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=====================================================================================
EDITAL CONCORRÊNCIA Nº 22/2018 – CPL/PMSL
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
TIPO: MENOR PREÇO
REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
PROCESSOADMINISTRATIVO Nº. 37690/2018
INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUS
OBJETO: O registro de preço e a contratação de uma empresa especializada para a prestação de serviço
de manutenção predial, tanto corretiva quanto preventiva, a ser executados nos prédios, sejam próprios,
locados ou cedidos da Secretaria Municipal de Saúde, com o fornecimento de mão-de-obra, ferramentas,
instrumentos, equipamentos e materiais necessários para a execução dos serviços, tudo de acordo com o
Projeto Básico, Anexo I do presente Edital.
DATA DA LICITAÇÃO: 03/10/2018

HORÁRIO: 09:30 horas.

LOCAL DE AQUISIÇÃO DO EDITAL, PROTOCOLO (ESCLARECIMENTOS, PROVIDÊNCIAS OU
IMPUGNAÇÕES) E REALIZAÇÃO DA SESSÃO: Central Permanente de Licitação, situada na Rua dos
Ouriços, Lote 11, Qda 09, Calhau, São Luís – MA, CEP: 65071- 820.
ENVIO DE IMPUGNAÇÕES E ESCLARECIMENTOS: lilianrs.cpl@gmail.com
EDITAL,
AVISOS,
DECISÕES
http://www.saoluis.ma.gov.br/subportal_licitacoes.asp

E

DEMAIS

NOTIFICAÇÕES:

ÍNDICE
D.
B.
E.
F.
G.

CONSIDERAÇÕES GERAIS
CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
PREPARAÇÃO E FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E DAS PROPOSTAS
ABERTURA E CRITÉRIOS DE JULGAMENTO
NOTIFICAÇÃO DOS RESULTADOS, PROCEDIMENTOS RECURSAIS E
ADJUDICAÇÃO DO CONTRATO
F. MEDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO
G. LEIS, DECRETOS E ESPECIFICAÇÕES VINCULADAS À LICITAÇÃO E AO CONTRATO
H. ANEXOS
ANEXOS:
ANEXO I
ANEXO II
ANEXO III
ANEXO IV
ANEXO V
ANEXO VI
ANEXO VII
ANEXO VIII

Projeto Básico
Resumo da Proposta
Minuta do Contrato
Carta Credencial
Declaração de Fato Impeditivo da Habilitação
Declaração de Pessoa Jurídica
Declaração de Elaboração Independente de Proposta
Minuta da Ata
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CONCORRÊNCIA Nº 22/2018 – CPL/PMSL
EDITAL

A - CONSIDERAÇÕES GERAIS
1- PREÂMBULO
A CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, instituída pela Lei Municipal nº. 4.537 de 14 de
novembro de 2005, alterada pela Lei 4.804/2007, regulamentada pelo Decreto Municipal nº. 25.925, de 17
de janeiro de 2006, por meio de sua Comissão de Licitação e Portaria nº.01/2018, GAB/CPL, levam ao
conhecimento dos interessados que, na forma do Decreto n.º 7.892/2013 e da Lei Complementar n.º
123/2006, alterada pela Lei Complementar n.º 147/2014 e, subsidiariamente, da Lei n.º 8.666/1993 e de
outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, torna público que receberá os Documentos de
Habilitação e as Propostas de Preços, em sessão pública, para o objeto desta CONCORRÊNCIA, do tipo
MENOR PREÇO, sob a forma de EXECUÇÃO INDIRETA, em regime de EMPREITADA POR PREÇO
GLOBAL, originada do Processo Administrativo nº. 37.690/2018, de interesse da SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS, mediante as condições estabelecidas neste Edital.
O Edital poderá ser obtido ou consultado na Central Permanente de Licitação, em dias úteis, de segunda a
quinta, das 13:00 às 18:00 horas, e sexta-feira, das 08:00 às 13:00 horas. Bem como, no site
http://www.saoluis.ma.gov.br/subportal_licitacoes.asp, da Prefeitura de São Luís.
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
(lilianrs.cpl@gmail.com), quando for o caso, no Diário Oficial do Município, a critério da CPL/PMSL. As
informações colhidas no ato da retirada do Edital, bem como informadas nos documentos de habilitação e
proposta de preços, serão reputadas válidas para fins de comunicação da CPL/PMSL.
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 e legível o endereço do correio eletrônico, bem como manter o
sistema de recebimento de mensagens funcionando de forma adequada.
2 - LOCAL E DATA
A licitação realizar-se-á no local, na data e hora indicadas no Aviso de Licitação, perante a CENTRAL
PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL, com a entrega e recebimento das Documentações e Propostas.
LOCAL: CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL, situada na Rua dos Ouriços, Lote 11, Qda 09,
Calhau, São Luís – MA, CEP: 65071- 820.
DATA: 03/10/2018
HORA: 09:30 horas
É vedado à CPL receber propostas além do horário acima descrito ou fora do local determinado.
3. - OBJETO DA LICITAÇÃO
3.1. O registro de preço e a contratação de uma empresa especializada para a prestação de serviço de
manutenção predial, tanto corretiva quanto preventiva, a ser executados nos prédios, sejam próprios, locados
ou cedidos da Secretaria Municipal de Saúde, com o fornecimento de mão-de-obra, ferramentas,
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instrumentos, equipamentos e materiais necessários para a execução dos serviços, tudo de acordo com o
Projeto Básico, Anexo I do presente Edital.
3.2. O valor máximo para execução dos serviços objeto desta licitação é de R$ 10.407.129,02 ( dez milhões,
quatrocentos e sete mil, cento e vinte e nove reais e dois centavos).
4 - CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO, ESPECIFICAÇÕES E NORMAS TÉCNICAS.
Na execução dos serviços objeto do presente Edital deverá ser obedecido o Projeto Básico de Engenharia
aprovado pela SEMUS e as demais especificações e normas técnicas vigentes na SEMUS, normas técnicas
da ABNT, aquelas complementares e particulares pertinentes ao Projeto Básico, ao especificado nos
ANEXOS I e observadas ainda as instruções, recomendações e determinações da Fiscalização e, quando
houver, da Supervisão e dos órgãos ambientais.
5 - FONTES DE RECURSOS
Conforme Decreto Federal n.º 7.892/2013, Capítulo V, art. 7.º § 2.º, para Registros de Preços não se faz
necessário de início a indicação de Dotação Orçamentária, que somente será exigida para formalização do
Contrato ou outro instrumento hábil.
6- PRAZOS
6.1. Para assinar o contrato: O licitante vencedor deverá assinar contrato e retirar o respectivo instrumento
contratual dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis contados a partir da notificação feita pela SEMUS. A
Administração promoverá no prazo legal a publicação do extrato contratual no Diário Oficial da União e no
Diário Oficial do Município.
6.2. Para início: O prazo contratual será contado em dias consecutivos a partir do dia seguinte ao da
publicação do extrato do contrato no Dário Oficial da União e do Município, considerando para seu cálculo o
que ocorrer por último. A contratada obrigar-se-á a promover a Anotação de Responsabilidade Técnica do
contrato no CREA/MA (art. 1º da Lei nº 6.496/77, de 07/12/77).
6.3. Para conclusão: O prazo de execução será de 12 (doze) meses, a contar da data de emissão da Ordem
de Serviço.
B - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
7 - FORMA
Poderão participar desta licitação quaisquer interessados que comprovem possuir os requisitos mínimos de
qualificação exigidos no item 12 (Documentos de Habilitação) e que tenha especificado como objetivo social
da empresa, expresso no Estatuto ou Contrato Social, atividade de serviços compatíveis com o objeto do
edital. A participação na presente licitação se efetivará mediante a apresentação, na data, hora e local
expressamente indicado no Aviso de Licitação, e no item 2, deste edital, da Documentação e da Proposta
de Preços, endereçadas à CPL- Central Permanente de Licitação.
7.1 - Poderá participar da presente licitação toda e qualquer empresa que satisfaça plenamente todas as
condições do presente Edital e seus anexos.
7.2 - A participação na licitação implica na integral e incondicional aceitação de todos os termos, cláusulas e
condições deste Edital e de seus anexos, observado o disposto no parágrafo 3°, do art. 41, da Lei nº 8.666/93,
e suas alterações posteriores.
7.3. Não poderão participar, direta ou indiretamente, desta licitação, além dos elencados no art. 9 ° da Lei
8.666/93:
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7.3.1. Autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica.
7.3.2. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou
executivo 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.
7.3.3. Empresas que estejam suspensas temporariamente de participar em licitações e impedidas do
direito de contratar com órgãos da Administração direta e indireta do Município ou tenham sido declaradas
inidôneas pela Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal.
7.3.4. Empresas cujos diretores, responsáveis legais ou técnicos, membros do conselho consultivo,
deliberativo ou administrativo ou sócio sejam funcionários, empregados ou ocupantes de cargo
comissionado no Município.
7.3.5. Empresas apresentadas em consórcio ou por outras formas.
7.3.6. Empresas que estiverem sob falência, concordata, dissolução, liquidação ou tenha sido suspensa
de licitar ou declarada inidônea para licitar com qualquer órgão ou entidade da administração pública, de
qualquer dos poderes da União.
7.3.7.Pessoa natural ou jurídica que tenha sido indicada, nesta mesma licitação como subcontratada de
outra licitante.
8 - CUSTOS DA LICITAÇÃO
O Licitante deverá arcar com todos os custos associados à preparação e apresentação de sua proposta. A
Administração em nenhuma hipótese será responsável por tais custos, quaisquer que sejam os
procedimentos seguidos na licitação ou os resultados desta.
9 - VISITA AO CAMPO
9.1. Não tem exigência de visita no Projeto Básico.
10 - CONTEÚDO DOS DOCUMENTOS DO EDITAL
10.1. O licitante deverá examinar cuidadosamente todas as instruções, condições, quadros, projetos,
documentos-padrão, exigências, decretos, normas e especificações citados neste Edital e em seu(s)
anexo(s). Toda a documentação relativa a esta licitação poderá ser consultada e/ou adquirida pelo licitante
junto a Central Permanente de Licitação.
10.2. Os interessados poderão solicitar até o 2º (segundo) dia anterior a data de entrega dos envelopes de
Documentação e Proposta de Preços, quaisquer esclarecimentos e informações, através de comunicação a
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL, através de cartas registradas, e-mail:
lilianrs.cpl@gmail.com ou protocolizadas no endereço da Central Permanente de Licitação – CPL, indicado
no item 2 deste Edital e no “Aviso de Licitação”. A CPL responderá pelo e-mail e no site da CPL, antes da
data de entrega das propostas. A falta de respostas da CPL aos questionamentos ou o atraso em sua
divulgação poderão acarretar o adiamento da data da entrega das propostas a fim de manter a isonomia
entre os interessados.
10.3. Deficiências no atendimento aos requisitos para apresentação da Documentação de Habilitação e
Propostas de Preços correrão por conta e risco do licitante. Documentação de Habilitação e Propostas de
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Preços que não atenderem aos requisitos dos documentos integrantes do Edital e seu(s) anexo(s) implicarão
na inabilitação ou desclassificação do licitante.
10.4. Em qualquer ocasião antecedendo a data de entrega das propostas, a CPL poderá, por qualquer motivo,
por sua iniciativa ou em consequência de respostas fornecidas a solicitações de esclarecimentos,
modificarem os referidos documentos mediante a emissão de uma errata, que será publicada no Diário Oficial
do Município.
10.5. Visando permitir aos licitantes prazos razoáveis para levarem em conta a errata na preparação da
Documentação e Proposta(s) de Preços, a CPL poderá prorrogar a entrega das mesmas, pelo prazo que, na
forma da Lei, exceto quando inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas
(Documentação e Preço).
10.6. Impugnação do Edital
10.6.1. A impugnação dos termos do edital se efetivará em conformidade com o Art. 41 da Lei 8.666/93.
Poderá ser enviada para o e-mail: lilianrs.cpl@gmail.com ou ser protocolizada, 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, na Rua dos Ouriços, Lote 11, Quadra 09, Bairro Calhau, São Luís – MA. CEP 65071-820, nos
seguintes prazos:
a) por qualquer cidadão, até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura dos envelopes de
habilitação;
b) pela licitante, até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura dos envelopes de habilitação.
10.6.2. A Central Permanente de Licitação, na qualidade de órgão julgador do certame licitatório e no
exercício de sua função decisória, deliberará a respeito.
10.6.3. A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar desta licitação até
o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.
10.6.4. A decisão do julgamento da impugnação será disponibilizada exclusivamente no site
http://www.saoluis.ma.gov.br/subportal_licitacoes.asp.
C - PREPARAÇÃO E FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E DAS PROPOSTAS
11 - INSTRUÇÕES GERAIS
11.1 - Os licitantes deverão apresentar um envelope para a documentação de habilitação e, um envelope da
proposta de preços, no dia, hora e local citados no preâmbulo deste edital, em envelopes lacrados em cuja
parte externa, além da razão social, estejam escritos:
ENVELOPE “N.º01” - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
CONCORRÊNCIA Nº 22/2018
RAZÃO SOCIAL:
ENDEREÇO DA LICITANTE:
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ENVELOPE “N.º02” – PROPOSTA DE PREÇOS.
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
CONCORRÊNCIA Nº 22/2018
RAZÃO SOCIAL:
ENDEREÇO DA LICITANTE:
11.2 - A Documentação de Habilitação deverá ser apresentada em 01 (uma) via, em um único envelope,
fechado, denominado Envelope 1. Deverá ser endereçado a Central Permanente de Licitação, indicando
clara e visivelmente, o nome da licitante, o número do envelope, a titulação do seu conteúdo
(DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO), o número do Edital, o objeto da licitação e o número do Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ. Essa via deverá ser, obrigatoriamente, em original, por qualquer
processo de cópia autenticada.
11.3 - As Propostas de Preços deverão ser apresentada em 01 (uma) via, digitada em linguagem clara e
objetiva, sem erros, rasuras ou entrelinhas, em envelope fechado, denominado Envelope 2, e endereçada a
Central Permanente de Licitação, indicando clara e visivelmente o nome da licitante, o número do envelope,
a titulação do seu conteúdo (PROPOSTA DE PREÇOS), o número do Edital, o objeto da licitação e o número
do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ.
11.4 - As empresas licitantes que quiserem se fazer representar nesta licitação, além dos envelopes, deverão
apresentar junto à CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO, credencial de seu representante com a
respectiva qualificação civil, que tanto poderá ser procuração passada por instrumento público, como Carta
Credencial, com firma reconhecida pelo representante legal da Empresa, nos termos do modelo do ANEXO
IV deste Edital. O signatário da Credencial deverá comprovar a condição de responsável pela empresa.
a) O instrumento de credenciamento deverá estar acompanhado de cópia do Ato Constitutivo ou
Contrato Social da Empresa, que identifiquem seus sócios e estejam expressos seus poderes para
exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.
b) É facultada ao licitante a apresentação do credenciamento de que trata o subitem 11.4. A falta da
apresentação desse documento somente impedirá que o representante do licitante se manifeste ou
responda pelo mesmo durante o processo licitatório.
c) O licitante que comparecer representado por seu sócio ou dirigente, fica dispensado do
credenciamento de que trata o subitem 11.4, devendo comprovar esta qualidade através do Contrato
Social, Estatuto ou documento pertinente.
d) Nenhuma pessoa física poderá representar mais de um licitante.
11.5 – 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.
12 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE 1)
12.1 - Habilitação Jurídica
12.1.2 - Registro Comercial, no caso de Empresa Individual;
12.1.3 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, acompanhado de todas suas alterações,
devidamente registradas na Junta Comercial, em se tratando de sociedades empresárias e, no caso
de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus atuais administradores;
12.1.4 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova da
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diretoria em exercício e do contrato social registrado no Registro Civil das Pessoas Jurídicas;
12.1.5 – Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País e, ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão
competente, quando a atividade assim o exigir.
12.2 - Regularidade Fiscal e Trabalhista
12.2.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ/MF.
12.2.2 - Prova de inscrição no cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal, relativo ao domicilio
ou sede da licitante, se houver, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto desta
licitação.
12.2.3 - Prova de Regularidade com a Fazenda Federal, relativa ao domicílio ou sede do licitante
através de:
a) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União.
12.2.4 - Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede da licitante, emitida
até 120 (cento e vinte) dias antes da data de entrega dos envelopes, quando não vier expresso o
prazo de validade, mediante apresentação da:



Certidão Negativa de Débitos.
Certidão Negativa de Dívida Ativa

12.2.5 - Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede da licitante, emitida
até 90 (noventa) dias antes da data de entrega dos envelopes, quando não vier expresso o prazo de
validade, mediante a Certidão Negativa de Débitos Municipais relativos a:
 Certidão Negativa de Débitos Municipais.
 Certidão Negativa de Dívida Ativa relativo ao ISS/TLF.
12.2.6 - Prova de Regularidade Relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço - FGTS, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por
lei, comprovada mediante a apresentação de:
 Certidão Negativa de Débitos - CND, emitida pelo INSS.
 Certificado de Regularidade de Situação, perante o FGTS emitido pela Caixa Econômica
Federal.
12.2.7 – Comprovação da inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho através
da apresentação de:


Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou positiva com efeito de negativa.

