PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ADENDO 01 - EDITAL LPN 02/2019 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS
PARA REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DA SAUDADE, PRAÇA DA MISERICÓRDIA
E ENTORNO PERTENCENTES AO PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO
CENTRO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS/MA.
1. NA SEÇÃO 08 – DADOS DO CONTRATO (DDC), Cláusula 1.1 (w) - Página 120/121:
Onde se lê:
1.1 (w)

As obras consistem em: Requalificação da Praça da Saudade, Praça
da Misericórdia e Entorno, o qual é integrante do Componente 1 Projetos Estratégicos, no âmbito do ‘Programa de Revitalização do
Centro Histórico do Município de São Luís’, de acordo com os
Projetos Básicos e/ou Executivos existentes e em conformidade com
as Normas Técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas –
ABNT.

Leia-se:
1.1 (w)

As obras consistem em: ‘Requalificação da Praça da Saudade, Praça
da Misericórdia e Entorno’, o qual é integrante do Componente 1 Projetos Estratégicos, no âmbito do ‘Programa de Revitalização do
Centro Histórico do Município de São Luís’, de acordo com os
Projetos Básicos e/ou Executivos existentes e em conformidade com
as Normas Técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas –
ABNT, observados os termos fixados no Edital da LPN nº ____,
neste Contrato nº _____ e na legislação vigente..

2. NA SEÇÃO 08 – DADOS DO CONTRATO (DDC), Cláusula 2.3 – Página 121:
Onde se lê:
2.3

INTERPRETAÇÃO
Os seguintes documentos também integram o Contrato:
(a) a Carta de Aceitação;
(b) a Proposta;
(c) as Condições Particulares do Contrato
(d) as Condições Gerais do Contrato;
(e) as Especificações Técnicas;
(f) os Desenhos;
(g) as Planilhas de Quantidades
(h) Cronograma Físico Financeiro
(i) Garantia de Execução
(j) Apólice de Seguro

Leia-se:
2.3

INTERPRETAÇÃO
Os seguintes documentos também integram o Contrato:
(a) a Carta de Aceitação;
(b) a Proposta;
(c) as Condições Gerais do Contrato (CGC);
(d) os Dados do Contrato (DDC);
(e) as Especificações Técnicas;
(f) os Desenhos;
(g) as Planilhas de Quantidades;
(h) Cronograma Físico Financeiro;
(i) Garantia de Execução; e
(j) Apólice de Seguro.

3. NA SEÇÃO 08 – DADOS DO CONTRATA (DDC), Cláusula 7.1 – Página 121:
Onde se lê:
7.1

Será permitida a subcontratação de empresa especializada para a
execução dos seguintes itens:
DESCRIÇÃO
Execução de intervenção restaurativa
de Meio fio em Pedra Lioz
Execução de intervenção restaurativa
de Chafariz
Madeiramento em madeira laminada e
colada - MLC pinus com ferragens,
parafusos, Placas OSB e Verniz.
Incluso aquisição montagem e
acabamentos
Projeto de trabalho técnico social
(PTTS)

Unid.
m²

Qtd.
96,50

und
01

m²
und

597,0
01

Leia-se:
7.1

Será permitida a subcontratação de empresa especializada para a
execução dos seguintes itens:
DESCRIÇÃO
Execução de intervenção restaurativa
de Meio fio em Pedra Lioz
Execução de intervenção restaurativa
de Chafariz
Madeiramento em madeira laminada e
colada - MLC pinus com ferragens,
parafusos, Placas OSB e Verniz.
Incluso aquisição montagem e
acabamentos

Unid.
m²

Qtd.
96,50

und
01

m²

597,0

Projeto de trabalho técnico social
(PTTS)

und
01

O Contratado também poderá solicitar a subcontratação de outros
itens de serviço, o que deverá ser avaliado pelo Gerente do
Contratado, enquanto condição para eventual autorização.
4. NA SEÇÃO 08 – DADOS DO CONTRATO (DDC), Cláusula 16.1.1 – Página 122/124:
Onde se lê:
16.1.1

