SEMDEL.
Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente aos bens de
propriedade da SEMDEL, quando esses tenham sido ocasionados por seus técnicos durante
a prestação dos serviços ora contratados.
Manter os seus técnicos sujeitos às normas procedimentais da SEMDEL, porém sem
qualquer vínculo com a Contratante.
Responsabilizar-se pela observância das normas técnicas indicadas neste Termo de
Referência, inclusive atendendo aos critérios e prescrições estabelecidas nas normas
técnicas

da

ABNT

–

Associação

Brasileira

de

Normas

Técnicas

e

ISO

–

InternationalOrganization for Standardization.
Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeição de serviços pela
Fiscalização, bem como pelos atrasos acarretados por esta rejeição.
Responsabilizar-se por todo o transporte necessário à prestação dos serviços
contratados, inclusive os mal executados, quando requerido pela Fiscalização ou esteja
previsto neste Termo de Referência.
Executar os serviços constantes do objeto em conformidade com o respectivo
planejamento, normas e especificações técnicas e, ainda, com as instruções emitidas pela
Fiscalização da SEMDEL.
Responsabilizar-se pela perfeita execução e completo acabamento dos serviços
contratados, obrigando-se a prestar assessoria técnica e administrativa necessária para
assegurar o andamento conveniente dos trabalhos.
Comunicar à Fiscalização da SEMDEL, qualquer anormalidade de caráter urgente e
prestar os esclarecimentos julgados necessários.
Manter, por si e por técnicos e/ou prepostos, em total e irrestrita confidencialidade,
todas as condições, o escopo e as informações recebidas em razão dos serviços e durante
a execução dos trabalhos, as quais constarão exclusivamente dos arquivos e dos relatórios
que vierem a ser emitidos.
Não utilizar e/ou divulgar a terceiros, por si e por seus técnicos e/ou prepostos, o
escopo do trabalho contratado, as informações que venham a obter junto à SEMDEL, assim
como os resultados dos serviços, mantendo o sigilo absoluto sobre informações, dados e
documentos integrantes dos serviços a serem prestados.
Cumprir o cronograma estabelecido e aprovado e condições especificadas e
acordadas.
______________________________________________________________________________
Rua dos Ouriços, Lote 11, Quadra 09 Bairro Calhau, São Luís – MA

35

PREFEITURA DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial n.º 182/2019/CPL/PMSL

Manter informado o técnico responsável da Fiscalização /SEMDEL encarregado de
acompanhar os trabalhos, prestando-lhe as informações necessárias.
As inconsistências ou dúvidas verificadas na documentação entregue terão prazo
máximo de 07 (sete) dias corridos, contados a partir do recebimento da diligência pela
Contratada, para serem formalmente esclarecidas.
Responsabilizar-se pelo uso indevido de patentes registradas, e pela destruição ou
danificação dos serviços em execução até sua definitiva aceitação.
Utilizar as marcas e produtos indicados nas plantas, especificações e listas de
material ou similar se devidamente comprovado seu desempenho através de testes e
ensaios previstos por normas e desde que previamente aceito pela Fiscalização.
Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto
na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.
Manter durante toda a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos
à legislação social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal
alocado nos serviços, objeto do contrato.
Responder perante o Contratante e terceiros pela cobertura dos riscos e acidente de
trabalho dos seus empregados, prepostos ou contratados, bem como por todos os ônus,
encargos, perdas e danos, porventura resultantes da execução dos serviços contratados.
O descumprimento reiterado das disposições destas obrigações e a manutenção da
Contratada em situação irregular perante suas obrigações fiscais trabalhistas e
previdenciárias implicarão na rescisão do Contrato, sem prejuízo da aplicação das
penalidades nele previstas e demais cominações legais.