12.3 - Qualificação Técnica
12.3.1. Certidão de Registro expedida pelo Conselho de Engenharia e Agronomia (CREA) da região sede da
empresa, contendo obrigatoriamente o registro do(s) responsável(is) Técnico (s) da Empresa e a atividade
relacionada com o objeto.
12.3.2. Para atendimento à qualificação técnico-operacional o licitante deverá apresentar um ou mais
Atestado(s) que comprovem que tenha executado para o órgão ou entidade da Administração Pública Direta
e Indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, ou ainda para empresas privadas as
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PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA a seguir:
ITEM
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
L

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, Itabaiana
ou similar, com reposição de 50% do material. Tipo-Telhamento.
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas
demãos. AF_06/2014. Tipo: Pint-Pinturas.
Reboco especial de parede 2 cm com argamassa traço T1 -1:3
(cimento/areia).Tipo: Conversão Infoworca
Piso industrial de alta resistência, espessura 8mm, incluso juntas de
dilatação plásticas e polimento mecanizado. Tipo: Piso-Pisos
Pintura Epoxi, duas demãos. Tipo: Pint-Pinturas.
Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de
dimensões 45X45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10m².
AF_06/2014. Tipo: Piso-Pisos
Janela de alumínio de correr, 2 folhas, fixação com parafuso sobre
contramarco, com vidros padronizada. AF_07/2016. Tipo: Esqv –
esquadrias/ferragens/vidros.
Luminária de embutir aberta para lâmpada fluorescente ou tubo led
2X18/20W (tecnolux ref.fle 8157/232 ou similar), completa. Tipo:
Luminárias Internas.
Transformardor de 300 KVA, 15 KV, 60 HZ, AT 13, 8 KV, BT 220/127V.
Tipo: Subsestação transformadora abrigada.
Fornecimento e instalação de estação de tratamento e esgotos
Ponto de consumo terminal de água fria (subramal) com tubulação de
pvc, DN 25 MM, instalado em ramal de água, inclusos rasgo e
chumbamento em alvenaria. AF_12/2014. Tipo: INHI-Instalações Hidro
Sanitárias

QUANTIDADE
1.250m²
3.000m²
1.125m²
375m²
375m²
200m²
20m²
75 unid
1 unid
1 unid
30 unid

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, Itabaiana
ou similar, com reposição de 50% do material. Tipo-Telhamento.
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas
demãos. AF_06/2014. Tipo: Pint-Pinturas.
Reboco especial de parede 2 cm com argamassa traço T1 -1:3
(cimento/areia).Tipo: Conversão Infoworca
Piso industrial de alta resistência, espessura 8mm, incluso juntas de
dilatação plásticas e polimento mecanizado. Tipo: Piso-Pisos
Pintura Epoxi, duas demãos. Tipo: Pint-Pinturas.
Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de
dimensões 45X45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10m².
AF_06/2014. Tipo: Piso-Pisos
Janela de alumínio de correr, 2 folhas, fixação com parafuso sobre
contramarco, com vidro padronizada. AF_07/2016. Tipo: Esqv –
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H
I
J
L

esquadrias/ferragens/vidros.
Luminária de embutir aberta para lâmpada fluorescente ou tubo led
2X18/20W (tecnolux ref.fle 8157/232 ou similar), completa. Tipo:
Luminárias Internas.
Transformardor de 300 KVA, 15 KV, 60 HZ, AT 13, 8 KV, BT 220/127V.
Tipo: Subsestação transformadora abrigada.
Fornecimento e instalação de estação de tratamento e esgotos
Ponto de consumo terminal de água fria (subramal) com tubulação de
pvc, DN 25 MM, instalado em ramal de água, inclusos rasgo e
chumbamento em alvenaria. AF_12/2014. Tipo: INHI-Instalações Hidro
Sanitárias

12.3.3.1. Comprovação de que o(s) responsável(eis) técnico(s) indicado(s) pertence(m) a empresa se fará
através de um dos documentos a seguir relacionados:

Registro da empresa no CREA/CAU em que figure o profissional disponibilizado
como responsável técnico;

Contrato de trabalho devidamente registrado no Conselho competente;

CTPS (carteira de trabalho e Previdência Social);

No caso de sócio, através do Contrato Social da empresa;

ART/RRT de Cargo/Função;

Contrato de Prestação de Serviços;
Obs: Em caso de futura disponibilidade do profissional, a licitante deverá
apresentar declaração formal, assinada pelo referido profissional, com
firma reconhecida em cartório, da qual deverá constar nome completo
e número do CREA do profissional, informando que este irá integrar o
corpo técnico da licitante caso esta seja declarada vencedora do
certame. Juntamente com a declaração, deverá ser apresentado
documentos que comprovem a qualificação disposta no item 10.3.3.
Quando da assinatura do contrato, caso a licitante vencedora não
possua o referido profissional indicado, serão aplicadas as sanções
previstas na legislação vigente.
12.3.3.2. No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional,
como comprovação de qualificação técnica, AMBAS SERÃO INABILITADAS.

OBS.:
1) A SEMUS não fornecerá áreas para instalações do canteiro da proponente, água e energia
elétrica.
2) Não será de responsabilidade da SEMUS a exploração, uso e retirada de materiais em propriedade
de terceiros.

12.4 - Qualificação Econômica - Financeira
12.4.1. Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial ou Concordata expedida pelo distribuidor da
9
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sede da licitante, com data não anterior a 60 (sessenta) dias contados da data prevista para entrega das
propostas. Quando se tratar de Comarca com mais de um Cartório Distribuidor, para facilitar a verificação da
autenticidade do documento apresentado, pede-se que seja apresentada, também, certidão da Corregedoria
local indicando quais são os cartórios existentes na região para fim especificado.
12.4.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício, que comprovem a boa situação
financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados pela UFIR quando encerradas a mais de três meses da data de sua apresentação;
12.4.2.1. Deverão apresentar o Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do
último exercício social por meio de cópias extraídas do Livro Diário, inclusive com os
Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticados na Junta
Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente.
12.4.2.2. 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;
12.4.2.3. Considera-se exercício social o período indicado no artigo 1.078, inciso I,
do Código Civil, independentemente da opção da sociedade empresária pela adoção
de SPED Eletrônico.
12.4.4. A boa situação financeira será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e
Liquidez Corrente (LC), que deverão apresentar o valor mínimo igual a 1 (um), resultantes da aplicação das
seguintes fórmulas:
LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
SG = __________________ATIVO TOTAL ________________
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
LC = ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE
12.4.4.1. A licitante que apresentar resultado menor que 1 (um) em qualquer dos índices referidos no
item 12.4.4. deverá comprovar Patrimônio Líquido de pelo menos 10% (dez por cento) do valor estimado
para a contratação.
12.4.3. O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por Contador ou por
outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.
12.5. Declaração de que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
e nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze
anos, de conformidade com o disposto no art. 27, inciso V, da Lei nº 8.666/93, nos termos do ANEXO VI.
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12.6. Declaração de Elaboração Independente de Proposta, conforme ANEXO VII.
12.7. Os licitantes que deixarem de apresentar qualquer dos documentos exigidos para habilitação e não
comprovarem que a atividade técnica é compatível com o objeto da licitação será julgado inabilitado e terão
suas propostas devolvidas devidamente lacradas.
12.8. É de exclusiva responsabilidade dos licitantes a juntada de todos os documentos necessários à
habilitação e em nenhuma hipótese poderá ser concedida prorrogação de prazo para apresentação dos
documentos exigidos.
12.9. A documentação apresentada para fins de habilitação fará parte dos autos do processo e não será
devolvida ao proponente.
12.10. Apresentar Declaração de Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo de Habilitação. (ANEXO V)
13 - PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE 2)
O envelope n.º 02 deverá conter Proposta de Preços digitada ou impressa por qualquer meio usual, em papel
timbrado do licitante, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas em suas partes essenciais, de modo a
não ensejar dubiedade, principalmente em relação a valores, devidamente datadas e assinadas por
representante legal da licitante, numerada sequencialmente, com o seguinte conteúdo:
13.1 – Índice
13.2 - Carta Proposta com qualificação do licitante, com indicação do nome, endereço, CNPJ/MF, telefone/fax
etc.; assinada por diretor(es) ou pessoa(s) legalmente habilitada(s) (procuração por instrumento público), em
papel timbrado, identificando a obra a que a empresa esta concorrendo, o nº do edital, o prazo de execução
e o preço global da proposto para a obra, em algarismos arábicos e por extenso, em reais, conforme
apresentado no ANEXO II.
13.3 – Orçamento detalhado, assinado na última folha pelo responsável técnico do licitante e rubricado nas
demais, com preço unitário e total, em algarismos, e o valor global da proposta em algarismos e por extenso,
em Real, já incluídos todos os custos seja qual for o seu título ou natureza (frete, encargos fiscais, comerciais,
sociais e trabalhistas etc.), em conformidade com a Planilha de Orçamento do SITE DA PREFEITURA.
13.4 - Composição do Custo Unitário dos serviços integrantes do Quadro de Quantidades e Preços.
13.4.1 - Será desclassificada a empresa que apresentar em sua composição de preços unitários,
valores de mão-de-obra inferiores aos pisos salariais normativos da categoria correspondente,
fixados por Dissídio Coletivo, Acordos ou Convenções Coletivas de Trabalho do Município onde
ocorrerá o serviço, ou quando esta abranger mais de um Município.
13.4.2 – Também será desclassificada a empresa que apresentar preços unitários superiores aos
constantes na Planilha Orçamentária, conforme Orçamento Estimativo, Composição de Custos
Unitários e Cronograma Físico-Financeiro.
13.5 - Demonstrativo detalhado da composição do percentual adotado para o item "BONIFICAÇÃO E
DESPESAS INDIRETAS - BDI”.
13.5.1 –Devem ser observadas as decisões emanadas pelo Tribunal de Contas da União quando da
elaboração da Planilha de BDI, objetivando a não inclusão de parcelas vedadas.
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13.6 - Composição de Encargos Sociais.
13.7 - Cronograma Físico Financeiro dos serviços.
13.8 - Considerar-se-á que os preços fixados pelo licitante são completos e suficientes para assegurar a justa
remuneração de todas as etapas dos serviços, da utilização dos equipamentos e da aquisição de materiais.
Considerar-se-á, assim, que a não indicação no conjunto de composições de custos unitários de qualquer
insumo ou componente necessário para a execução dos serviços conforme projetados, significa tacitamente
que seu custo está diluído pelos demais itens componentes dos custos unitários, itens estes julgados
necessários e suficientes, e não ensejarão qualquer alteração contratual sob esta alegação.
13.9 - Prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da data de
abertura das propostas.
13.10 - O prazo de execução dos serviços será estabelecido pelo Projeto Básico.
13.11 - A proposta, uma vez aberta, vinculará o licitante, obrigando-o a executar os serviços cotados.
13.12 - As Propostas de Preço que não atenderem às condições desta licitação, que oferecerem alternativas
de ofertas e cotações, bem como vantagens nela não previstas ou preços excessivos ou manifestamente
inexequíveis serão desclassificados.
D- ABERTURA E CRITÉRIOS DE JULGAMENTO
14- SESSÕES PÚBLICAS PARA ABERTURA DE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS
14.1 - As sessões serão realizadas no local constante do Aviso de Licitação e do item 2 deste Edital, com a
participação dos membros da Comissão de Licitação e representantes de cada licitante que se interessar em
assistir.
14.2 - Nas sessões poderão estar presentes mais de um representante autorizado de cada licitante, porém
apenas um desses representantes poderá se manifestar. Neste momento, as empresas licitantes deverão
ser representadas por um dos Diretores ou Procuradores, estes munidos das respectivas procurações por
instrumento público ou privado. Demais interessados poderão estar presentes desde que não tumultuem o
procedimento, sendo convidados pela Comissão de Licitação a se retirarem da sessão aqueles que assim
procederem.
14.3 - Os envelopes contendo os documentos relativos à habilitação serão abertos na presença dos
participantes, pela Comissão de Licitação, que fará a conferência e dará vista à documentação, e
posteriormente serão rubricadas pelos membros da Comissão e pelos representantes legais dos licitantes
presentes.
14.4 - A Documentação será apreciada pela Comissão de Licitação, em conformidade com as exigências
deste Edital e seus anexos, visando à habilitação de empresas licitantes. Os licitantes que deixarem de
apresentar quaisquer dos documentos exigidos no envelope “Documentação de Habilitação”, ou os
apresentarem em desacordo com o estabelecido nesta CONCORRÊNCIA ou com irregularidades, serão
inabilitadas, não se admitindo complementação posterior.
14.5 - Encerrada a fase de habilitação, não cabe desistência de Proposta de Preços, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão de Licitação.
14.5.1 – A desistência de proposta depois de encerrada a fase de habilitação implicará na execução
da garantia de participação, salvo se tiver ocorrido por motivo justo, decorrente de fato
superveniente, devidamente registrado em processo administrativo e aceito pela Comissão de
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14.6 - Depois de divulgado o resultado da habilitação, os envelopes fechados contendo as propostas de
Preços poderão ser devolvidos aos licitantes não habilitados, caso todos os licitantes manifestem a
desistência expressa de recurso contra a decisão proferida, na mesma sessão. Caso contrário, após
transcorrido o prazo sem interposição de recurso ou, ainda, após o julgamento dos recursos interpostos, será
marcada uma nova sessão onde os referidos envelopes serão devolvidos.
14.7 - Em seguida serão abertos os envelopes contendo as Propostas de Preços dos licitantes classificados.
Os valores das Propostas serão lidos em voz alta devendo as mesmas ser rubricadas pelos membros da
Comissão de Licitação e disponibilizadas para vistas e rubrica pelos representantes dos licitantes presentes.
14.8 - Para cada sessão pública realizada será lavrada uma Ata, a qual será lida em voz alta e assinada pela
Comissão de Licitação e pelos representantes dos licitantes presentes.
14.9 - Após a abertura pública da Documentação e Propostas de Preços, não serão fornecidos aos licitantes
ou quaisquer outras pessoas não oficialmente relacionadas ao processo licitatório, quaisquer informações
referentes à análise, esclarecimentos, avaliação e comparação das Propostas, bem como as recomendações
sobre a adjudicação do Contrato, antes do aviso oficial do resultado da licitação, obedecidas as fases distintas
da licitação.
14.10 - Qualquer tentativa de um licitante em influenciar a Comissão de Licitação ou a SEMUS quanto ao
processo de exame, esclarecimentos, avaliação e comparação de Propostas e na tomada de decisões para
a adjudicação de qualquer serviço, podem resultar na rejeição de sua Proposta.
14.11 - É facultada a Comissão de Licitação ou autoridade superior, em qualquer fase desta Licitação, a
promoção de diligencia destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão
posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente da Proposta.
14.12 – Serão inabilitadas ou desclassificadas as empresas que deixarem de apresentar qualquer documento
exigido neste edital e seus anexos ou, ainda, apresentá-lo com irregularidade detectada pela Comissão de
Licitação à luz do Edital
15- EXAME DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
15.1 - A Comissão de Licitação analisará a Documentação para verificar a habilitação jurídica, qualificação
técnica, qualificação econômico-financeira e regularidade fiscal dos licitantes para executar eficazmente os
serviços objeto do presente Edital e seus anexos.
A não apresentação de qualquer exigência formulada neste Edital implicará na inabilitação do Licitante.
15.2 - As exigências mínimas de habilitação são as constantes do presente Edital e seus anexos e
observados, no que couberem, as leis, decretos e demais especificações constantes do item G.
16 - EXAME DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
16.1 - Serão desclassificadas as Propostas que não atenderem às exigências do Edital, bem como as que
apresentarem preços unitários e/ou global, superiores ao limite estabelecido, tendo-se como limite
estabelecido o orçamento estimado da obra; ou ainda com preços unitários ou globais manifestamente
inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrado sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os
coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato, bem como aqueles
que não atenderem ao art. 44, parágrafo 3º, da Lei nº 8.666/93. Deverá ser observado o disposto no art.48
da Lei nº 8.666/93, em especial, o seu parágrafo 1º para apuração de preços unitário ou global inexequíveis.
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16.2 - As Propostas que atenderem em sua essência aos requisitos do Edital serão verificadas quanto aos
seguintes erros, os quais serão corrigidos pela Comissão de Licitação na forma indicada abaixo:
a) discrepância entre valores grafados em algarismos e por extenso: prevalecerá o
valor por extenso;
b) erros de transcrição das quantidades do Projeto Básico para a Proposta: o produto será corrigido
devidamente, mantendo-se o preço unitário e corrigindo-se a quantidade e o preço total.
c) erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente: será retificado, mantendose o preço unitário e a quantidade e corrigindo-se o produto.
d) erro de adição: será retificado, conservando-se as parcelas corretas e trocando-se a soma.
e) verificado em qualquer momento, até o término do contrato, incoerências ou divergências de
qualquer natureza nas composições dos preços unitários dos serviços, será adotada a correção que
resultar no menor valor.
16.3 - O valor total da Proposta de Preços será ajustado pela Comissão de Licitação em conformidade aos
procedimentos acima para correção de erros. O valor resultante constituirá o valor contratual. Se o licitante
não aceitar as correções procedidas, sua Proposta de Preços será rejeitada.
16.4 - Com exceção das alterações, entrelinhas ou rasuras feitas pela Comissão de Licitação, necessárias
para corrigir erros cometidos pelos licitantes, não serão aceitas Propostas de Preços contendo borrões,
emendas ou rasuras.
16.5 - As Propostas de Preços serão analisadas, conferidas, corrigidas e classificadas por ordem crescente
de valores corrigidos.
16.6 - Atendidas as condições do item acima, será considerado vencedora a Proposta de Preços que resulte
no MENOR PREÇO POR LOTE e caso ocorra empate entre duas ou mais Propostas de Preços a decisão
será feita por sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados.
E. NOTIFICAÇÃO DOS RESULTADOS, PROCEDIMENTOS RECURSAIS E ADJUDICAÇÃO DO
CONTRATO.
17 - NOTIFICAÇÃO DO RESULTADO
17.1. Das decisões e atos da Comissão de Licitação as partes poderão interpor os recursos previstos na Lei
nº 8.666/93, de 21.06.93 e suas alterações posteriores.
17.3. Recursos quanto ao resultado deverão ser dirigidos à Presidente da Central Permanente de Licitação CPL do Município por intermédio da Comissão de Licitação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do
primeiro dia útil imediatamente após a intimação do ato de desclassificação ou da lavratura da ata ou de sua
referida publicação, ou daquele que ocorrer por último, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de
05(cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir devidamente informado à autoridade competente
para decisão definitiva.
17.4. Os Recursos Administrativos deverão ser protocolados, 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 ou enviadas para o
endereço eletrônico lilianrs.cpl@gmail.com.
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17.5.
O
julgamento
do
recurso
será
http://www.saoluis.ma.gov.br/subportal_licitacoes.asp.