EXECUÇÃO DAS OBRAS PELO CONTRATADO
Medidas de Controle Ambiental
A Empreiteira contratada deverá executar as Obras de acordo com
as Medidas de Controle Ambiental.
Serão atribuições e obrigações ambientais específicas da Empreiteira
contratada para a execução das obras:
(a) respeitar e implantar as medidas preventivas, mitigadoras e
compensatórias, bem como as de proteção ambiental e ainda, as
ações voltadas para o monitoramento da qualidade ambiental,
consideradas nos Programas Ambientais do Plano de Gestão
Ambiental (PGA), parte integrante do projeto de engenharia, e
no Relatório Ambiental Prévio;
(b) cumprir fielmente as diretrizes normativas estabelecidas pela
Política Nacional de Meio Ambiente e Política de Meio
Ambiente e Cumprimento de Salvaguardas do BID (OP-703) e
o que institui a legislação ambiental em vigor nas esferas
federal, estadual e municipal;
(c) executar os serviços e/ou dispositivos previstos no PGA, em
especial aqueles em relação aos Canteiros de Obras, em toda a
área de influência direta das obras;
(d) implementar as ações contidas no Plano de Recuperação de
Área Degradada (PRAD), no que se refere à eliminação dos
passivos ambientais, a recomposição e implantação de faixas de
vegetação, a melhoria da condição cênica da área de entorno da
obra e, a implantação de áreas verdes quando couber;
(e) realizar o treinamento dos trabalhadores da obra para garantir
a segurança da população atingida e a manutenção da qualidade
ambiental na área diretamente afetada pela obra;
(f) solicitar, junto aos órgãos competentes, os licenciamentos
ambientais das áreas de apoio a serem utilizadas na execução
das obras, incluindo caixas de empréstimo, bota fora, canteiro
de obras, pedreiras, usinas etc., sendo que deverão ser obtidos
impreterivelmente antes da instalação/implantação das
atividades;
(g) executar a reabilitação ambiental das áreas de apoio
utilizadas, cumprindo as medidas previstas no âmbito do
licenciamento das mesmas. Ressalta-se que a não aplicabilidade

desta disposição implicará na não emissão da Certidão de
Conformidade Ambiental (CCA) do empreendimento e/ou do
Termo de Recebimento Definitivo das Obras (TRDO) e
consequente retenção da garantia de execução;
(h) requerer autorização para corte das espécies arbóreas, a
serem suprimidas pela construção das obras;
(i) elaborar o Projeto de Gerenciamento de Resíduos da
Construção Civil (PGRCC), com enfoque na identificação de
locais adequados para a disposição final, bem como na redução,
reutilização e reciclagem dos resíduos, conforme
regulamentação vigente;
(j) contratar um técnico devidamente habilitado, especialista em
meio ambiente, para o acompanhamento da execução da obra, o
qual deverá atender aos critérios e às exigências ambientais
advindas da fiscalização ambiental da obra e da equipe
ambiental do Executor.
(k) elaborar e implementar sinalização abrangendo pelo menos
três tipos como: de advertência, de proteção ou balizamento e
de identificação. Toda a sinalização deverá receber manutenção
permanente, especialmente quanto à limpeza e conservação da
face sinalizada. A Contratada deverá manter a sinalização até o
final da obra. A sinalização das obras deverá estar de acordo
com as prescrições de segurança da Secretaria Municipal de
Trânsito e Transportes – SMTT.
(l) consultar os órgãos competentes quando as obras ou serviços
implicarem no remanejamento, assentamento ou remoção de
instalações dos serviços públicos ou equipamentos urbanos da
municipalidade.
(m) participar da discussão de assuntos de interesse, que
relacionem a obra com órgãos e entidades prestadoras de
serviços públicos.
(n) participar à Fiscalização sobre o levantamento de
interferências e o atendimento de solicitações de seus órgãos
regulamentadores, a necessidade de adequação de projetos e
especificações técnicas pertinentes para a execução dos
serviços.
(o) executar o Trabalho Técnico Social inclusive suas
instalações físicas para atendimento a comunidade, dentre
outros
Licenças, Anotações, Registros etc.
Cabe ao CONTRATADO os procedimentos necessários para a
obtenção:
(a) Anotação de Responsabilidade Técnica – ART no CREA;
(b) Matrícula da obra no Cadastro Específico do INSS – CEI e
ao final das obras a regularização da documentação das mesmas
junto ao INSS;

(c) Das seguintes seguintes licenças e alvarás
(i) das Licenças de Instalação (LI) e Operação (LO);
(ii) do alvará de construção junto à prefeitura municipal,
quando cabível, e se necessário, o alvará de demolição;
(iii) autorizações exigidas em obras com características
especiais, como aquelas pertencentes a patrimônio históricocultural; e
(iv) quando for o caso, aprovação do projeto de prevenção e
combate a incêndios pelo Corpo de Bombeiros e dos projetos
de instalação elétrica, hidráulica e de telefonia das
concessionárias competentes;