9. OBRIGAÇÕES DA SECRETARIA

Todo contrato deve ser acompanhado por um gestor de contrato, representante da
Administração Pública, Conforme Lei nº. 9.579/2012, Art. 85, sendo:
a) 01 (um) agente ocupante de cargo efetivo do quadro permanente da
Administração, preferencialmente;
b) Previamente designado e qualificado pela autoridade signatária do contrato, por
parte da Administração.
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O gestor do contrato anotará as ocorrências em registro próprio, que deverá ser
juntado ao contrato ao término de sua vigência, conforme Lei nº. 9.579/2012, Art. 85.
O gestor do contrato deve comunicar as irregularidades à autoridade designante e
ao Controle Interno, conforme Lei nº. 9.579/2012, Art. 85, § 5°.
Fornecer a Contratada cópia dos registros realizados e ser informado a cada
alteração, desde que solicitado pela mesma, conforme Lei nº. 9.579/2012, Art. 85.
Encaminhar à Contratada os comentários efetuados para que sejam providenciados
os respectivos atendimentos.
Efetuar o pagamento devido à empresa prestadora do serviço, se esta cumprir
todas as exigências constantes neste Termo de Referência.
Permitir o acesso dos empregados da Contratada às instalações da área primária ou
em qualquer outra área necessária para a realização dos serviços, conforme local definido
neste Termo de Referência.
Exigir o fiel cumprimento dos deveres e obrigações da empresa Contratada
mencionadas neste Termo de Referência.
Promover o acompanhamento e Fiscalização dos serviços de acordo com este
Termo de Referência.
É permitida a contratação de terceiros para assistir e subsidiar o gestor de
informações pertinentes a essa atribuição, conforme Lei nº. 9.579/2012, Art. 85, § 2°
Os fatos que possam determinar prorrogação de prazo, reajustamento do valor
contratual ou justificação de mora só podem ser considerados se estiverem motivados e
devidamente anotados no registro próprio, conforme Lei nº. 9.579/2012, Art. 85, § 4°.
Aprovar a indicação pela Contratada do Coordenador responsável pela condução
dos serviços.
Solicitar a substituição de qualquer funcionário da Contratada que embarace a ação
da Fiscalização.
Verificar se está sendo colocada à disposição dos serviços a equipe técnica prevista
na proposta.
Esclarecer ou solucionar incoerências, falhas e omissões eventualmente constatadas
nas demais informações e instruções complementares deste Termo de Referência,
necessárias ao desenvolvimento dos serviços.
Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execução dos serviços, aprovando
os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos serviços.
Analisar e aprovar as etapas dos serviços executados, em obediência ao previsto
neste Termo de Referência.
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Verificar e atestar os serviços, bem como conferir, vistar e encaminhar para
pagamento as faturas emitidas pela Contratada.
Receber provisoriamente todos os serviços, verificando o atendimento aos
comentários efetuados.
Cumprir as regras e condições expostas neste Termo de Referência e no Edital de
Licitação.Permitir a execução do objeto de modo eficiente, fornecendo os meios e
condições para que a Contratada possa executar as suas obrigações.
Efetuar o pagamento à empresa Contratada de acordo com as condições de preço e
prazo estabelecido neste Termo de Referência.

10. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO
Para cumprimento ao disposto no art. 73 da Lei nº 8666/1993, ao final dos da obra,
a Contratada fará uma comunicação escrita ao responsável pelo acompanhamento e
fiscalização do objeto deste Termo de Referência.
Executado o contrato, o seu objeto deve ser recebido a cada medição, emitida pela
fiscalização.
A avaliação de fornecedor, no item qualidade, refletirá sobre a aceitação de cada
serviço solicitado.
A obra será recebida provisoriamente pelo responsável pelo seu acompanhamento e
fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias
do recebimento da comunicação escrita da Contratada; e definitivamente por servidor ou
comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes, após o decurso do prazo de até 90 (noventa) dias de observação,
contados a partir do recebimento provisório que comprove a adequação do objeto aos
termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei nº 8666/1993.
A entrega da obra se dará no local ora já mencionado.

11. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição será em duas etapas mensais, até a entrega total dos serviços dos
serviços.

12. VISITA TÉCNICA
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O licitante poderá vistoriar o local onde será executada a obra/serviço, objeto
deste Termo de Referência, para inteirar-se das condições e graus de dificuldades
existentes, até o quinto dia útil anterior ao da apresentação das propostas, observando os
feriados nacionais, estaduais e municipais.
Tendo em vista a faculdade da realização da visita técnica, os licitantes não
poderão alegar o desconhecimento das condições e do grau de dificuldade existentes como
justificativa para se eximirem das obrigações assumidas em decorrência deste Termo de
Referência.
A visita técnica será previamente agendada pela licitante. A SEMDEL coloca-se
à disposição para agendamento de visitas ao local de execução dos serviços, no e-mail
safsemdel@hotmail.com o qual deverá ser previamente solicitado, das 08 às 17 horas.
A visita técnica tem como objetivo a análise do local em que serão realizados os
serviços, para conhecimento de peculiaridades que possam vir a influenciar nos preços
ofertados pelos licitantes.
A visita técnica será acompanhada por representante da SEMDEL, designado
para esse fim, o qual visará à declaração comprobatória da vistoria efetuada.

13. METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS

A Contratada deverá apresentar no ato de sua contratação a metodologia a ser
utilizada para execução dos trabalhos como: plano de trabalho; cronograma físicofinanceiro (com auxílio de programa ou planilha que demonstre os avanços e índices de
produção), equipamentos e recursos técnicos a serem utilizados, métodos de gestão que
assegurem a qualidade dos serviços, organização das equipes técnicas e administrativas e
demais informações pertinentes e toda documentação pertinente e obrigatória relativa à
Segurança do Trabalho e ao Meio Ambiente.
A metodologia apresentada pela Contratada deve observar o prazo da obra para a
conclusão do projeto.
Antes de apresentar sua proposta, a licitante deverá analisar todos os documentos
do edital, sendo indispensável à vistoria dos locais dos serviços, executando todos os
levantamentos necessários ao desenvolvimento de seus trabalhos, de modo a não incorrer
em omissões, as quais não poderão ser alegadas em favor de eventuais pretensões de
acréscimo de preços.
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A Contratada será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos,
portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao
objeto do contrato, inclusive por suas subcontratadas.
Para a prestação dos serviços contratados neste escopo, a CONTRATADA deverá
atender as Normas ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas e/ou Normas
Estrangeiras pertinentes.
Os materiais, máquinas e equipamentos a serem empregados, bem como os
serviços a serem executados deverão obedecer rigorosamente:
a)

Às normas e especificações constantes neste Termo de Referência;

b)

Às normas da ABNT;

c)

Às disposições legais da União e do Governo do Estado do Maranhão;

d)

Instruções técnicas, catálogos de fabricantes, quando aprovados pela

Fiscalização.
Na elaboração do objeto contratado deverão ser observados os documentos abaixo,
assim como toda a legislação municipal, estadual e federal pertinente, independente de
citação:


Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil –
SINAPI;



Instruções e resoluções dos órgãos do sistema CREA / CONFEA;



Código de Obras e Lei de Uso e Ocupação do Solo;



Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e
Municipais;



Normas das concessionárias locais de serviços, Corpo de Bombeiros,
Vigilância Sanitária, entre outros;



Normas brasileiras elaboradas pela ABNT (Associação Brasileira de Normas
Técnicas),

regulamentadas

pelo

INMETRO

(Instituto

Nacional

de

Metrologia);


Normas, Instruções e Manuais do DNIT (Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes);



Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE;



Normas internacionais específicas consagradas, se necessário;



Outras normas aplicáveis ao objeto do Contrato.

14. PAGAMENTO
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Cada Unidade Gestora Executora da Administração, no pagamento de obrigações
pecuniárias decorrentes de contrato, deve obedecer à estrita ordem cronológica das datas
da exigibilidade dos créditos, Lei nº 9.579/12, Art. 90, observando-se o seguinte:
O prazo de pagamento contado a partir da data do recebimento da Nota fiscal,
conforme boletim de medição, previamente aprovado pela Fiscalização, no máximo, de:
a) 5 (cinco) dias, para valores inferiores a 5% (cinco por cento) do indicado na
Lei nº 9.579/12, Art. 19, § 1°, inciso IV;
b) 30 (trinta) dias, para os demais valores;
c) A apuração da ordem cronológica se faz para cada fonte diferenciada de
recursos;
d) Excepcionam-se da ordem cronológica os casos em que se caracterizem
relevantes razões de interesse público, mediante prévia justificativa da
autoridade competente, devidamente publicada no meio de divulgação
oficial;
e) A inobservância da ordem cronológica é prevista como crime no art. 92 da
Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e deve ser apurada
administrativamente, mediante sindicância.
O pagamento dos serviços será efetuado mediante o Boletim de Medição (modelo
Contratante), devidamente atestada pela Fiscalização da Contratante.
O processo de solicitação de pagamento de medições será liberado com a
apresentação dos seguintes documentos:
a) Carta da Contratada à SEMDEL, formalizando o pedido;
b) Certificado de Medição (modelo Contratante) emitido pela contratada;
c) Via da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do serviço junto ao
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão (CREA/MA) ou
via de Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) do serviço junto ao
Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU/MA);
d) Certidão negativa de débito do INSS;
e) Certidão negativa de débito do FGTS;
f) Certidão negativa de tributos Federais e dívida Ativa da União;
g) Certidão negativa de dívida ativa da Fazenda Estadual;
h) Certidão negativa de dívida ativa da Fazenda Municipal;
i)