publicado

exclusivamente

no

site

17.6. O resultado final da licitação, após a Comissão de Licitação adjudicar o objeto da licitação ao vencedor,
será submetido à homologação pela Autoridade Competente.
18 -ADJUDICAÇÃO DO CONTRATO
18.1 - A Central adjudicará o contrato ao licitante cuja Proposta de Preços atenderem em sua essência aos
requisitos do presente Edital e seus anexos e também for a de menor valor após correções eventuais.
Preliminarmente à assinatura do contrato, a Administração deverá anexar nos autos, declarações impressas
relativas à consulta do Certificado de Registro Cadastral, acerca da situação da contratada, que deverá ser
repetida, todas as vezes, antes do pagamento das faturas relativas à contratação. Em havendo
irregularidade, esta deverá ser formalmente comunicada à interessada, para que apresente justificativa e
comprovação de regularidade, sob pena de decair do direito e/ou enquadrar-se nos motivos do art. 78, da
Lei nº 8.666/93.
18.2 - A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo previsto no subitem 6.1, caracteriza o descumprimento total da obrigação
assumida, sujeitando-o às penalidades previstas na Lei nº 8.666 de 21.06.93 e suas alterações posteriores.
18.3 - Deixando o proponente vencedor de assinar o contrato no prazo fixado, por qualquer motivo poderá a
SEMUS, sem prejuízo das sanções administrativas cabíveis, convocar os licitantes remanescentes, na ordem
de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo 1º (primeiro)
classificado.
18.4 - A contratação dos trabalhos objeto da presente licitação reger-se-á e formalizar-se-á nos termos
previstos na Lei nº 8.666/93, de 21.06.93 e suas alterações posteriores.
18.5 - A SEMUS se reserva no direito de revogar o procedimento licitatório e rejeitar todas as Propostas de
Preços a qualquer momento antecedendo a assinatura do contrato, por razões de interesse público
decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, ou de anulá-lo por ilegalidade, sem que aos
licitantes caiba qualquer direito a indenização ou ressarcimento.
18.6 – A contratada é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, na
forma do art. 70, da Lei n 8.666/93. A contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciárias,
fiscais e comerciais de suas subcontratadas resultantes da execução do contrato, cabendo a ele a
fiscalização do cumprimento de suas obrigações.
19 - RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
A contratada é responsável por danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, na forma do art.
70, da Lei nº 8.666/93. A contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais resultantes da execução do contrato.
20- FISCALIZAÇÃO
20.1 - O acompanhamento e a fiscalização dos serviços e obras serão levados a efeito por equipe técnica da
SEMUS.
20.2 - Quaisquer exigências da Fiscalização inerentes ao objeto do CONTRATO deverão ser prontamente
atendidas pela CONTRATADA, sem ônus para o CONTRATANTE.
20.3 - A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte, os serviços executados em
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desacordo com o CONTRATO.
20.4 - Sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA, todos os trabalhos contratados estarão
sujeitos a mais ampla e irrestrita Fiscalização, a qualquer hora, e em toda a área abrangida pelo serviço, por
pessoas devidamente credenciadas.
20.5 - A CONTRATANTE se fará presente no local dos serviços por seu(s) fiscal (is) credenciado (os) ou por
Comissão Fiscal.
20.6 - À Fiscalização compete o acompanhamento e amplo controle da execução dos serviços, até a sua
conclusão.
20.7 - As instruções e demais comunicações da Fiscalização à CONTRATADA devem ser expedida por
escrito, cabendo ainda fazer os seus registros no livro de ocorrências diárias.
F. MEDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO
21 - MEDIÇÕES DOS SERVIÇOS
21.1 - Os serviços serão medidos mensalmente, conforme instrução vigente sobre o assunto. Os preços
unitários serão os constantes da Proposta de Preços aprovada.
21.2 - As medições constarão de Folhas-Resumo, memória de cálculo, boletim de desempenho, avaliação
da gestão de qualidade, verificação de efetividade do PGQ e planilhas contendo a relação de serviços,
quantidades, unidades, preços unitários, parciais e totais.
22 - FORMA DE PAGAMENTO
22.1 – O pagamento dos serviços ocorrerá nos termos do Projeto Básico, anexo I do edital.
23 - REAJUSTAMENTO DE PREÇOS E ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA
23.1 - Os preços contratuais, em reais, poderão ser reajustados, depois de transcorrido 1 (um) ano, contado
do último dia do mês da data da entrega da proposta, nos termos do art. 25, § 1ºda Lei 9.069/95, pelos Índices
utilizados pela SEMUS, apurados e fornecidos pela Fundação Getúlio Vargas. Os índices iniciais (I0) terão
como mês base o mês da data da entrega da proposta à Comissão Permanente de Licitação da SEMUS.
Os reajustes dos preços unitários contratuais serão calculados pela seguinte fórmula:

R= [ 1-Io ] x V
Io
Onde:
R = Valor da parcela de reajustamento procurado
Io= Índice de preço verificado mês correspondente ao mês da entrega da proposta
I1= Índice de preço referente ao mês correspondente ao mês de aniversário anual da
proposta.
V= Valor contratual dos serviços a serem reajustados.
Para itens de contratos que necessitem ser reajustados por mais de um índice, as parcelas que
compõem esses itens deverão ser desmembrados passando cada parcela a ser corrigida pelo seu respectivo
índice.
Não se admitirá nenhum encargo financeiro, como juros, despesas bancárias e ônus semelhantes.
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23.2 – A periodicidade do reajuste é anual, aplicado somente aos pagamentos de valores referentes a
eventos físicos realizados a partir do 1º (primeiro) dia imediatamente subseqüente ao término do 12º(décimo
segundo) mês e, assim sucessivamente, contado desde a data da apresentação da proposta e de acordo
com a vigência do contrato.
23.3 – Após a aplicação do reajuste nos termos deste documento, o novo valor da parcela ou saldo contratual
vigerá e passará a ser praticado pelo próximo período de 01 (um) ano, sem reajuste adicional e, assim,
sucessivamente, durante a vigência do contrato.
24 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
24.1. O cronograma Físico-financeiro SITE DA PREFEITURA apresentado pelo CONTRATANTE deve ser
entendido como primeira estimativa de evento dos serviços objeto desta licitação. Com base nesse
cronograma de licitação, será ajustado um cronograma de execução de acordo com a programação física e
financeira existente por ocasião da assinatura do contrato ou de outro documento hábil.
24.2. Este ajuste poderá se repetir, gerando novos cronogramas, desde que devidamente justificado pela
SEMUS.
25 - RESCISÃO CONTRATUAL
25.1 - A demora sem justificativa na execução parcial ou total dos serviços autoriza a CONTRATANTE a
declarar rescindido o Contrato e a punir a CONTRATADA, suspendendo seu direito de licitar ou contratar
com a Administração Municipal.
25.2 - A CONTRATANTE poderá declarar rescindido o Contrato, quando houver a cessão, sub-rogação ou
transferência deste contrato a terceiro, a qualquer título, salvo se contar com a expressa e prévia anuência
da CONTRATANTE.
25.3 - A decretação de falência da CONTRATADA importará na rescisão automática e de pleno direito da
Contratante, observado o disposto na Legislação vigente.
25.4 - Nos casos previstos nos subitens 25.2 e 25.3 a CONTRATANTE tomará automaticamente posse de
todo e qualquer material, equipamentos, aparelhos e ferramentas existentes no canteiro dos serviços,
indenizando a CONTRATADA, na forma da Lei.
25.5 - Nas demais hipóteses previstas no art. 78, da Lei 8.666/93.
26 - RECURSOS ADMINISTRATIVOS
26.1 - Dos atos da administração decorrentes da aplicação deste edital, cabem:
26.1.1 - Recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou lavratura da ata,
nos casos de:
a) Habilitação ou inabilitação de licitante;
b) Julgamento das propostas;
c) Anulação ou revogação da licitação;
d) Rescisão do Contrato;
e) Aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa.
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26.1.2 - Representação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da intimação da decisão relacionada com
o objeto da licitação ou do contrato, de que não caiba recurso hierárquico;
26.1.3 - Pedido de reconsideração de decisão, na hipótese do § 3º do art. 87 da Lei n.º 8.666/93, no
prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da intimação do ato.
26.1.4 - O recurso será dirigido a Presidente da Central Permanente de Licitação, por intermédio da
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL.
27 - DO REGISTRO DE PREÇOS
27.1 - o registro de preços obedecerá aos ditames do Decreto nº 7.892/2013, decreto 44.406/2013 e será
realizado mediante o Sistema de Registro de Preços - SRP.
27.2 - a CPL é o órgão gerenciador responsável pela condução do conjunto de procedimentos do certame
para registro de preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele decorrente.
28. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
28.1 - depois de homologado o resultado deste Pregão e dentro de 3 (três) dias úteis, a CPL publicará a Ata
de Registro de Preços.
28.2 - a ata passará a ter efeito de compromisso de fornecimento/prestação de serviço.
28.3 - ao ser publicada a Ata de Registro de Preços, a empresa ficará obrigada a fornecer os bens a ela
registrados, conforme especificações e condições contidas neste edital, em seus anexos e também na
proposta apresentada, prevalecendo, no caso de divergência, as especificações e condições do edital.
28.4 - a existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles
poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo
assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições.
28.5 - não constitui direito do beneficiário o recebimento de comunicação direta da publicação da Ata de
Registro de Preços, sendo de sua inteira responsabilidade a ciência do conteúdo daquela.
29. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
29.1 - Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração que não
tenha participado do certame, mediante prévia consulta à CPL e anuência do beneficiário, respeitadas as
disposições contidas no Decreto nº 7.892/2013 e Decreto Municipal nº. 44.406/2013.
29.2 - As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por
cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para
o órgão gerenciador e órgãos participantes.
29.4 - As adesões à ata de registro de preços não poderão exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo
de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes,
independente do número de órgãos não participantes que aderirem.
30. DA VIGÊNGIA E DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS
30.1 - o prazo de vigência da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contado da data da sua
assinatura, excluído o dia do começo e incluído o do vencimento.
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30.2 - durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses
decorrentes e devidamente comprovadas das situações previstas no Decreto nº 7.892/2013 e 44.406/2013.


Nessa hipótese, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar
outro processo licitatório.