Leia-se:
16.1.1

EXECUÇÃO DAS OBRAS PELO CONTRATADO
Medidas de Controle Ambiental
A Empreiteira contratada deverá executar as Obras de acordo com
as Medidas de Controle Ambiental.
Serão atribuições e obrigações ambientais específicas da Empreiteira
contratada para a execução das obras:
(a) respeitar e implantar as medidas preventivas, mitigadoras e
compensatórias, bem como as de proteção ambiental e ainda, as
ações voltadas para o monitoramento da qualidade ambiental,
consideradas nos Programas Ambientais do Plano de Gestão
Ambiental (PGA), parte integrante do projeto de engenharia, e no
Relatório Ambiental Prévio;
(b) cumprir fielmente as diretrizes normativas estabelecidas pela
Política Nacional de Meio Ambiente e Política de Meio Ambiente
e Cumprimento de Salvaguardas do BID (OP-703) e o que institui
a legislação ambiental em vigor nas esferas federal, estadual e
municipal;
(c) executar os serviços e/ou dispositivos previstos no PGA, em
especial aqueles em relação aos Canteiros de Obras, em toda a área
de influência direta das obras;
(d) implementar as ações contidas no Plano de Recuperação de
Área Degradada (PRAD), no que se refere à eliminação dos
passivos ambientais, a recomposição e implantação de faixas de
vegetação, a melhoria da condição cênica da área de entorno da
obra e, a implantação de áreas verdes quando couber;
(e) realizar o treinamento dos trabalhadores da obra para garantir a
segurança da população atingida e a manutenção da qualidade
ambiental na área diretamente afetada pela obra;
(f) solicitar, junto aos órgãos competentes, os licenciamentos
ambientais das áreas de apoio a serem utilizadas na execução das
obras, incluindo caixas de empréstimo, bota fora, canteiro de obras,
pedreiras, usinas etc., sendo que deverão ser obtidos
impreterivelmente antes da instalação/implantação das atividades;

(g) executar a reabilitação ambiental das áreas de apoio utilizadas,
cumprindo as medidas previstas no âmbito do licenciamento das
mesmas. Ressalta-se que a não aplicabilidade desta disposição
implicará na não emissão da Certidão de Conformidade Ambiental
(CCA) do empreendimento e/ou do Termo de Recebimento
Definitivo das Obras (TRDO) e consequente retenção da garantia
de execução;
(h) requerer autorização para corte das espécies arbóreas, a serem
suprimidas pela construção das obras;
(i) elaborar o Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção
Civil (PGRCC), com enfoque na identificação de locais adequados
para a disposição final, bem como na redução, reutilização e
reciclagem dos resíduos, conforme regulamentação vigente;
(j) contratar um técnico devidamente habilitado, especialista em
meio ambiente, para o acompanhamento da execução da obra, o
qual deverá atender aos critérios e às exigências ambientais
advindas da fiscalização ambiental da obra e da equipe ambiental
do Executor;
(k) elaborar e implementar sinalização abrangendo pelo menos três
tipos como: de advertência, de proteção ou balizamento e de
identificação. Toda a sinalização deverá receber manutenção
permanente, especialmente quanto à limpeza e conservação da face
sinalizada. O Contratado deverá manter a sinalização até o final da
obra. A sinalização das obras deverá estar de acordo com as
prescrições de segurança da Secretaria Municipal de Trânsito e
Transportes – SMTT;
(l) consultar os órgãos competentes quando as obras ou serviços
implicarem no remanejamento, assentamento ou remoção de
instalações dos serviços públicos ou equipamentos urbanos da
municipalidade;
(m) participar da discussão de assuntos de interesse, que
relacionem a obra com órgãos e entidades prestadoras de serviços
públicos;
(n) participar à Fiscalização sobre o levantamento de interferências
e o atendimento de solicitações de seus órgãos regulamentadores,
a necessidade de adequação de projetos e especificações técnicas
pertinentes para a execução dos serviços;
(o) executar o Trabalho Técnico Social inclusive suas instalações
físicas para atendimento a comunidade, dentre outros.
Licenças, Anotações, Registros etc.
Cabe ao CONTRATADO os procedimentos necessários para a
obtenção dos documentos abaixo relacionados:
(a) Anotação de Responsabilidade Técnica – ART no CREA;
(b) Matrícula da obra no Cadastro Específico do INSS – CEI e ao
final das obras a regularização da documentação das mesmas junto
ao INSS;
(c) das seguintes licenças e alvarás:
(i) das Licenças de Instalação (LI) e Operação (LO);
(ii) do alvará de construção junto à prefeitura municipal,
quando cabível, e se necessário, o alvará de demolição;