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), conforme Lei Federal nº
12.440/2011;
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j) Certidão Negativa de débito da CAEMA, caso a Contratada seja empresa com
sede ou filial no Maranhão, conforme Decreto 21.178 de 26/04/2005 do
Estado do Maranhão;
k) Resumo de Folha de pagamento;
l)

Comprovante de recolhimento do INSS (mês anterior);

m) Comprovante de recolhimento do FGTS (mês anterior);
n) Certificado de medição emitido pela XXXXX, devidamente aprovado;
o) Certidão Negativa de Inadimplência – CEI;
p) Nota Fiscal constando no corpo da nota os impostos, percentuais e valores
que serão retidos pela SEMDEL, ou seja, Imposto de Renda, PIS, COFINS,
CSLL e ISS, a ser atestada pela fiscalização da SEMDEL.
A nota fiscal só poderá ser emitida após analise e aprovação do Boletim de Medição
pela Fiscalização.
Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto estiver pendente de
liquidação de qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude da penalidade
ou inadimplência contratual ou de atraso de pagamento dos encargos sociais (INSS e
FGTS) sob responsabilidade da licitante Contratada.
O pagamento da medição estará condicionado à verificação no Cadastro Estadual de
Inadimplentes - CEI, conforme Lei Estadual Nº 6.690 de 11 de julho de 1996.
O pagamento da medição final dos serviços estará condicionado além das
observações anteriores, à análise e aprovação da Fiscalização dos serviços realizados pela
Contratada.

15. ANEXOS

1- Projetos
2- Planilha Orçamentária
3- Planilha de BDI
4- Planilha de Encargos
5- Cronograma Físico- Financeiro
6- Modelo de Planilha Orçamentária e Modelo Composição de Custo Unitário
7- Modelo Cronograma Físico- Financeiro
8- Modelo de BDI
9- Modelo de Planilha de Encargos
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ANEXO II
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (ESTIMATIVA DA DESPESA)

Planilha

orçamentária.

Disponível

para

download

em

http://www.saoluis.ma.gov.br/subportal_licitacoes.asp
Cronograma físico-financeiro de desembolso. Disponível para download em
http://www.saoluis.ma.gov.br/subportal_licitacoes.asp
Composição

de

custos

unitários.

Disponível

para

download

em

http://www.saoluis.ma.gov.br/subportal_licitacoes.asp
Planilha

de

encargos.

Disponível

para

download

em

http://www.saoluis.ma.gov.br/subportal_licitacoes.asp
Planilha de Benefícios e Despesas Indiretas – BDI. Disponível para download em
http://www.saoluis.ma.gov.br/subportal_licitacoes.asp
Memorial e Especificação Técnica. Disponível para
http://www.saoluis.ma.gov.br/subportal_licitacoes.asp

download

em
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ANEXO III
MODELO “A”
DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR
IDENTIFICAÇÃO
Empresa:

CNPJ:

Representante Legal:

CPF:

Para fins de participação no Pregão nº XX/2016, o licitante acima identificado DECLARA:
1. Consoante o disposto no Inciso V do Art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1983,
acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não possui em seu quadro de
pessoal empregado(s) com menos de 18(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre, e em qualquer trabalho menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de
aprendiz a partir de 14 (quatorze).
Local/Data/Assinatura:
_________________, _____/______/______, ____________________________

Observação:
1) Esta declaração deverá ser emitida em papel que identifique o órgão (ou empresa)
emissor.
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ANEXO III
MODELO “B”
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº.
123/2006 ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR 147/2014OU 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/2017, 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, alterada pela Lei Complementar 147/2014;
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei
Complementar nº 123, de 14/12/2006, alterada pela Lei Complementar 147/2014.
( ) COOPERATIVA, conforme artigo 34 da Lei Federal nº. 11.488/2007.
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, alterada
pela Lei Complementar 147/2014.
________________________, __ de _______ de 2019
_________________________________________________________________
Nome:
Cargo:
RG:
OBS. 1) Assinalar com um “X” a condição da empresa.
2) Esta declaração deverá ser entregue ao Pregoeiro, 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, alterada pela
Lei Complementar 147/2014, Lei Municipal 4.830/07 ou Lei Federal 11.488/2007.
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ANEXO III
MODELO “C”
DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO
EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO

E

ATENDIMENTO

ÀS

A empresa ____________________________________________, inscrita
no CNPJ n°___________________________, sediada em _______________________ por
intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)______________, portador(a) da Carteira de
Identidade n.º ______________ e do CPF no _______________, DECLARA, que a empresa
atende a todos os requisitos de habilitação, bem como apresenta sua proposta com indicação
do objeto e do preço oferecido os quais atendem plenamente ao Edital.