31. ALTERAÇÕES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
31.1 - O preço registrado poderá ser alterado na forma dos Decretos nº 7.892/2013 e 44.406/2013, e ainda,
ser repactuado em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado ou de fato que eleve o
custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as necessárias negociações
junto aos fornecedores e prestadores de serviço.
32. DA ATUALIZAÇÃO PERIÓDICA NO SRP
32.1 - os registros constantes do SRP serão objeto de atualização periódica por tempo não superior a 12
(doze) meses, nas seguintes hipóteses:



Adequação dos preços registrados aos de mercado.
Inclusão de novos itens e de novos beneficiários;

32.2 - a inclusão de novos itens e de novos beneficiários, bem como, no curso do SRP, observarão
procedimento licitatório próprio, sendo vedado o acréscimo de quantitativos disposto no art. 65 da Lei nº
8.666/1993.
32.3 - a adequação de preços no SRP será precedida de nova licitação, observando-se a mesma publicidade,
mesmos critérios de cotação de preços, de habilitação e prazo para apresentação de propostas conferidos à
licitação que precedeu o registro de preços inicial e demais previsões constantes dos Decretos nº 7.892/2013
e 44.406/2013.
33. CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
33.1 - o cancelamento da ARP ocorrerá, por iniciativa da CPL ou mediante provocação, quando ocorrer
alguma das situações previstas nos Decretos nº 7.892/2013 e 44.406/2013.
 O beneficiário da ARP poderá solicitar o cancelamento do seu registro nos casos previstos nos
Decretos nº 7.892/2013 e e 44.406/2013.
33.2 - em qualquer das hipóteses anteriores, concluído o processo, a CPL fará o devido apostilamento na
Ata de Registro de Preços e informará aos demais beneficiários, se houver, sobre a nova ordem de registro.
34. DO INSTRUMENTO CONTRATUAL DECORRENTE
34.1 - depois de publicada a Ata de Registro de Preços, o beneficiário poderá ser convocado, a qualquer
tempo durante a vigência da Ata, para assinatura do contrato (ou para retirar a nota de empenho) dentro do
prazo estabelecido pela Administração, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções
previstas neste Edital.
34.2 - 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.
34.3 - 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)
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34.4 - o licitante convocado deve apresentar, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contado da data da
entrega da via do contrato assinada (do recebimento da nota de empenho), comprovante de prestação de
garantia no valor e nas condições descritas em anexo.
34.5 - 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.
34.6 - 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.
35. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
35.1 - 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.

35.2 - outras obrigações constantes da Ata de Registro de Preços e do Termo de Referência.
36 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
36.1 - Do contrato, regulado pelas instruções constantes deste Edital e seus anexos, decorrem as obrigações,
direitos e responsabilidades das partes relativas às obras objeto desta licitação.
36.2 - A Contratada deverá manter a Regularidade Fiscal deste Edital, inclusive do recolhimento do ISSQN
ao município do local da Prestação do Serviço durante toda execução do contrato.
36.3 - Aos licitantes poderão ser aplicadas sanções e penalidades expressamente previstas na Lei 8.666/93
de 21/06/93 e suas alterações posteriores.
36.3.1 - Multa de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) sobre o valor global do Contrato por dia
de atraso no início da execução dos trabalhos, ou em qualquer fase de seu cronograma até o limite
de 27 (trinta) dias.
36.3.2 - Multa de 1% (um por cento) sobre o valor global do Contrato por dia que exceder o prazo
contratual para sua conclusão;
36.3.3 - Além das multas acima aludidas a SEMUS poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao
CONTRATADO, na hipótese de inexecução total ou parcial da obrigação, as seguintes sanções:
a) Advertência escrito;
b) Multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total da contratação devidamente
atualizado, sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no art. 28, do Decreto nº
5.450/2005, na hipótese de recusa injustificada da adjudicada em celebrar o contrato, no
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, após regularmente convocada, caracterizando a
inexecução total das obrigações acordadas;
c) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos Multa de 0,2% (dois décimos por
cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos
no Termo de Referência;
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d) Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor da nota Fiscal/fatura, se for constatado o
descumprimento de qualquer obrigação ou não execução dos serviços conforme previstos
no Termo de Referência ou no termo contratual;
e) Multa de 10 % (dez por cento) sobre o valor total da contratação, nos casos de rescisão
contratual por culpa da contratada;
f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a realização
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a
solicitante ressarcir a SEMUS pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção
aplicada com base na alínea anterior;
g) A sanção de multa poderá ser aplicada juntamente com as demais penalidades,
assegurados à Contratada o contraditório e a ampla defesa, no respectivo processo, no prazo
de 5 (cinco) dias úteis.
36.3.4 - As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” poderão ser aplicadas juntamente com a
prevista na alínea “b”.
36.3.5 - Demais Sanções administrativas, estabelecidas nos art. 86, 87 e 88 da Lei 8666/93.
36.3.6 - As penalidades específicas da execução da ARP deverão fazer parte do termo de referência
36.3.7 - As penalidades somente poderão ser relevadas, caso sejam apresentadas justificativas, por
escrito, fundamentadas em fatos comprováveis, a critério da autoridade competente do ÓRGÃO
LICITANTE.
36.4 - O contrato compreenderá a totalidade das obras, baseado no preço global proposto pelo licitante,
considerados finais e incluindo todos os encargos, taxas e bonificações.
36.5 - A contratada deverá manter um Engenheiro Civil, como Preposto, aceito pela Administração, no local
da obra ou serviço, para apresentá-la na execução do contrato (art. 68 da Lei 8.666/93). Este Preposto será
o Responsável Técnico pela Obra.
36.6 - A empresa contratada deverá instalar e manter, sem ônus para a SEMUS um escritório e os meios
necessários à execução da fiscalização e medição dos serviços por parte da SEMUS.
36.7 - A empresa contratada deverá colocar e manter placas indicativas, de acordo com os modelos adotados
pela SEMUS, que deverão ser afixadas em local apropriado, enquanto durar a execução dos serviços.
36.8 - A empresa contratada deverá providenciar sem ônus para a SEMUS e no interesse a segurança da
população próxima a obra e do seu próprio pessoal, o fornecimento de roupas adequadas ao serviço e de
outros dispositivos de segurança a seus empregados, bem como a sinalização diurna e noturna.
36.9 - Constituem anexos do Edital dele fazendo parte integrante: O Projeto Básico com todas as suas partes,
desenhos, especificações e outros complementos; planilhas de quantitativos estimados e custos unitários
demonstrativos do orçamento do projeto; minuta do contrato a ser firmado e as especificações
complementares bem como minuta do contrato e da carta de fiança bancária.
36.10 - A produção ou aquisição dos materiais e respectivo transporte são de inteira responsabilidade da
contratada.
36.11 - Não serão admitidas, no decorrer da execução das obras, alterações das concepções estruturais e
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geométricas, constantes do Projeto Básico, caso sejam necessárias revisões do Projeto.
36.12 - A contratada deverá manter no Canteiro de Obras, a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).
36.13 - O contrato oriundo deste Edital poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes
casos:
I - unilateralmente pela SEMUS/PREFEITURA:
a) Quando houver modificação do Projeto Básico ou de especificações, para melhor
adequação técnica aos seus objetivos;
b) Quando necessária à modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou
diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por este Edital;
II - por acordo das partes:
a) Quando necessária a modificação do regime de execução das obras, bem com do modo
de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais
originários;
b) Quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de
circunstâncias superveniente mantida o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do
pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente
contraprestação da execução das obras;
c) Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da
contratada e a retribuição da SEMUS para a justa remuneração das obras, objetivando a
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem
fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis ou impeditivos da
execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe,
configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.
c.1) A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, até 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato.
c.2) Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no
item d.1, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.
c.3) No caso de supressão dos serviços, se a contratada já houver adquirido os
materiais e posto no local dos trabalhos, estes deverão ser pagos pela SEMUS pelos
custos de aquisição regularmente comprovados e monetariamente corrigidos,
podendo caber indenização por outros danos eventualmente decorrentes da
supressão, desde que regularmente comprovados.
c.4) Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem com a
superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da
apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados,
implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso.
c.5) Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos do
contrato, a SEMUS deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômicofinanceiro inicial.
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c.6) A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no
próprio contrato, as atualizações, compensações ou penalizações financeiras
decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de
dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não
caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila,
dispensando a Celebração de aditamento.
36.12 - A critério exclusivo da SEMUS e mediante prévia e expressa autorização, por escrito, do Secretário
Municipal, a CONTRATADA poderá, nos termos do artigo 72 da Lei Federal 8666/93, subcontratar parte do
serviço até o limite de 30% (trinta por cento) do valor do contrato.
36.13 - Este edital e seus anexos estão à disposição das interessadas na CENTRAL PERMANENTE DE
LICITAÇÃO – CPL, na Rua dos Ouriços, Lote 11, Qda 09, Calhau, São Luís – MA, CEP: 65071- 820., de
segunda à sexta-feira, no horário das 13 às 18:00 horas, e sexta- feira, das 08:00 às 13:00 horas ou mediante
consulta no site oficial da prefeitura de São Luís (www.saoluis.ma.gov.br).
36.14 – Em caso de divergência entre o Projeto Básico e o texto do Edital, prevalecerá este último.
G - LEIS, DECRETOS E ESPECIFICAÇÕES VINCULADAS À LICITAÇÃO E AO CONTRATO.
01- Lei n.º 8.666/93, de 21.06.93, e suas alterações posteriores.
02- Normas Técnicas da ABNT, no que couber.
03- Legislações Ambientais Federal, Estadual e Municipal.
04- Lei Complementar nº 101/1800 (Lei de Responsabilidade Fiscal)
H. ANEXOS
Integram o presente Edital, independente de transcrição :

ANEXO I
ANEXO II
ANEXO III
ANEXO IV
ANEXO V
ANEXO VI
ANEXO VII
ANEXO VIII

Projeto Básico
Resumo da Proposta
Minuta do Contrato
Carta Credencial
Declaração de Fato Impeditivo da Habilitação
Declaração de Pessoa Jurídica
Declaração de Elaboração Independente de Proposta
Minuta da Ata de Registro de Preços

São Luís (MA), 29 de agosto de 2018.

LÍLIAN RIBEIRO DE SANTANA GOULART
Membro/Relator – CPL

I. I Planilha Orçamentária (disponível para download no site www.saoluis.ma.gov.br)
I.II Cronograma Físico Financeiro (disponível para download no site www.saoluis.ma.gov.br)
I.III Composição de BDI (disponível para download no site www.saoluis.ma.gov.br)
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I.IV Encargos sobre mão de obra (disponível para download no site www.saoluis.ma.gov.br)
I.V Memorial Descritivo (disponível para download no site www.saoluis.ma.gov.br)
I.VI Composição de Custos (disponível para download no site www.saoluis.ma.gov.br)
I.VII Lista de Unidades (disponível para download no site www.saoluis.ma.gov.br)
I.VIII Curva ABC (disponível para download no site www.saoluis.ma.gov.br)
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CONCORRÊNCIA Nº 22/2018 - CPL

ANEXO I
PROJETO BÁSICO
PLANILHAS DISPONIBILIZADO NO SITE DA PREFEITURA.
PROJETO BÁSICO
(Processo nº 37690/2018)
ÓRGÃO SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUS
SETOR SOLICITANTE: COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO PREDIAL – COORDENG
RESPONSÁVEL: João Ferreira Lima Neto
FUNÇÃO DO SOLICITANTE: Coordenador de Engenharia e Manutenção de Prédios
DATA DA SOLICITAÇÃO: 04 de junho de 2018
OBJETO DA CONTRATAÇÃO: Serviços continuados de Manutenção predial, preventiva e corretiva.

1.

DO OBJETO

1.1 DAS ATIVIDADES

1.1.1.

Contratação de Empresa Especializada na prestação de serviços continuados de manutenção
predial, preventiva e corretiva, para as unidades de Saúde e Administrativas da Secretaria
Municipal de Saúde de São Luís-SEMUS, Através de CONCORRÊNCIA em consoante ao
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO;

1.1.2.

Instalações civis (Estruturas, fachadas, pele de vidro, alvenarias, pavimentações, coberturas,
calhas, revestimentos de parede, pinturas, esquadrias, divisórias, impermeabilizações,
pavimentações, etc.);

1.1.3.

Instalações hidrossanitárias e pluviais (água potável fria, esgoto e águas pluviais);

1.1.4.

Instalações elétricas convencionais (inclusive subestações transformadoras), instalações
elétricas estabilizadas e “nobreaks”;

1.1.5.

Sistema de proteção contra descargas atmosféricas - SPDA;

1.1.6.

Instalações de Combate a Incêndio;

1.1.7.

Instalações de GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) e Gases Medicinais;

1.1.8.

Sistema de cabeamento estruturado de dados, voz;

1.1.9.

Sistema de Sonorização;

1.1.10. Portas automáticas, portões de acesso à garagem, cancelas automatizadas;
1.1.11. Jardins e áreas externas;
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1.1.12. Operação de equipamentos;

1.2 Os serviços de manutenção preventiva e corretiva serão executados quando detectada sua necessidade
pela CONTRADA e/ou CONTRATANTE, mediante aprovação da CONTRATANTE com consequente
emissão de “ordem de serviços” e compreenderão o fornecimento de toda mão-de-obra, todo o material,
equipamentos, ferramentas e instrumentos, adequados à execução deste objeto, na forma das
exigências contidas neste Projeto Básico e demais anexos alinhados com a NBR 15943, que dispõe
sobre o Plano de Gerenciamento de Equipamentos e Ambientes Médico-Hospitalares.

1.3 Os serviços também poderão ser executados em outras unidades de Saúde e Administrativas a serem
absorvidas e/ou sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS, durante a vigência
do Contrato;

2.

MODALIDADE

2.1 A aquisição do presente objeto se dará por meio de licitação através da modalidade de
CONCORRÊNCIA, no tipo menor preço por EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, em consoante ao
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO;

3.

DA JUSTIFICATIVA

3.1 A Secretaria Municipal de Saúde/SEMUS tem a responsabilidade de implantar e executar serviços,
programas e prestar assistências na área da saúde a toda população de São Luís/MA. Para tanto, ela
precisa garantir as condições necessárias para a execução das suas ações de forma qualificada e
satisfatória aos seus usuários. A contratação almejada se dá em função dos serviços serem necessários
à administração para o desempenho de suas atribuições, salienta-se que a interrupção dos serviços
poderá comprometer a continuidade das atividades das unidades administrativas e de saúde, e a
contratação deve se estender por mais de um exercício financeiro e continuadamente devido a
importância desses serviços.

3.2 Nesse sentido, reveste-se de grande importância que a SEMUS, como órgão coordenador e executor
de saúde no município de São Luís/MA, possa contar com espaços físicos em condições de
funcionamento, segurança e salubridade, onde se faz necessária a urgente medida de manutenção
preventiva e corretiva para a continuidade da prestação dos serviços de qualidade oferecidos à
população.
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3.3 A contratação em tela trata de serviços de natureza continuada, uma vez que, versa sobre a saúde
pública prestada à população ludovicense com atendimento ambulatorial e com internações
hospitalares. Sendo assim, torna-se necessário conservar as unidades de saúde e administrativas da
REDE pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde de São Luís - MA / SEMUS, aptas e em condições
favoráveis para o bom funcionamento de suas atividades. Por meio desses serviços, a SEMUS buscará
a otimização de suas instalações prediais, logrando evitar acidentes ou transtornos relacionados ao uso
contínuo de suas dependências, além de prolongar a vida útil do patrimônio público e dos equipamentos
ali alocados gerando condições adequadas ao exercício das atividades de seus servidores,
colaboradores e usuários.

3.4 Devido à importância destes serviços e no intuito de sempre melhor atender às demandas de
manutenção inerentes a qualquer edificação, além do significativo acréscimo de serviços em relação ao
escopo de trabalho atual, faz-se necessária à contratação de empresa especializada em manutenção
predial “preventiva e corretiva” de instalações prediais para atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Saúde de São Luís – MA / SEMUS, setores Administrativos e todas as Unidades de Saúde
vinculadas a REDE, uma vez que, não se dispõe de recursos materiais e humanos no Quadro de Pessoal
desta Secretaria para realização dessa modalidade de atividade.

3.5 Entende-se que as empresas especializadas são capazes de dimensionar corretamente o quantitativo
de mão de obra e horas de serviço necessárias a execução de cada atividade, tendo em conta a
qualidade e quantidade da infraestrutura das edificações e suas singularidades.

3.6 O presente Projeto Básico visa contratar empresa de engenharia especializada em serviços de
manutenção predial com experiência de mercado. Os serviços a serem executados durante toda a
manutenção serão de natureza comum, sem grandes especificidades e complexidades, permitindo a
ampla concorrência entre os variados interessados, sem a necessidade de visita técnica, podendo
inclusive ser licitados na modalidade de pregão presencial.
3.7 A execução dos serviços de manutenção predial preventiva e corretiva consolidará o “conjunto de
atividades a serem realizadas para conservar ou recuperar a capacidade funcional de edificações e de
suas partes constituintes de atender as necessidades e segurança de seus usuários”, conforme
preconiza a NBR 5674/99 alinhado com a NBR 15943.