(iii) autorizações exigidas em obras com características
especiais, como aquelas pertencentes a patrimônio históricocultural; e
(iv) quando for o caso, aprovação do projeto de prevenção e
combate a incêndios pelo Corpo de Bombeiros e dos projetos
de instalação elétrica, hidráulica e de telefonia das
concessionárias competentes;
(v) de outros documentos acaso exigidos pela legislação
federal, estadual ou municipal, conforme o caso.
5. NA SEÇÃO 08 – DADOS DO CONTRATO (DDC), Cláusula 26 - Página 124 e125:
Onde se lê:
26

SOLUÇÃO DE LITÍGIOS
O Contrato estará sujeito à conciliação de acordo com o seguinte
procedimento:
(a) Mediação Administrativa: Secretaria Municipal de Projetos
Especiais – SEMPE, por meio da Unidade de Gerenciamento
do Programa
(b) Foro: Fica eleito o foro da cidade de São Luís, capital do
estado do Maranhão (Brasil), com renuncia a qualquer outro,
por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dívidas
que possam advir deste contrato e que não possam ser
resolvidas administrativamente.

Leia-se:
26

SOLUÇÃO DE LITÍGIOS
O Contrato estará sujeito à conciliação de acordo com o seguinte
procedimento:
(a) Mediação Administrativa: será realizada por Comissão de
Arbitragem e Mediação indicada pelo Município;
(b) Foro: Fica eleito o foro da cidade de São Luís, capital do
Estado do Maranhão (Brasil), com renuncia a qualquer outro,
por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dívidas
que possam advir deste Contrato e que não possam ser
resolvidas administrativamente.

6. NA SEÇÃO 08 – DADOS DO CONTRATO (DDC), Cláusula 43 – PAGAMENTOS,
Página 125:
Onde se lê:
43

PAGAMENTOS
43.1.1 Os pagamentos dos serviços realizados serão efetuados
mediante a apresentação de faturas, após a determinação dos valores
dos serviços executados, apurados em Medições mensais, e que para
o encaminhamento de uma Medição ao Contratante, deverá estar
acompanhada pelo Certificado de Conformidade Ambiental,
assinado pelo Supervisor Ambiental, atestando que todos os serviços

referentes à proteção ambiental, acordados para a realização no
período referente àquela Medição, foram executados a contento;
43.1.2 O pagamento da primeira parcela do valor do Contrato ficará
condicionado à apresentação dos seguintes comprovantes, cujas
taxas deverão ser pagas pelo Contratado:
(a) registro da obra no CREA;
(b) certificado de Matrícula referente à obra junto ao INSS (CEI)
da obra; e
(c) pagamento da ART do Responsável Técnico.
43.1.3 O pagamento da última parcela somente será realizado após a
entrega, ao Contratante, do:
(a) Certidão negativa da matrícula Cadastro Específico do INSS
(CEI) da obra;
(b) Baixa da obra no CREA; e

Leia-se:
43

PAGAMENTOS
43.1.1 Os pagamentos dos serviços realizados serão efetuados
mediante a apresentação de faturas, após a determinação dos valores
dos serviços executados, apurados em Medições mensais, e que para o
encaminhamento de uma Medição ao Contratante, deverá estar
acompanhada pelo Certificado de Conformidade Ambiental, assinado
pelo Supervisor Ambiental, atestando que todos os serviços referentes
à proteção ambiental, acordados para a realização no período referente
àquela Medição, foram executados a contento;
43.1.2 O pagamento da primeira parcela do valor do Contrato ficará
condicionado à apresentação dos seguintes comprovantes, cujas taxas
deverão ser pagas pelo Contratado:
(a) registro da obra no CREA;
(b) o Certificado de Matrícula referente à obra junto ao INSS (CEI)
da obra; e
(c) pagamento da ART do Responsável Técnico.
43.1.3 O pagamento da última parcela somente será realizado após a
entrega, ao Contratante, do:
(a) Relatório de Controle Ambiental (RCA) devidamente aprovado
pelo órgão ambiental competente por meio de uma Certidão de
Conformidade Ambiental (CCA);
(b) Certidão negativa da matrícula Cadastro Específico do INSS
(CEI) da obra; e
(c) Baixa da obra no CREA.