Local, _____de___________ de 2019

______________________________________________
(Representante legal)
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ANEXO III
MODELO “D”
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

A empresa ___________________________, signatária, inscrita no CNPJ
sob o n.º _______________, sediada na ____________________(endereço completo), por
seu representante legal, declara, sob as penas da lei, nos termos do artigo 32, § 2.º, da Lei
Federal n.º 8.666/93, que até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar
do PREGÃO em epígrafe, e que contra ela não existe nenhum pedido de falência ou
concordata.
Declara, outrossim, conhecer na íntegra o Edital e que se submete a todos os
seus termos.

Local, _____de___________ de2019

______________________________________________
(Representante legal)
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ANEXO III
MODELO “E”
DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

(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. 299 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; e
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 IV
MINUTA DO CONTRATO
CONTRATAÇÃO
DE
EMPRESA
DE
ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA OBRA
DE CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL E
VÔLEI DE AREIA LOCALIZADO À RUA 14,
S/Nº, COHATRAC III, FIRMADO ENTRE A
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E
LAZER
–
SEMDEL
E
_______________________.

O MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, por intermédio da SECRETÁRIA MUNICIPAL
DE DESPORTO E LAZER – SEMDEL, com sede na Rua de Nazaré, nº 341, Centro, São
Luís (MA), inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 06.307.102/0001-30, neste ato, representada por
seu titular o SR. ROMMEO PINHEIRO AMIN CASTRO,CPF nº 748.461.323-15, e RG n°
016609732001-9 SSP/MA, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado
CONTRATANTE. E, de outro lado, a empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº XXXXXXXXXXX, localizada à
_______________________________________________, na forma de seu Ato
Constitutivo representada pelo Sr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, portador da
cédula de identidade nº __________________ SSP/MA, inscrito no CPF (MF) sob o nº
_____________-__, residente e domiciliado __________, doravante denominada
CONTRATADA, e perante as testemunhas abaixo nomeadas, firmam o presente Contrato
Administrativo, decorrente do Projeto Básico, conforme consta do Processo Administrativo
nº 170-27.674/2016, da Proposta de Preços da Contratada, sendo regido pelas Leis nº
8.666/93 e suas alterações posteriores, e demais legislações que regem a espécie,
atendidas as cláusulas e condições que se anunciaram a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:
Contratação de empresa de engenharia para conclusão da obra de construção de campo de
futebol e vôlei de areia localizado à Rua 14, s/nº, Cohatrac III, requisitado por esta
Secretaria Municipal de Desporto e Lazer – SEMDEL, de acordo com o PROJETO
BÁSICO_____________-___/_______.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO:
O presente Contrato tem vigência de ___(______) meses, a contar da data de emissão da
ordem de serviços, podendo ser prorrogado nas hipóteses previstas no Art. 57, da Lei nº
8.666/93 pertinentes ao objeto presente contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES GERAIS DE EXECUÇÃO:
O serviço objeto deste contrato, conforme PROJETO BÁSICOda _____________deverá
ser realizado nos___________________________, sem demais ônus para Administração;
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a) O objeto do Contrato será recebido na forma do artigo 73, da lei nº 8.666/93,
por servidor formalmente designado para este fim, no local indicado pela
CONTRATANTE;
b) O serviço deverá ser realizado no prazo mencionado na cláusula anterior, a
contar do recebimento da Ordem de serviços, obedecidas às especificações técnicas
pertinentes, obrigando-se a CONTRATADA a providenciar, as suas expensas CIF, a
substituição do bem ou refazimento dos serviços, no todo ou em parte, em prazo
razoável, no local indicado no Projeto Básico, desde que:
I) Não atenda as especificações do Edital;
II) Seja recusada pela unidade técnica da SEMDEL;
III) Apresente falha ou impropriedade quando da sua utilização e
execução.
c) No caso de não serem iniciadas as providências dentro do prazo de 03 (três)
dias da solicitação mencionada no parágrafo anterior, a SEMDEL poderá adotar as
medidas que julgar necessárias, por conta e risco da firma contratada, sem prejuízo
de outras penalidades;
d) No caso de devolução do bem por estar em desacordo com as especificações
licitadas ou refazimento total ou parcial dos serviços, todas as despesas correrão
por conta da CONTRATADA;
e) A contratada deverá informar à SEMDEL o dia e a hora da entrega do bem, com
antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas;
f) Os custos supramencionados correrão exclusivamente à conta da
CONTRATADA;
g) O recebimento não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelo perfeito
desempenho do material fornecido e dos serviços executados cabendo-lhe sanar
quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização do referido material.
CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS E DO VALOR DO CONTRATO:
O CONTRATANTE se compromete a pagar o valor de cada pedido efetuado, conforme
valores expressos no Anexo I do Preço Proposto para realização dos serviços, integrante
do___________nº __/2019-CPL.
O
valor
deste
Contrato
é
de
(__________________________________).