4.

DA CONCEITUAÇÃO

4.1 Para fins deste PROJETO BÁSICO, conceituam-se:
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a) SERVIÇOS CONTINUADOS aqueles considerados auxiliares, necessários à Administração para
desempenho de suas atribuições, cuja interrupção possa comprometer a continuidade das
atividades, podendo sua contratação estender-se pelo prazo de até 60 (sessenta) meses, nos termos
do art. 57, Inciso II, da Lei nº 8.666/93.
b) MANUTENÇÃO PREDIAL o “conjunto de atividades a serem realizadas para conservar ou recuperar
a capacidade funcional da edificação e de suas partes constituintes a fim de atender as necessidades
e segurança dos seus usuários” (NBR 5674/99: Manutenção de Edificações, da ABNT), alinhado com
a NBR 15943.
c) MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA é a atividade de manutenção executada após a
ocorrência de falha ou de desempenho insuficiente dos componentes da edificação, alinhado com a
NBR 15943.
d) PROJETO BASICO é a descrição detalhada do objeto a ser contratado, dos serviços a serem
executados, sua frequência e periodicidade, características do pessoal, materiais e equipamentos a
serem fornecidos e utilizados, procedimentos a serem seguidos, cuidados, deveres, disciplina,
gestão da qualidade, informações a serem prestadas e controles a serem adotados.
e) SALÁRIO NORMATIVO é o salário estabelecido para determinadas categorias profissionais,
pertinentes à execução do contrato, por acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho.
f)

INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA são os custos decorrentes da execução dos serviços, relativos aos
benefícios efetivamente concedidos aos empregados, tais como transporte, seguros de vida e de
saúde, alimentação, treinamento, e ainda, custos relativos a uniformes, entre outros. Somente será
admitida a inclusão destes benefícios na composição dos custos, quando efetivamente oferecidos
aos empregados.

g) INSUMOS DIVERSOS são os custos relativos a materiais, utensílios, suprimentos, máquinas,
equipamentos, entre outros, utilizados diretamente na execução dos serviços. Somente será admitida
a inclusão destes insumos na composição dos custos, quando efetivamente empregados na
execução dos serviços.
h) EQUIPE RESIDENTE é aquela formada pelos profissionais pertencentes ao quadro permanente da
Contratada, localizados nos prédios de cada lote, cumprindo jornada mínima de trabalho de 44
(quarenta e quatro) horas semanais.
i)

EQUIPE TÉCNICA NÃO-RESIDENTE é aquela formada pelos profissionais pertencentes ao quadro
permanente da Contratada e que serão disponibilizados para execução de tarefas para as quais a
Equipe Residente não seja qualificada ou habilitada, ou seja, em número insuficiente.

j)

ADMINISTRAÇÃO é a Unidade Gestora responsável pela contratação dos serviços, neste caso a
Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS, através da Coordenação de Engenharia e Manutenção de
Prédios subordinada a Superintendência de Administração.

k)UNIDADE OPERACIONAL corresponde a cada um dos prédios do conjunto denominado por cada lote.
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l)

PREPOSTO é o representante da Contratada, aceito pela Administração, no local dos serviços, para
representá-la na execução do contrato, admitindo-se que seja designado para tal um dos integrantes
da Equipe Residente.

m) QUADRO PERMANENTE é a equipe constituída por profissionais que mantem vínculo formal com a
Contratada na condição de sócio, diretor, empregado.
n) SERVIÇOS ESPECIALIZADOS são aqueles que não constam do Plano de Manutenção e não são
cobertos pelas especialidades das Equipes Residente e Não-Residente.
o) FISCAL ou GESTOR DE CONTRATO é o representante da Administração, isto é, da Secretaria
Municipal de Saúde - SEMUS, nomeado pela autoridade competente na forma dos artigos 67 e 73
da Lei 8.666/93 e do artigo 6º do Decreto nº 2.271/97 para exercer o acompanhamento e a
fiscalização da execução contratual, devendo informar a Administração sobre eventuais vícios,
irregularidades ou baixa qualidade dos serviços prestados pela contratada, propor soluções e as
sanções que entender cabíveis para a regularização das faltas e defeitos observados.
p) PLANILHA DE SERVIÇOS E PREÇOS UNITARIOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
CORRETIVA é o documento que compõe o Projeto Básico com a estimativa de quantidades e
valores, para os serviços de manutenção preventiva e corretiva.
q) INSTALAÇÕES CIVIS compreendem estrutura, fachadas, esquadrias de alumínio e vidro, paredes,
pisos,

cobertura,

calhas,

revestimentos

de

parede,

pinturas,

esquadrias,

divisórias,

impermeabilizações, etc.
r)

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS compreendem sistemas de redes elétricas, estabilizadores, “nobreaks”,
sistemas de proteção contra descargas atmosféricas e redes de aterramento.

s) INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS compreendem sistemas de redes de água fria e pluvial, redes
de esgoto, louças e metais das chamadas áreas molhadas (sanitários, copas e cozinhas), bombas
de recalque, reservatórios de água potável, sistema de tratamento prévio de dejetos e sistema de
reuso de águas pluviais.
t)

EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTOS E FERRAMENTAS são os utilizados na manutenção, tais
como: amperímetro, voltímetro, alicates de clipagem e prensagem, teste de integridade de sinal, mala
de ferramentas para os profissionais contendo ferramentas básicas e específicas de cada categoria,
dentre outros.

u) EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI´s) são os exigidos pelos órgãos
governamentais de Segurança e Medicina do Trabalho, para execução dos serviços tais como:
capacetes, botas, luvas de borracha, cinto de segurança, óculos, máscaras, protetores auriculares
dentre outros.
v) MATERIAIS DE CONSUMO são aqueles que se consomem à primeira aplicação, empregados em
pequenas quantidades com relação ao valor dos serviços, tais como: lixas (para madeira, alvenaria
e ferro), lubrificantes, graxas, desengraxantes, produtos antiferrugem, utensílios e produtos de
limpeza, sabões, detergentes, estopas, panos, palha de aço, solventes, querosene, fita isolante, etc.;
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5.

DA PLANILHA DE SERVIÇOS E PREÇOS UNITÁRIOS

5.1 ANEXO B deste projeto básico.

6.

DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

6.1 Os serviços serão contratados a partir do recebimento da “Ordem de Serviço”, onde consta o
cronograma de execução, emitida pelo Fiscal do Contrato, indicado mediante Portaria.

7.

DA DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS

7.1 ESPECIFICAÇÃO
ITEM

DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO
Contratação de empresa especializada em engenharia para prestação de serviços
permanentes de gerenciamento, assessoramento e de intervenções técnicas no que

01

se refere às tecnologias de saúde, bem como eventuais serviços de consultoria em
infraestrutura alinhado com RDC 02 e a NBR 15943

7.2 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

7.2.1

A CONTRATADA deverá realizar os serviços de manutenção preventiva e corretiva por demanda de
serviços, devidamente autorizados e aprovados pela CONTRATANTE mediante emissão de ordens
de serviço devidamente emitidas pela CONTRATANTE para cada tipo de serviço;

8.

DO LOCAL DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

8.1 Os serviços de manutenção predial preventiva e corretiva serão prestados nas edificações dos prédios
que compõem as unidades de saúde e suas respectivas áreas externas. A lista das unidades de saúde
e administrativas da rede pertencente a Secretaria Municipal de Saúde de São Luís - SEMUS abrangidas
que consta no ANEXO A, deste Projeto Básico.

9.

DO PRAZO DE SERVIÇO

9.1 Dada à necessidade permanente da Administração, os serviços a serem contratados deverão ser
prestados de FORMA CONTÍNUA, razão pela qual o Contrato terá vigência de 12 (doze) meses,
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podendo ser prorrogado por períodos iguais e sucessivos, limitado a 60 (sessenta) meses, nos termos
do inciso II, artigo 57, da Lei n° 8.666/1993.

9.2 O serviço deverá ser executado a partir do trigésimo dia de contrato, sendo de responsabilidade da
Licitante Vencedora a logística para atender plenamente aos requisitos desta contratação.

10. DA DESCRIÇÃO DOS SISTEMAS

10.1 INSTALAÇÕES CIVIS: Prédios compreendendo estrutura em concreto armado; fachadas compostas
por esquadrias de alumínio e vidro; cobertura em telha de fibrocimento ondulada e=6mm; calhas em
concreto armado impermeabilizadas com manta asfáltica; impermeabilizações em paredes e muros;
alvenarias de tijolo cerâmico e de gesso; revestimentos de parede (cerâmicas e azulejos); pinturas;
comunicação visual; pavimentação interna e externa (asfáltica, articulada, grama); pinturas (de parede,
teto, faixas, meio-fio, canteiros, corrimão de escadas, esquadrias de madeira); forros, portas de madeira
e de vidro temperado, divisórias, rufos, grades metálicas e escadas metálicas, portões com acionamento
remoto, cerca eletrônica, ferragens e demais acessórios.

10.2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS E LÓGICAS: Quadro geral de baixa tensão, quadro de
distribuição, disjuntores, motores elétricos, sistemas de proteção contra descargas atmosféricas,
condutores, interruptores, tomadas, iluminação interna e externa, luminárias, lâmpadas, reatores e
demais acessórios, dispositivos redutores de surto; “Nobreaks”; tomadas e interruptores de lógica;
equipamentos de lógica; fios e cabos de lógica; subestações elétricas aéreas e abrigadas; tomadas de
telefone; aparelhos de telefone; fios e cabos de telefone.

10.3 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E PLUVIAIS: Instalações hidráulicas e sanitárias para
todo o prédio, compreendendo alimentador predial, caixas d’água, cisternas, poços, barriletes, redes de
distribuição, redes de águas servidas e pluviais, sistemas de recalque, bombas de recalque e esgoto,
aparelhos sanitários, registros, louças, pias, metais e acessórios, válvulas de descarga, caixas de
inspeção, caixas de gordura, ralos, caixas de areia, “bocas de lobo”, dreno de brita, fossas, sumidouros,
sistema de reutilização de águas pluviais, etc.

10.4 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO: Sistema de hidrantes, composto de
mangueiras, bicos de esguichos, registros, grupo moto-bombas, canalizações, botoeiras e campainhas
de alarme e sensores; sistema de sprinkler, composto de chuveiros automáticos, registros, grupo motobombas, canalizações, alarmes e sensores; sistema de alarme, composto de central, acionadores,
alertadores sonoros, eletrodutos e circuitos; sistema de combate a incêndio, composto de extintores de
água pressurizada de 10 litros, extintores de CO2 de 6 kg e extintores de pó químico seco de 4 kg.
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10.5 SONORIZAÇÃO: Alto-falantes embutidos, microfones, mesa de áudio, cabos polarizados.

10.6 JARDINS: Canteiros existentes ao longo do terreno, com vegetação rasteira e arbórea, de espécies
diversificadas, bancos, chafariz, mandalas decorativas.

10.7 SERVIÇOS DE MARCENARIA: Montagem e desmontagem de mobiliário, troca e ajuste de fechaduras,
pequenos reparos em mesas, cadeiras, gaveteiros, armários e estantes, pequenos serviços de
montagem e desmontagem de divisórias, adequação de “layout”, regulagem de portas, fixação de
quadros e placas diversas, regulagem de arquivos deslizantes.

10.8 EQUIPAMENTOS: Quadros Gerais de Distribuição Normal QGD-N (inclusive disjuntores de BT), central
de detecção e alarme de incêndio (detectores de incêndio), “nobreaks”, bombas de água potável,
bombas do sistema de sprinkler, bombas jockey, bombas do sistema de hidrantes de parede, motores
elétricos das cancelas automatizadas.

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

11.1 Além das obrigações resultantes da observância da Lei n.º 8.666/93, são obrigações da Contratante:
11.1.1 Proporcionar todas as facilidades à Contratada para o bom andamento dos serviços:
a) Espaço físico em tamanho e condições adequadas para utilização por parte da equipe-residente
e guarda de materiais, ferramentas, equipamentos e instrumentos;
b) Vestiário e sanitários de uso comum;

11.2 Prestar aos funcionários da Contratada as informações e esclarecimentos de que disponha e que
eventualmente venham a ser solicitados e indicar as áreas onde os serviços serão executados.

11.3 Acompanhar, conferir e fiscalizar a execução dos serviços objeto deste Projeto Básico, através de
servidores especialmente designados pela autoridade competente da Secretaria Municipal de
Saúde/SEMUS, podendo o mesmo receber assessoria de empresa especializada.

11.4 Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do Contrato, em especial, aplicação
de sanções, alterações e repactuações do Contrato.

11.5 Apurar e aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias.
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11.6 Analisar e atestar os documentos apresentados pela Contratada, quando da cobrança pelos serviços
prestados em até cinco dias úteis. Caso haja incorreção nos documentos recebidos, os mesmos serão
devolvidos à Contratada para as devidas correções. A nova contagem dos prazos para análise, ateste
e pagamento recomeçará quando da reapresentação dos documentos devidamente corrigidos.

11.7 Efetuar os pagamentos devidos.
12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

12.1 A Contratada, além do fornecimento de materiais, da mão-de-obra, das ferramentas, instrumentos,
equipamentos e EPI´s necessários para a perfeita execução dos serviços de manutenção preventiva e
corretiva predial e demais atividades correlatas, obriga-se a:

a) Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos serviços descritos neste documento, sem
interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, greve, falta ou demissão, que não
terá, em hipótese alguma, qualquer relação de emprego com o CONTRATANTE, sendo de exclusiva
responsabilidade da CONTRATADA as despesas com todos os encargos e obrigações sociais,
trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais resultantes da execução dos serviços, conforme
art. 71 da Lei nº 8.666/93;

b) Providenciar a reposição, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, de empregado em suas
ausências, por qualquer motivo, de forma a suprir o quantitativo para a execução dos serviços;

c) Substituir qualquer empregado, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sempre que seus
serviços sejam julgados insatisfatórios pelo fiscal do Contrato ou sua conduta seja prejudicial ou
inconveniente à disciplina ou ao interesse do serviço público, vedado o retorno do mesmo às
dependências do CONTRATANTE para cobertura de licenças, dispensas, suspensões ou férias de
outros empregados;

d) Submeter à avaliação do CONTRATANTE, obrigatoriamente, acervo técnico de profissional que, por
qualquer razão, venha a substituir funcionário do quadro já efetivado.

e) Implantar e alimentar, sem ônus para CONTRATANTE, no prazo de 30 (trinta) dias corridos contados
do início da execução do contrato, sistema informatizado de planejamento e controle da manutenção,
com emissão de relatórios dos serviços executados, em meio impresso e digital (com extensão XLS
ou equivalente):


Disponibilizar equipamentos de informática, sem ônus para CONTRATANTE;
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Providenciar para que pessoa designada pelo fiscal do Contrato seja treinada no manuseio do
sistema desenvolvido;



Otimizar o sistema de forma a atender às necessidades do CONTRATANTE;



A CONTRATADA, em caso de aquisição de um software específico de manutenção por parte do
CONTRATANTE, deverá alimentar esse software com todo o banco de dados montado até então.
A CONTRATADA deverá executar essa tarefa, no prazo de no máximo 02 (dois) meses, sem
ônus para a CONTRATANTE.

f) Encaminhar ao fiscal do Contrato, em 05 (cinco) dias corridos a partir do início do prazo de vigência
do contrato, a relação dos empregados que executarão os serviços, bem como a comprovação da
formação exigida neste documento, podendo o fiscal do Contrato impugnar aqueles que não
preencherem as condições técnicas necessárias;


A relação dos empregados deverá conter: nome completo, número do documento de identidade,
foto, função, endereço residencial, telefone para contato, tipo sanguíneo e fator RH. A
CONTRATADA deverá manter a referida relação sempre atualizada;



Sempre que houver mudança na equipe permanente, o fiscal do Contrato deverá ser notificado
por escrito, sendo que o aceite do novo profissional ficará a cargo do CONTRATANTE, que
verificará se todas as exigências curriculares contratuais foram cumpridas;



Recrutar em seu nome e sob sua inteira responsabilidade os empregados necessários a perfeita
execução dos serviços contratados;



Apresentar à Contratante, em até 10 (dez) dias corridos, após a data de início dos serviços, o
recolhimento junto ao CREA-MA, da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), relativa a
todos os serviços constantes do objeto do contrato e referente ao período de duração do mesmo,
inclusive quanto aos serviços que tenham sido subcontratados.