7. NA SEÇÃO 08 – DADOS DO CONTRATO (DDC), fica INCLUÍDA a seguinte Cláusula

47, em complemento às Condições Gerais do Contrato (CGC):
47

REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
O Contrato está sujeito a reajustes de preços, de acordo com a Cláusula
47 das Condições Gerais do Contrato, e as seguintes informações
referentes aos coeficientes se aplicam.
O reajuste pode ser utilizado para contratos com prazo de execução
superior a 12 (doze) meses, sendo obrigatório quando exceda a 18
(dezoito) meses.

8. NA SEÇÃO 08 – DADOS DO CONTRATO (DDC), ficam INCLUÍDAS as seguintes
Cláusulas 58.1 e 58.2 em complemento às Condições Gerais do Contrato (CGC):
58.1

REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
O Contrato está sujeito a reajustes de preços, de acordo com a Cláusula
47 das Condições Gerais do Contrato, e as seguintes informações
referentes aos coeficientes se aplicam.
O reajuste pode ser utilizado para contratos com prazo de execução
superior a 12 (doze) meses, sendo obrigatório quando exceda a 18
(dezoito) meses.

58.2

O valor a ser retido na última medição pela falha na elaboração e
apresentação dos:
Manuais de Operação de Manutenção na data requerida é de 5% do
valor referente à última medição.
Desenhos de Como Construído (As Built) é de 5% do valor referente
à última medição.

9. NA SEÇÃO 06 – subitem 6.1.1 – ESTUDOS E DADOS DISPONÍVEIS, fica INCLUÍDO
no. 4.1.6 o documento “Relatório Técnico referente ao Projeto de Restauração do Chafariz da
Praça da Misericórdia”

4.1. URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E ARQUITETURA
4.1.1. Memorial Descritivo
4.1.2. PMI – Pranchas 01 a 37
4.1.3. PSA – Pranchas 01 a 50
4.1.4. Comunicação Visual
4.1.5. Comunicação Visual – Pranchas 01 a 02
4.1.6. Relatório Técnico referente ao Projeto de Restauração do Chafariz da Praça da
Misericórdia

O documento “Relatório Técnico referente ao Projeto de Restauração do Chafariz da
Praça da Misericórdia” poderá ser adquirido, gratuitamente, na sede da Central Permanente
de Licitação-CPL, localizada na Rua dos Ouriços, Lote 11, Quadra 09 – Bairro Calhau, CEP:
65071-820, São Luís/MA, mediante a apresentação de DVD ou Pendrive, ou ainda consultado
e
adquirido,
no
site
da
Prefeitura
Municipal
de
São
Luís
(http://www.saoluis.ma.gov.br/subportal_licitacoes.asp?modalidade=2), na aba da Central
Permanente de Licitação, selecionando a Modalidade: Licitação Pública Nacional, N° da
Licitação: 002, Exercício: 2019.
Ressalte-se que as alterações nos Dados do Contrato ora indicadas não implicarão
em modificação na elaboração da Proposta de Preços ou na organização da documentação de
habilitação, não ocasionando prejuízo ou inconveniente às empresas que tem interesse em
participar do certame.
A inclusão do “Relatório Técnico referente ao Projeto de Restauração do
Chafariz da Praça da Misericórdia” na Seção 6 da LPN 002/2019 também não implicará em
modificação na elaboração na proposta de preços ou dos documentos de habilitação tendo em
vista que o orçamento e cronograma físico-financeiro já se encontram nos documentos
disponibilizados aos interessados por meio do link informado no Aviso da Licitação da LPN
002/2019, publicada nos meios pertinentes no dia 02/09/2019.
Portanto, permanecem inalteradas todas as demais informações constantes no Edital
LPN Nº 002/2019.

São Luís (MA), 23 de setembro de 2019

Emilene Gonçalves Oliveira
Membro da Central Permanente de Licitação - CPL
Membro da Comissão Especial de Licitação – CEL

VISTO
Thiago Vanderlei Braga
Presidente/CPL