R$

_________________

CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
A despesa decorrente do objeto deste Contrato correrá à conta da seguinte Dotação
Orçamentária:
Elemento de Despesa: 3.3.90;
Recurso: 134;
Projeto/Atividade: 2781302422318.
CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
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Os pagamentos serão efetuados por medição mensal da planilha orçamentária após vistoria
e aceitação pela fiscalização. O pagamento será efetuado mediante a apresentação de Nota
Fiscal/Fatura e/ou recibo, em duas vias, acompanhadas da requisição/solicitação de
pagamento, por meio de ordem bancária em moeda corrente, creditada na conta corrente
do locatário, até o ___ (_____) dia útil, contados da data da aceitação e atesto efetuado
pelo setor competente, previsto na Lei nº. 4.320/64.
Deve constar ainda:









Carta solicitando o pagamento pela execução dos serviços;
Ordem de Serviço;
Nota Fiscal / Fatura;
Cópia do Empenho;
Contrato Social/Registro Comercial/Ato Constitutivo;
Certidão Negativa de Débitos – CND, emitidas pelo INSS – Instituto Nacional de
Seguridade Social, devidamente atualizada (Lei nº 8.212/91);
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS,
devidamente atualizado (Lei nº 8.036/90).

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO DA EXECUÇÃO:
O prazo para a execução dos serviços será de ___ (______) ____, contados a partir do
recebimento da Ordem de Serviço.
a) Os prazos de entrega do serviço admitem prorrogação, mantida as demais
obrigações previstas no Edital, desde que ocorra algum dos motivos previstos no
art. 57, §1º, da Lei nº 8.666/93;
b) Toda prorrogação de prazo deverá ser solicitada com justificativa plausível por
escrito e previamente autorizada pelo Secretário Municipal de Desporto e Lazer,
devendoa solicitação ser encaminhada até 05 (cinco) dias anteriores ao vencimento
do prazo de entrega estipulado.
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES:
Cabe à CONTRATANTE:
a) Acompanhar, verificar e fiscalizar a execução da obra por servidor especialmente
designado, nos termos do artigo 67 da Lei n° 8.666/93;
b) Responsabilizar-se pela comunicação, em tempo hábil, dos serviços a serem
executados;
c) Rejeitar, em todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com o Projeto
Básico;
d) Efetuar pagamento nas condições e preço estabelecidos no item 08 do Projeto
Básico;
e) Notificar a contratada, por escrito, acerca de ocorrência de eventuais imperfeições
na execução da obra, fixando prazo para a sua correção;
f) Fornecer a contratada todas as informações para a boa execução da obra;
g) Receber, provisória e definitivamente, os serviços nas formas definidas.
Cabe à CONTRATADA:
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a) Executar, com a melhor técnica e qualidade, o objeto do Contrato, seguindo o que
consta no Projeto Básico e suas especificações;
b) Manter, durante a execução dos serviços, todas as condições exigidas para sua
habilitação;
c) Atender com presteza as solicitações da unidade que se relacione com o objeto do
Projeto Básico;
d) Dar ciência imediata à autoridade competente das anormalidades ocorridas durante
a execução dos serviços;
e) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou
em parte, o objeto do Contrato, que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes da execução dos serviços;
f) Ser responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do serviço objeto do Contrato, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento
pela contratante;
g) Ressarcir os danos e prejuízos no prazo máximo de 48 (quarente e oito) horas,
contados da notificação à contratada do ato administrativo que lhes fixar o valor,
sob pena de multa;
h) Ser responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais
resultantes da execução do serviço;
i) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela contratante, cujas
reclamações se obrigam prontamente a atender;
j) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, os compromissos assumidos;
k) Sanar imediatamente qualquer defeito observado e que lhe tenha sido notificado
pela fiscalização;