Quando da substituição de responsável técnico, deverá ser providenciada nova ART,
apresentando-a ao fiscal do Contrato;



Exigir de seus subcontratados, se for o caso, a ART dos serviços a serem realizados,
apresentando-a ao CONTRATANTE;



Submeter à aprovação do fiscal do Contrato qualquer subcontratação dos serviços;

g) Encaminhar ao fiscal do contrato junto com a fatura, sob pena de não atesto dos serviços, relatório
técnico mensal de todos os serviços executados, devidamente assinado pelos profissionais
envolvidos, contendo:
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Nome e função dos profissionais alocados para execução dos serviços no mês de referência do
relatório;



Descrição dos serviços preventivos e corretivos executados no mês, bem como falhas de testes,
incluindo a data, o horário e o local dos mesmos;



Relação de peças, componentes e materiais substituídos por defeito/desgaste ou utilizadas em
ampliações/modificações;



Relação de serviços em andamento com estimativa de prazo de conclusão, e a executar com
estimativa de prazo de início;



Leitura dos instrumentos de medida antes e depois dos serviços preventivos;



Análise dos testes;



Resumo das anormalidades e dos fatos ocorridos no período, incluindo a falta de energia ou água
e picos de consumo de energia ou de água;



Relação de pendências, razões de sua existência e quais destas dependem de solução do
CONTRATANTE;



Acidentes de trabalho porventura ocorridos;



Estudos e levantamentos realizados;



Informações sobre a situação dos sistemas e equipamentos, indicando deficiências;



Sugestões sobre reparos preventivos ou modernizações cuja necessidade tenha sido
constatada;



Sugestões de modificações nas instalações, objetivando otimizar os sistemas e economizar
energia;



Dados relevantes registrados no Livro de Ocorrências;



Relação de materiais e equipamentos necessários para conclusão de serviços;



Sugestão de materiais a serem adquiridos para manutenção do estoque mínimo.

h) Manter arquivadas cópias dos relatórios técnicos mensais de que trata este documento.

i) Encaminhar, junto com a primeira fatura dos serviços, os seguintes documentos, como condição para
realização do pagamento: comprovante do registro do contrato no CREA, ART, matrícula dos
serviços no INSS, relação dos empregados, relatório de vistoria inicial, lista de materiais para estoque
mínimo e o 1º (primeiro) relatório técnico mensal.

j) Executar os serviços de manutenção preventiva e corretiva através de profissionais integrantes da
Equipe Residente ou da Equipe Não-Residente, os quais deverão possuir qualificação adequada ao
tipo de serviço que estiver sendo realizado.

35

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Concorrência nº 22/2018
=====================================================================================
k) Executar os serviços de manutenção preventiva e corretiva sob a responsabilidade técnica dos
profissionais de nível superior indicados pela Contratada na fase de habilitação da licitação. Os
responsáveis técnicos somente poderão ser substituídos por profissionais com experiência
equivalente ou superior à exigida por ocasião da licitação e mediante prévia aprovação da
Contratante.

l) Manter Equipe Residente sediada nos prédios das unidades Hospitalares a qual deverá cumprir
jornada mínima de trabalho de 44 (quarenta e quatro) horas semanais e será responsável pela
operação e manutenção dos sistemas e equipamentos constantes deste Projeto Básico;

m) Providenciar, sempre que necessário, o deslocamento da Equipe Não-Residente, sem ônus
adicional para a Administração, para o atendimento dos serviços de manutenção preventiva e
corretiva nos prédios das Unidades Hospitalares e Administrativas da SEMUS:


Disponibilizar equipe não-residente mínima de eletricistas e encanadores para trabalho em horas
extras e turno noturno, inclusive sábados, domingos e feriados, sempre que houver necessidade
comprovada e atestada pela CONTRATANTE, sem ônus adicional para a CONTRATANTE;

n) Providenciar o transporte dos equipamentos que necessitem sofrer manutenção preventiva e
corretiva, a qual não possa ser efetuada no próprio local de instalação, desde o prédio onde estiverem
localizados até o local onde será executada a manutenção, sem ônus adicional para a Administração.

o) Executar, através da Equipe Não-Residente, manutenções corretivas previstas no Anexo B, bem
como toda e qualquer tarefa para a qual a Equipe Residente não seja qualificada, habilitadas, ou
seja, em número insuficiente.

p) Efetuar atendimento, através da Equipe Não-Residente, em até 02 (dois) dias úteis a contar da
ciência da necessidade, e/ou sempre que houver serviços de manutenção preventiva e corretiva que
não possam ser realizados pela Equipe Residente.

q) Executar, sempre que solicitado pela Administração, os serviços de remanejamento e instalação de
novos pontos de elétrica, hidráulica, esgotos; montagem e desmontagem de divisórias, arquivos,
armários, mesas, cadeiras e estações de trabalho bem como pequenos serviços de reparos de
pintura, piso, cobertura, forros, esquadrias e outros que se façam necessários, mediante aprovação
e autorização prévias da CONTRATANTE. Fica esclarecido que os serviços relacionados neste item,
a serem solicitados pela Administração, não poderão ter características de reforma geral do prédio,
caso em que a Administração realizará a contratação através de licitação.
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r) Para fins de faturamento, serão considerados pela CONTRATANTE os serviços efetivamente
realizados no período e devidamente aprovados e autorizados pela CONTRATANTE e pagos
conforme os preços unitários constantes das Planilhas de Serviços Preços Unitários de Manutenção
predial preventiva e corretiva – Anexo B deste Projeto Básico e constantes das ordens de serviços,
devidamente emitidas pela CONTRATANTE.

s) Disponibilizar número de telefone móvel que possibilite contato imediato entre a Contratante e o
preposto da Contratada, de forma permanente, no período não abrangido pela jornada de trabalho
da equipe residente, incluindo dias não úteis, para atendimento de situações de emergência.

t) Atender as situações de emergência, no prazo de até 03 (três) horas, contadas do momento do
chamado. As situações de emergência são aquelas que possam ocasionar prejuízos ou comprometer
a segurança de pessoas, serviços, equipamentos e outros bens, e que possa ser solucionada por
profissionais com a qualificação equivalente à dos integrantes das Equipes Residente e NãoResidente.

u) Executar os serviços que impliquem desligamentos de energia, de água e outros que possam
comprometer o normal funcionamento da unidade administrativa, nos dias ou horários em que não
houver expediente na unidade.

v) Acompanhar, nos dias de expediente normal da Unidade, o consumo de água e energia elétrica do
prédio onde estiver localizada a Equipe Residente.

w) Efetuar, nos dias de expediente normal da Unidade, no prédio onde estiver localizada a Equipe
Residente, a operação das instalações elétricas, instalações hidráulicas e do grupo gerador de
emergência nos casos de falta de energia elétrica da rede da concessionária.

x) Manter atualizados os registros cadastrais dos sistemas e equipamentos abrangidos pelo presente
contrato e gerar as ordens de serviços das rotinas de manutenção previstas. Ao final do contrato, os
registros cadastrais atualizados deverão ser entregues, em meio magnético e/ou papel, à
Contratante.

y) Elaborar e manter, em meio digital e/ou papel, os registros cadastrais que deverão conter, no mínimo:


A relação atualizada de todos os equipamentos existentes nos prédios, integrantes das
instalações sob manutenção, discriminando marca, modelo, potência, características, etc.
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A ficha de histórico de cada equipamento, onde serão anotadas todas as intervenções corretivas
efetuadas naquele equipamento.

z) Elaborar o Relatório Técnico Mensal de Manutenção preventiva e corretiva que deverão conter:
Discriminação dos serviços executados, com data e local.


Medições efetuadas ao término dos serviços preventivos.



Resumo das anormalidades e fatos ocorridos no período, incluindo falta de energia, desempenho
dos equipamentos, etc.


Resumo dos serviços preventivos e corretivos executados com indicação das pendências, as
razões de sua existência e os que dependam de solução por parte da Contratante.



Relação de peças, componentes e materiais substituídos por defeito ou desgaste.



Cópias das fichas de histórico de equipamentos que sofreram manutenção preventiva e
corretiva no período.



Sugestões sobre reparos preventivos/ corretivos ou modernizações cujas necessidades
tenham sido constatadas.



Parecer sobre o estado dos sistemas e equipamentos que os compõem.

aa) Cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho, emitidas pelo Ministério do
Trabalho e Emprego e outros órgãos competentes e, em especial, estabelecer, implementar e assegurar
o cumprimento da Norma Regulamentadora n.º 9, NR – 9, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais
– PPRA, aprovada pela Portaria MTb n.º 3.214, de 08 de junho de 1978, e alterações posteriores, que
regulamenta o art. 163 da Consolidação das Leis do Trabalho, e garantir, custear e indicar médico do
trabalho, de acordo com a Norma Regulamentadora nº 7 – NR 7 – Programa de Controle Médico e Saúde
Ocupacional - PCMSO.
bb) Fornecer e exigir o uso de Equipamentos de Proteção Individual – EPI’s, conforme constatada a sua
necessidade no PPRA. Difundir normas e procedimentos de segurança relativos à correta operação e
manutenção de equipamentos elétricos, mantendo em seu quadro de pessoal os profissionais de
segurança em número e qualificação requeridos pelas normas legais.

cc) Inspecionar, no mínimo trimestralmente, sem ônus para a Contratante e através de profissional com
qualificação igual ou superior à dos membros da Equipe Residente, porém não integrante da mesma, o
trabalho desenvolvido na execução do contrato, reportando-se à Contratante e emitindo o respectivo termo
de inspeção.

dd) Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade, inclusive de ordem funcional, constatada durante
a execução dos serviços, cujo saneamento dependa de autorização para execução ou de providências
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por parte da Contratante, especialmente se representar risco para o patrimônio público.

ee) Prestar os serviços contratados, mesmo quando em estado de greve da categoria, através de
esquema de emergência, de modo a não comprometer o funcionamento dos prédios;

ff) Assumir inteira responsabilidade pela execução dos serviços contratados e efetuá-los de acordo com
as especificações constantes da proposta, as disposições do instrumento convocatório e seus anexos, a
boa técnica, as instruções dos fabricantes dos equipamentos e sistemas e dos materiais utilizados,
legislações e normas pertinentes.

gg) Arcar com todos os custos necessários à completa execução dos serviços, incluindo transporte,
ferramentas, equipamentos de segurança, etc.

hh) Manter as composições das Equipes Residente e Não-Residente distintamente uma da outra.

ii) Manter vínculo empregatício formal, expresso, com os seus empregados, sendo responsável pelo
pagamento de salários e todas as demais vantagens, recolhimento de todos os encargos sociais e
trabalhistas, além de seguros e indenizações, taxas e tributos pertinentes, conforme a natureza jurídica
da Contratada, bem como por quaisquer acidentes ou mal súbito que possam ser vítimas, quando em
serviço, na forma como a expressão é considerada na legislação trabalhista, ficando ressalvado que a
inadimplência da Contratada para com estes encargos não transfere à Contratante a responsabilidade por
seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato.

jj) Apresentar as Equipes devidamente uniformizadas e identificar os seus profissionais através de
crachás contendo fotografia recente, nome e função, e exigir seu uso em local visível. A Contratada não
poderá repassar os custos de qualquer dos itens de uniforme e dos equipamentos de proteção individual
a seus empregados.

kk) Disponibilizar as ferramentas mínimas e instrumentos necessários à execução dos serviços, sendo
a guarda destes de sua exclusiva responsabilidade, em local designado pela CONTRATANTE.

ll) Manter em perfeito funcionamento todo o ferramental e instrumentos disponibilizados, efetuando
manutenção periódica e/ou substituindo de imediato os que sofrerem danos.

mm)

Manter em condições de limpeza e organização os ambientes de acesso restrito ao pessoal de

manutenção, tais como subestações transformadoras, casas de máquinas, casas de bombas, sala da
manutenção, etc.
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nn) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir a suas expensas, no total ou em parte, os defeitos
ou incorreções resultantes da má qualidade da execução dos serviços e/ou materiais empregados.

oo) Designar preposto, aceito pela Administração, para representá-la na execução do contrato, no local
de prestação dos serviços, e instruí-lo quanto à necessidade de acatar as orientações da Contratante,
inclusive quanto ao cumprimento das normas internas, conforme art. 68 da Lei nº 8.666/93.

pp) Responder por quaisquer danos materiais ou pessoais ocasionados à Contratante e/ou a terceiros,
por seus empregados, dolosa ou culposamente, nos locais de trabalho.

qq) Repor, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, após a devida comprovação de responsabilidade,
qualquer objeto da Contratante e/ou de terceiros que tenha sido danificado ou extraviado por seus
empregados.

rr) Fornecer à Contratante, antes do início da prestação dos serviços e sempre que houver alteração dos
dados, a relação dos empregados integrantes da Equipe Residente, acompanhada de comprovação da
capacidade profissional e cópia do documento de identidade.

ss) Registrar e controlar, diariamente, a frequência e a pontualidade dos seus empregados.

tt) Orientar os seus empregados de que não poderão se retirar dos prédios ou instalações da Contratada,
portando volumes ou objetos, sem a devida autorização da Contratante e liberação no posto de vigilância
da Contratante.

uu) Comprovar, quando exigido pela Contratante, o fornecimento, ao pessoal envolvido no contrato, dos
benefícios previstos na Planilha de Custos e Formação de Preços.

vv) Apresentar atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente
registrado no CREA ou acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo
CREA, em nome de profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade
competente, legalmente habilitado, integrante do quadro permanente da Contratada, onde fique
comprovada a sua responsabilidade técnica na execução de serviços de instalações elétricas, caso tenha
declarado expressamente a sua intenção de subcontratar os serviços e, durante a execução do contrato,
decida executar os serviços diretamente.
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ww)

Executar os serviços de manutenção preventiva e corretiva sob a responsabilidade técnica do

profissional indicado na fase de licitação como integrante do seu quadro permanente e detentor do acervo
técnico exigido. No caso de indicação de mais de um profissional, todos deverão participar como
responsáveis técnicos da execução, de acordo com as suas atribuições profissionais.

xx) Caso a Contratada necessite substituir qualquer responsável técnico, deverá apresentar proposta de
substituição de profissional para aprovação da Contratante, que será feita por escrito, fundamentada e
instruída com as provas necessárias à comprovação da situação que se apresentar. Concomitantemente,
deverá ser apresentada proposta para aprovação de novo profissional, que deverá ter experiência
equivalente ou superior, devidamente comprovada pelo seu acervo técnico.

yy) Providenciar, às suas expensas, o transporte, destinação e descarte dos resíduos, detritos e entulhos
resultantes da prestação de serviço, observando a legislação ambiental pertinente, mediante emissão dos
certificados de recebimento de coleta e de destinação do lixo.

zz) Apresentar, quando exigido pela Contratante, os seguintes documentos, sem prejuízo de outros de que
a norma coletiva da categoria, o regulamento interno da empresa ou o próprio contrato de trabalho exigir
o cumprimento:
 Cópia do contrato de trabalho, do regulamento interno da empresa, se houver e do acordo ou da
convenção coletiva de trabalho, ou ainda, do acórdão normativo proferido pela justiça do trabalho, se
for o caso, relativos à categoria profissional a que pertence o trabalhador, para que se possa verificar
o cumprimento das respectivas cláusulas;
 Registro de emprego e cópia das páginas da carteira de trabalho e Previdência Social, atestando a
contratação;
 Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), comprovando a realização dos exames médicos (admissional
e periódicos e, se for o caso, de retorno ao trabalho e de mudança de função);
 Comprovante de cadastramento do trabalhador no regime do PIS/PASEP;
 Cartão, ficha ou livro de ponto assinado pelo empregado, em que constem as horas trabalhadas,
normais e extraordinárias, se for o caso;
 Folha de pagamento de salários;
 Recibo de aviso de férias (30 dias antes do respectivo gozo);
 Recibo de pagamento, atestando o recebimento de salários mensais e adicionais, férias, abono
pecuniário e 13º Salários (1ª e 2ª parcelas), quando da época própria, além de salário-família, caso
devido, assinado pelo empregado, ou, conforme o artigo 464 da CLT, acompanhado de comprovante
de depósito bancário na conta do trabalhador;
 Comprovantes de opção e fornecimento de vale transporte, quando for o caso;
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 Comprovantes de recolhimento de contribuição sindical e outras devidas aos sindicatos de São Luís MA, se for o caso, na época própria;
 Comprovante de entrega da Relação Anual de Informações Sociais - RAIS e de que o trabalhador dela
fez parte, quando for o caso;
 Documento que ateste o recebimento de equipamentos de proteção individual (EPI) ou coletiva, se o
serviço assim o exigir;
 Comprovante que ateste o correto depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço em conta
vinculada aberta para esse fim;
 Comprovante do recolhimento dos encargos previdenciários relativos aos empregados alocados ao
contrato;
 Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho, devidamente homologado, quando o trabalhador tiver
mais de um ano prestando serviços na empresa;
 Documento que comprove a concessão de aviso prévio, trabalhado ou indenizado, seja por parte da
empresa, seja por parte do trabalhador;
 Recibo de entrega da Comunicação de Dispensa (CD) e do Requerimento de Seguro Desemprego,
nas hipóteses em que o trabalhador possa requerer o respectivo benefício (dispensa sem justa causa,
por exemplo);
 Cópia de Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS e da Contribuição Social (GRFC), em que conste
o recolhimento do FGTS nos casos em que o trabalhador foi dispensado sem justa causa ou em caso
de extinção de contrato por prazo determinado;
 Cópia do Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), comprovando a realização do exame médico
demissional.

aaa)

Fornecer o material de consumo para manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos:

graxa, lubrificantes, solventes, produtos químicos de limpeza, álcool, materiais contra corrosão e para
proteção antiferruginosa, lixas, neutrol, underseal, estopa, panos de limpeza, escovas de aço e nylon,
massa de vedação, material de soldagem, espuma de vedação, etc.

bbb)

Não contratar empregado para prestar serviços para a Contratante que seja familiar de agente

público que exerça cargo em comissão ou função de confiança na Contratante, em conformidade com o
disposto no artigo 7º do Decreto nº 7.203, de 04 de junho de 2010, considerando-se familiar o cônjuge, ou
companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau.

ccc)

Responsabilizar-se pelo gerenciamento da manutenção preventiva e corretiva, por meio de

sistema informatizado e acesso à internet, elaborando o registro histórico dos equipamentos e
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apresentando Relatórios mensais de acompanhamento dos serviços. Esse sistema deverá permitir que a
FISCALIZAÇÃO faça o monitoramento dos procedimentos operacionais, por meio de terminal remoto.

ddd)

Adotar procedimento ambientalmente adequado para o descarte de materiais potencialmente

poluidores provenientes dos serviços (sucata), tais como: pilhas, baterias, lâmpadas, circuitos impressos,
lubrificantes, etc. que contenham, em suas composições, chumbo, mercúrio e seus compostos ou outros
elementos tóxicos, remetendo‐os, sem ônus para a SEMUS, para os estabelecimentos que as
comercializam, empresas de reciclagem ou à rede de assistência técnica autorizada pelas respectivas
indústrias.

eee)

A CONTRATADA deverá providenciar, inclusive, contêineres adequados para armazenamentos

dos entulhos, rejeitos e descartes de serviços dentro das unidades da SEMUS. Entende-se contêiner
adequado àquele que permita o armazenamento e transporte adequado capazes de reter eventuais
emanações de fluidos (líquidos ou gasosos) tóxicos. Não será permitido mais de um contêiner por material.


A FISCALIZAÇÃO poderá solicitar a qualquer tempo a comprovação do descarte adequado destes
materiais sob pena da aplicação de sanções.



Disponibilizar, sem ônus para a SEMUS, sempre que necessários armários/roupeiros para
atender as necessidades de seus empregados.



Disponibilizar, sem quaisquer ônus adicionais a SEMUS, rádios comunicadores/ receptores
portáteis para uso pelas equipes de trabalho para comunicação entre si a qualquer tempo. Os
equipamentos deverão ter alcance em toda a área e níveis das edificações (inclusive subsolos).
A quantidade de aparelhos deve ser tal que atenda a todas as frentes de trabalho
simultaneamente além de dispor permanentemente um aparelho na sala de supervisão e um
aparelho com a FISCALIZAÇÃO.

fff) Incluindo os dois aparelhos “fixos” supracitados, deverão ser disponibilizados no mínimo 04 (quatro)
aparelhos, independentemente da quantidade de frentes de trabalho em execução.

ggg)

Identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de sua propriedade, de forma a não

serem confundidos com similares de propriedade do CONTRATANTE ou de outra.

hhh)

Submeter seus empregados a um programa de capacitação, treinamento e aperfeiçoamento,

principalmente normas do CONTRATANTE, os quais ficam sob responsabilidade da CONTRATADA,
antes do início das atividades no órgão;
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iii) Promover outros cursos de formação, capacitação, treinamento, reciclagem, relações interpessoais e
segurança no trabalho aos seus empregados de acordo com a necessidade de cada categoria profissional,
preferencialmente fora do expediente normal de trabalho;

jjj) Realizar, anualmente, treinamento para o engenheiro e para o supervisor, que contenha conteúdo
programático, tais como: características de liderança; como controlar; como fiscalizar; autoridade
funcional; autoridade moral; responsabilidade da função; atendimento de pessoas, etc.;

kkk)

Cumprir as normas de segurança constantes de disposições legais federais, estaduais e

municipais pertinentes, sendo de sua inteira responsabilidade os processos, ações ou reclamações
movidas por pessoas físicas ou jurídicas em decorrência de negligência nas precauções exigidas no
trabalho ou da utilização de materiais inaceitáveis na execução dos serviços. Dar especial atenção às
Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego;

lll) Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações do fiscal do Contrato, e sobre
a obrigatoriedade do cumprimento das normas de segurança do trabalho. O fiscal do Contrato poderá
paralisar os serviços no caso de os empregados não estarem devidamente protegidos, ficando o ônus da
paralisação por conta da CONTRATADA;

13. DAS SANÇOES

13.1 Aqueles que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato ou Ata de
Registro de Preços, deixar de entregar documentação exigida no Edital, apresentara documentação
falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na
execução do contrato, comporta-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal,
garantido o direito à ampla defesa, ficara impedido de licitar e contratar com a Secretaria Municipal de
Saúde de São Luis - MA, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízos das multas previstas neste
Termo de Referência e das demais cominações Legais.

13.2 O contratado sujeitar-se-á no caso de atraso injustificado, assim considerando pela Administração,
execução parcial ou inexecução da obrigação, de acordo com os Artigos 86 a 88, da Lei n° 8.666/93 e
do Artigo 7º, da Lei 10.520/02, após o prévio processo administrativo e garantida a ampla defesa e o
contraditório constitucionais, às seguintes sanções, graduadas, conforme a gravidade da infração.

13.2.1 ADVERTÊNCIA - A ser aplicada pela contratante, por escrito, independente de outras sanções
cabíveis, quando houver afastamento das condições contratuais ou condições técnicas
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estabelecidas, inclusive das recomendações ou determinações da fiscalização da Secretaria
Municipal de Saúde – SEMUS.
13.2.2 MULTAS – na seguinte forma:
a)

De 0,5% (meio por cento de ponto percentual) do valor do serviço não entregue, por dia de atraso,
no caso de descumprimento do prazo previsto para entrega;

b)

De 10% (dez por cento de ponto percentual) do valor total do contrato, no caso da recusa
injustificada em assinar o contrato e/ou atraso injustificado na assinatura do mesmo;

c)

De 0,5% (meio por cento de ponto percentual) do valor total da proposta, no caso de cancelamento
de item, após a emissão do Empenho;

d)

De 0,5% (meio por cento de ponto percentual) do valor total da proposta, no caso de cancelamento
do contrato por parte da contratada de forma injustificada;

e)

De 10% (dez por cento) do valor total do contrato, no caso de inexecução parcial ou total do objeto
contratado.

13.2.3 Suspensões temporárias de participação em licitação e impedimento de contratar com a Secretaria
Municipal de Saúde - SEMUS, pelo período de até 02 (dois) anos, caso o licitante incorra em qualquer
das hipóteses estabelecidas no Artigo 7º, da Lei n° 10.520/02 enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição e caso ocorra duas advertências prevista no Subitem 13.2.1.

13.2.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratara com a Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS
a ser aplicada em razão da presente contratação, o contratado incorrer nos casos previsto no Artigo
88, da Lei 8.666/93:
a)

Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento
de qualquer tributo;

b)

Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da Licitação;

c)

Demonstrar não possuir idoneidade para contratar com administração em virtude dos atos ilícitos
praticados.

13.3 Atrasos cujas justificativas sejam aceitas pela contratante e comunicadas antes dos prazos de entrega
consignados no contrato ou documento equivalente, poderão a critério deste ser isenta total ou
parcialmente da multa.

13.4 As sanções previstas nos subitens 13.2.1, poderão também ser aplicadas concomitantemente com a do
subitem 13.2.2, facultada a defesa prévia da interessada no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados a
partir da data em que tomar ciência, ou de 10 (dez) dias no caso de sanção do subitem 13.2.2.
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13.5 As penalidades que gerarem aplicação de multas quando inferior ou igual ao valor de R$ 10,00 (reais)
serão abonadas, conforme decisão da Secretária Municipal de Saúde - SEMUS.

14. DO PAGAMENTO

14.1 O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE no prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados a
partir da efetiva entrega dos produtos e/ou prestação serviços, com aceitação, mediante apresentação
de Nota Fiscal, devidamente atestada, assinada e datada por quem de direito;
14.1.1 A liberação da Nota Fiscal para pagamento ficará condicionada ao atesto do fiscal do Contrato;

14.2 O Contratado deverá manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação,
devendo demonstrar tal situação em todos os seus pedidos de pagamentos por meio da seguinte
documentação:
a) Certidão Negativa de débito, dívida ativa da União e Previdenciária;
b) Certidão Regularidade do FGTS - CRF;
c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista - CNDT;
d) Certidão Negativa da CAEMA, caso a empresa seja do Estado do Maranhão;
e) Outros que sejam necessários para a realização do certame.
c) A Nota Fiscal que for apresentada com erro será devolvida ao contratado para retificação e
reapresentação.

15. DO FISCAL DE CONTRATO

15.1 A fiscalização do contrato será exercida por servidores nomeados pela autoridade competente da
Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS, nos termos do artigo 67 da Lei nº 8.666/93, o qual promoverá
o acompanhamento da prestação de serviço e a fiscalização do contrato, sob os aspectos qualitativos
e quantitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à CONTRATADA as
ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da mesma.

16. DOS PREÇOS
O valor global estimado para Contratação é de R$ 10.407.129,02 (Dez milhões quatrocentos e sete mil cento
e vinte e nove reais e dois centavos.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: No custo anual dos serviços de manutenção predial preventiva e
corretiva descritos neste Projeto Básico está incluindo o fornecimento de toda a mão-de-obra,
inclusive encargos sociais, despesas administrativas/ operacionais, tributos, remuneração e
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fornecimento de todo o ferramental, instrumentos, equipamentos, máquinas e todos os
materiais necessários ao cumprimento do objeto deste Projeto Básico, conforme Planilha de
Serviços e Preços Unitários de Manutenção predial preventiva e corretiva, Anexo B.

PARÁGRAFO SEGUNDO: No custo anual dos serviços de manutenção predial preventiva e
corretiva descritos neste Projeto Básico estão inclusos como a taxa de BDI e os encargos
sociais.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Nos preços unitários propostos pela Contratada englobam, para
todos os itens de cada planilha, tanto para manutenção predial preventiva e corretiva, os
custos relativos à mão de obra, máquinas, equipamentos, ferramentas, instrumentos, EPI’s,
uniformes, alimentação, transporte e tudo quanto se fizer necessário à correta execução dos
serviços, inclusive de terceiros, ainda que não discriminados, encargos sociais da mão de
obra, BDI e materiais.

17. DAS CONDIÇÕES DOS SERVIÇOS

17.1 O preço total geral obtido na Planilha de Serviços e Preços Unitários de Manutenção Predial Preventiva
e Corretiva é somente estimativo de faturamento pela CONTRATADA uma vez que, podem ocorrer
variações mês a mês, nos quantitativos de serviços eventuais efetivamente executados;

17.2 Quando da execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva, os reparos, trocas de peças,
materiais, instrumentos, ferramentas deverão obedecer aos modelos e especificações já existentes nas
Unidades Hospitalares e Administrativas de modo a manter-se a originalidade do padrão existente e o
equilíbrio da composição arquitetônica;

17.3 Considerar-se-á a Contratada como especializada nos serviços em questão e, por conseguinte, serão
responsáveis

exclusivas

pela

alocação

e

dimensionamento

correto

dos

quantitativos

de

homens/hora/especialidade necessários à perfeita e completa consecução do objeto, observadas as
especificações deste Projeto Básico. Não se trata de contratação de mão-de-obra ou postos de trabalho,
mas de serviço especializado de manutenção predial preventiva e corretiva com índices de
produtividade;

17.4 Deverão estar incluídos na proposta da Contratada:


Declaração expressa de que os preços contidos na planilha de quantitativos e preços – Anexo B,
tanto para manutenção predial preventiva como para manutenção predial corretiva incluem todos os
custos, tais como: salário, ônus tributários, fiscais, para-fiscais, trabalhistas e sociais, seguro,
47

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Concorrência nº 22/2018
=====================================================================================
transporte, materiais, serviços e demais despesas necessárias ao cumprimento integral do objeto
deste Projeto Básico e seus anexos;


Declaração expressa de que a Contratada é responsável exclusiva pela alocação e dimensionamento
correto dos quantitativos de homens / hora / especialidade necessária à perfeita e completa
consecução do objeto, observadas as especificações deste Projeto Básico;



Declaração expressa de que adotará os procedimentos ambientalmente adequados para o descarte
de materiais potencialmente poluidores provenientes dos serviços (sucata), tais como: pilhas,
baterias, lâmpadas, circuitos impressos, lubrificantes, etc. que contenham, em suas composições,
chumbo, mercúrio e seus compostos ou outros elementos tóxicos, remetendo-os, sem ônus para a
SEMUS, para os estabelecimentos que as comercializam, empresas de reciclagem ou à rede de
assistência técnica autorizada pelas respectivas indústrias;



Declaração de que terá disponibilidade de ferramentas e equipamentos, pessoal técnico
especializado e outros considerados essenciais para o cumprimento do objeto;

17.5 Constatado o atendimento às exigências fixadas no edital, quanto à proposta e a habilitação, a licitante
declarada classificada em primeiro lugar no certame, deve, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis,
contados da solicitação do órgão participante e após agendamento prévio cumprir as seguintes
exigências:


Apresentar nas dependências da SEMUS – Coordenação de Engenharia e Manutenção Predial, de
forma didática, observando cada um dos itens das planilhas anexas e as especificações deste Projeto
Básico: os procedimentos e rotinas de manutenção considerando o dimensionamento das equipes
de trabalho residentes e volantes para cada especialidade com as respectivas justificativas técnicas
e cálculos pertinentes; e a relação de ferramentas, equipamentos e insumos disponibilizados para
realização dos serviços, observadas as especificações deste Projeto Básico;



As planilhas de formação de custo de cada item serão objeto de análise para avaliar o
dimensionamento das equipes de trabalho em relação ao tempo de atendimento em caso de falhas;



Caso quaisquer equipamentos, insumos ou ferramentas essenciais para a realização dos serviços
não forem computados nas planilhas de formação de preços deste Projeto Básico, sem justificativa
técnica compatível, a Licitante terá sua proposta desclassificada;



Serão também desclassificadas as propostas que não apresentem a Planilha de Serviços e Preços
Unitários de Manutenção preventiva e corretiva, conforme modelo anexo ao projeto básico e preços
que sejam manifestadamente inexequíveis; que não comprovem sua exequibilidade em relação à
produtividade apresentada; e incompatíveis com o serviço;



Consideram-se preços manifestadamente inexequíveis aqueles que, comprovadamente forem
insuficientes para a cobertura dos custos decorrentes da contratação pretendida;
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17.6 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência e adotados, entre outros, os seguintes
procedimentos:


Questionamentos junto à proponente para a apresentação de justificativas e comprovações em
relação aos custos com indícios de inexequibilidade;



Pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas para verificação de contratos da mesma
natureza;



Estudos setoriais;



Análise de soluções técnicas e/ou condições excepcionalmente favoráveis que o proponente detenha
para a prestação dos serviços; e



Demais verificações que porventura se fizerem necessárias.