l) Ser responsável pela ocorrência relativa a acidentes que possam ser vítimas seus
empregados, no desempenho de suas funções, por ocasião da execução dos
serviços.
CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO:
A fiscalização dos serviços executados por meio do futuro contrato de prestação de serviços
será realizada por servidor nomeado por Portaria publicada no Diário Oficial do Município –
DOM, conforme Artigo 58, inciso III, c/c Artigo 67, §§ 1º e 2º. Aplicam-se,
subsidiariamente as disposições constantes da SEÇÃO V da Lei nº 8.666/93, que versa
sobre inexecução e rescisão dos contratos administrativos celebrados com a Administração
Pública.
Ficam ressalvadas as demais sanções administrativas aplicáveis aos Contratos
Administrativos, conforme disciplinam aos arts. 86, 87 e 88, da Lei nº 8.666/93.
O fiscal do Contrato deverá acompanhar, fiscalizar, atestar a execução e verificar o
cumprimento das disposições contratuais, técnicas e administrativas, através de Relatório
Mensal.
CLÁUSULA DEZ – DA RESCISÃO CONTRATUAL:
Fica estabelecido desde já que o CONTRATANTE poderá rescindir o presente contrato,
unilateralmente, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII, do art. 78, da Lei Federal
n° 8.666, de 21/06/93;denunciando-o sem ônus de qualquer espécie, multa ou
indenizações.
Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação,
desde que haja conveniência para a Administração;
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Judicialmente, nos termos da legislação processual;
CLÁUSULA ONZE – DA VEDAÇÃO DE CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA:
É vedada a cessão ou transferência total ou parcial de quaisquer direitos ou obrigações
inerentes ao presente contrato por qualquer das partes sem prévia e expressa autorização
da outra.
A CONTRATADA prestará os serviços objeto do presente, através de seus funcionários que
não terão nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE, em nenhuma hipótese,
ficando a CONTRATANTE desde já eximida de qualquer reivindicação de caráter trabalhista
e previdenciário, seja solidária e subsidiariamente.
A CONTRATADA se responsabilizará pela qualidade dos serviços contratados, obedecendo e
fazendo com que sejam cumpridas, nas funções que lhe foram atribuídas, todas as normas
e regulamentos pertinentes.
A tolerância ou transigência das partes ou cumprimento das obrigações contratuais não
constituirá a novação, renúncia ou modificação do pactuado, ficando convencionado para
todos os fins de direito que o fato será mera liberdade, renunciando as partes invocá-los
em seu benefício.
Qualquer alteração aos termos do presente CONTRATO somente poderá ser feita através
de instrumento escrito a ser assinado pelas partes.
CLÁUSULA DOZE – DA GARANTIA DOS SERVIÇOS:
A CONTRATADA responderá pela garantia dos serviços executados, dos materiais, solo e
pela solidez e segurança da obra durante o prazo de 05 (cinco) anos, contato a partir da
emissão do Termo de Recebimento Definitivo.
CLÁUSULA TREZE – DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO:
A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela
CONTRATANTE, na imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua
assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, após o que deverá ser
providenciado o registro do instrumento pelo setor competente.
CLÁUSULA QUATORZE - DO FORO:
Fica eleito o foro da comarca de São Luís, capital do Estado do Maranhão, com renúncia
expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja dirimir, quaisquer dúvidas
oriundas do presente instrumento.
E, assim, por estarem de acordo, após lido e achado conforme, as partes firmam o
presente Contrato, em 05 (cinco) vias de igual teor e forma, para só efeito.
São Luís(MA), ___ de _______________de ______.
___________________________________________
ROMMEO PINHEIRO AMIN CASTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER – SEMDEL
CONTRATANTE
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_________________________________________
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CONTRATADA
TESTEMUNHA:

TESTEMUNHA:

____________________________ ____________________________
CPF nº

CPF nº
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