17.7 No julgamento da habilitação e das propostas, a comissão poderá sanar erros ou falhas que não alterem
a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado,
registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e
classificação.

18. DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

18.1 A Ata de Registro de Preços decorrentes do presente Pregão, terá validade de 12 (doze) meses a partir
de sua publicação.

19. DA ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

19.1 Desde que devidamente justificada a vantagem, a Ata de Registro de Preços, durante sua vigência,
poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade de administração pública que não tenha participado
do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador;

19.2 As aquisições ou contratações não poderão exceder, por órgão ou por entidade, a 100% (cem por cento)
dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na Ata de Registro de Preços para
o órgão gerenciador e órgãos participantes, não podendo ainda, exceder na totalidade, ao quíntuplo do
quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preço para o órgão gerenciador e órgãos
participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

19.3 Por sua vez, o órgão gerenciador verificará na ata se existe quantidade necessária disponível, bem como
se já não ultrapassou o limite permitido. Caso não tenha ultrapassado, o Órgão Gerenciador entrará em
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contato com o fornecedor detentor do melhor preço registrado e verificará se tem interesse de fornecer
também para outro órgão, os produtos indicados pelos preços, marcas e qualidades registradas na ARP.

20. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA

20.1 Os licitantes deverão apresentar a documentação a seguir, junto aos demais documentos de habilitação,
a título de comprovação de sua qualificação técnica para execução do objeto do contrato. E em razão
das características e necessidades específicas dos serviços de manutenção preventiva a serem
executados nas edificações e áreas externas das unidades hospitalares e administrativas, a
CONTRATADA alocará recursos humanos de seu quadro, ou de empresa subcontratada, nas categorias
profissionais e quantidades mínimas abaixo discriminadas, mesmo em casos de afastamentos legais,
em até 05 (cinco) dias úteis a contar da data do início da vigência do contrato:
a. Certidão de Registro e Quitação do licitante e dos seus responsáveis técnicos, junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia-CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo-CAU
competente da região a que estiver vinculado o licitante, em sua plena validade, que comprove
ramo de atividade (modalidades de atuação) compatível com o objeto com o objeto deste Edital, de
acordo com o disposto no inciso I, do artigo 30, da Lei Federal n° 8.666/1993.
b. Capacitação Técnico-Profissional: Comprovação do licitante de possuir em seu quadro
permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior detentor de
Atestado de Capacidade Técnica, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado,
devidamente registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA e/ou Conselho
de Arquitetura e Urbanismo-CAU e acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico-CAT,
emitida e autenticada pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA e/ou Conselho
de Arquitetura e Urbanismo-CAU, em nome dos responsáveis técnicos apresentados, na qual fique
comprovada que tenham prestado ou estejam prestando serviços compatíveis com o objeto da
presente licitação.
c.
Quantitativos expressivos mínimos, sendo permitido o somatório de Atestado de Capacidade
Técnica para sua comprovação em consoante aos quantitativos de planilhas em anex o.
20.1.1 EQUIPE RESIDENTE:
a. Mão-de-obra indireta
 01 (um) engenheiro (civil, mecânico ou eletricista), com especialização em gestão dos recursos
físicos e tecnológicos em saúde na função de gerente de manutenção do lote;
 01 (um) encarregado geral de manutenção predial civil;
 01 (um) técnico em Segurança do Trabalho;
 01 (um) técnico em edificações;
b. Mão-de-obra direta - considerando manutenção predial: elétrica, civil, mecânica, hidráulica, está
de acordo com NR 10 (devido a média e alta tensão deveria ter assistência de eletricista 24 horas)
 01 (um) oficial eletricista;
 01 (um) ajudante de eletricista;
 01 (um) oficial encanador ou bombeiro hidráulico;
 01 (um) ajudante de bombeiro hidráulico;
 01 (um) pedreiro;
 01 (um) ajudante de pedreiro;
 01 (um) oficial marceneiro/carpinteiro;
 01 (um) ajudante de marceneiro;
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 01 (um) oficial pintor;
 01 (um) ajudante de pintor;
20.2 A CONTRATADA alocará profissionais com as seguintes características e comprovação da prestação
de serviços através de registros ou Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS nas respectivas
áreas:
 Engenheiro civil, com experiência em manutenção de sistemas semelhantes aos constantes deste
Projeto Básico comprovada mediante Certidão de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CREA e
experiência comprovada em gerenciamento de manutenção predial preventiva e corretiva;
 Encarregado geral de manutenção predial civil, com experiência comprovada em manutenção de
sistemas civis semelhantes aos constantes deste Projeto Básico;
 Técnico em Segurança do Trabalho, com ensino em nível médio e experiência comprovada em
manutenção de sistemas semelhantes aos constantes deste Projeto Básico, com Certidão de Acervo
Técnico (CAT) emitida pelo CREA;
 Técnico em edificações, com ensino médio completo ou equivalente, com prática em sistemas civis
semelhantes aos constantes deste Projeto Básico e experiência comprovada, registro no CREA;
 Oficial eletricista, com conhecimento em moto-bombas, ensino médio completo ou equivalente e
experiência comprovada;
 Ajudante de oficial eletricista ou ajudante de oficial eletromecânico, com conhecimento em motobombas;
 Oficial Encanador ou Bombeiro hidráulico, com comprovação de experiência nos sistemas
hidrossanitário, de combate à incêndio;
 Ajudante de bombeiro hidráulico, com experiência comprovada;
 Oficial Pedreiro, com prática em serviços de impermeabilização, inclusive com manta asfáltica e
experiência comprovada;
 Ajudante de pedreiro, com experiência comprovada;
 Marceneiro / Carpinteiro, com prática em esquadrias de madeira, mobiliário de madeira e arquivos
deslizantes e experiência comprovada;
 Ajudante de marceneiro, com experiência comprovada;
 Oficial Pintor, com prática em serviços de pintura e de gesso e experiência comprovada;
 Ajudante de pintor, com experiência comprovada;

20.3 A carga horária a ser cumprida pelas categorias previstas nesta especificação, como residentes, será
inicialmente a seguinte:


Cumprimento de jornada de 44 (quarenta e quatro) horas semanais. Os intervalos para almoço e os
horários de entrada e saída deverão ser intercalados, de forma a manter no posto, sempre, um dos
profissionais de cada área;



O CONTRATANTE definirá a distribuição do efetivo de profissionais residentes no local especificado
no objeto deste Projeto Básico;



É de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de transporte para os profissionais
residentes nos locais de trabalho definidos pela CONTRATANTE; tal transporte refere-se ao
deslocamento destes profissionais até os locais de trabalho no início da jornada de trabalho e o
respectivo retorno ao término da jornada de trabalho;
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Para os profissionais requisitados sob demanda pela CONTRATANTE o fornecimento do transporte
sempre ocorrerá sob responsabilidade da CONTRATADA.

20.4 A CONTRATADA será responsável por executar e finalizar os serviços iniciados durante o expediente
normal, em finais de semana ou em horário noturno, nos casos em que as pendências impeçam as
atividades essenciais da CONTRATANTE. Para isso a CONTRATADA deverá ter autorização por escrito
da CONTRATANTE.

20.5 Aos sábados, domingos e feriados, e nos períodos noturnos de segunda a sexta-feira, os serviços de
manutenção preventiva e corretiva poderão ser prestados em regime de chamada eventual para os
casos excepcionais e de urgência, remunerados de acordo com a Planilha de Serviços e Preços
Unitários de Manutenção preventiva e corretiva, Anexo B deste Projeto Básico;

20.6 O CONTRATANTE terá o direito de alterar os horários estabelecidos, respeitada a natureza diurna e a
jornada de trabalho diária, sempre que julgar necessário, bastando tão somente comunicar por escrito
à CONTRATADA.

20.7 Os proprietários, engenheiros e responsáveis legais da CONTRATADA (e não residentes) deverão
realizar 01 (uma) visita semanal de no mínimo 04 (quatro) horas, durante o horário normal de trabalho
dos profissionais residentes e sempre que os profissionais residentes não forem capazes de solucionar
os problemas existentes, que serão registrados em Livro de Ocorrência junto ao fiscal do Contrato.


Além das visitas obrigatórias estipuladas no item 17.7, quando o CONTRATANTE julgar necessária
a presença do engenheiro (não residente), este deverá comparecer em até 72 (setenta e duas) horas
após a solicitação;



A entrada e saída dos engenheiros (não residentes) quando das visitas, obrigatórias ou não, deverão
ser notificadas ao fiscal do Contrato;



O fornecimento do transporte para o deslocamento dos engenheiros, para os locais especificados no
objeto deste contrato, sempre ocorrerá sob responsabilidade da CONTRATADA.

20.8 A CONTRATADA deverá fornecer 02 (dois) conjuntos de uniformes completos a cada empregado, no
início da execução do contrato;


A partir da data de início da execução dos serviços, os uniformes deverão ser substituídos a cada 06
(seis) meses, ou, a qualquer tempo, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após
comunicação escrita do CONTRATANTE, sempre que não atendam às condições mínimas de
apresentação;



O conjunto de uniformes deverá ser composto de peças compatíveis com a atividade desenvolvida
pelo profissional atendendo os subitens abaixo, devendo a CONTRATADA submeter previamente
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amostra para aprovação de modelo e cor, estando resguardado ao CONTRATANTE o direito de
exigir a substituição daqueles julgados inadequados.


A CONTRATADA deverá fornecer, no mínimo, 02 (dois) pares de luvas de proteção, por ano,
destinados à categoria de eletricista, para uso coletivo no manuseio das instalações energizadas;



Os uniformes deverão ser entregues mediante recibo (relação nominal), cuja cópia, devidamente
acompanhada do original para conferência, deverá ser enviada ao fiscal do Contrato.

21. DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

21.1 A CONTRATADA deverá realizar os serviços de manutenção preventiva e corretiva por demanda de
serviços, devidamente autorizados e aprovados pela CONTRATANTE mediante emissão de ordens de
serviço devidamente emitidas pela CONTRATANTE para cada tipo de serviço;

21.2 Para fins de faturamento, os serviços de manutenção preventiva e corretiva solicitados por demanda,
serão remunerados de acordo com a Planilha de Preços e Serviços de Manutenção preventiva e
corretiva, Anexo B deste Projeto Básico e ordens de serviços emitidas pela CONTRATANTE;

21.3 A CONTRATADA somente realizará atendimento aos serviços solicitados por demanda após
autorização da CONTRATANTE que, a seu critério e considerando o grau de prioridade do problema,
poderá reunir várias solicitações de forma a serem atendidas numa única chamada.

21.4 Os materiais empregados e a execução dos serviços deverão obedecer rigorosamente:
a) Às normas, especificações técnicas e rotinas constantes do presente documento;
b) Às prescrições, recomendações e manuais dos fabricantes relativamente ao emprego, uso,
transporte e armazenagem do produto;
c) Às normas técnicas mais recentes da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e do
INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia), em especial as seguintes:


NBR 5.410: Instalações elétricas de baixa tensão;



NBR 5.419: Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas;



NBR 5.626: Instalação predial de água fria;



NBR 8.160: Sistemas prediais de esgoto sanitário - Projeto e execução;



NBR 10.131: Bombas hidráulicas de fluxo.



NBR 10.844: Instalações prediais de águas pluviais;



NBR 13.714: Sistemas de hidrantes e de mangotinhos para combate a incêndio;

d) Às disposições legais federais, estaduais e municipais pertinentes;
e) Aos regulamentos das empresas concessionárias de energia, água e esgoto;
f)

Aos regulamentos do Corpo de Bombeiros do Estado do Maranhão;
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g) Às normas técnicas específicas, de acordo com as garantias de materiais, serviços e
equipamentos do imóvel, se houver;
h) Às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT ou para melhor
complementar os temas previstos por essas;
i)

À Portaria MARE nº 2.296/97 e atualizações;

j)

Às normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, em especial as seguintes:


NR-6: Equipamentos de Proteção Individual – EPI;



NR-10: Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade;



NR-18: Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção;



NR-23: Proteção Contra Incêndios.

k) À Resolução CONFEA n. º 425/98 (ART)
l)

Às normas TIA-TSB 155, EIA/TIA 568-A, EIA/TIA 568-B e EIA/TIA 569

m) Aos regulamentos das empresas de telecomunicações.

21.5 Os serviços objeto deste documento serão executados nas dependências físicas de cada unidade
hospitalar conforme divisão em lote anexo a este Projeto Básico.

21.6 Todos os serviços relativos ao presente documento se referem à manutenção preventiva e corretiva ou
a ambas, entendendo-se isso por todas as ações e intervenções permanentes, periódicas ou pontuais
e emergenciais nos sistemas, subsistemas, equipamentos e componentes prediais de propriedade do
CONTRATANTE que resultem, respectivamente, na manutenção do estado de uso ou de operação, e
na recuperação do estado de uso ou de operação, para que o patrimônio do CONTRATANTE seja
garantido.

21.7 Toda e qualquer manutenção que necessite quebra de alvenaria, forro, piso, revestimentos e demais
itens de acabamento, devem ser recompostos pela CONTRATADA conforme padrão existente e
especificado pela CONTRATANTE, esta deverá estar alinhado ao NR 18 (Norma Regulamentadora) em
EAS (Estabelecimento Assistencial de Saúde) a ser apresentado antes do seu início com as devidas
aprovações junto a Coordenação de Engenharia e Manutenção de Prédios – SEMUS.

21.8 Nos equipamentos que se encontram em período de garantia, os serviços de manutenção preventiva e
corretiva somente poderão ser executados após a constatação de que o problema não decorre de defeito
coberto pela garantia.
a) Ficando constatado que o problema do equipamento decorre de defeito de fabricação, a
CONTRATADA comunicará o fato ao CONTRATANTE no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, não
ultrapassando a data de término da garantia, mediante emissão de laudo técnico, a fim de que sejam
tomadas as providências necessárias;
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b) Caso a CONTRATADA execute, sem a autorização da CONTRATANTE, os serviços de manutenção
preventiva e corretiva nesses equipamentos e disto resulte a perda da garantia oferecida, a
CONTRATADA assumirá durante o período remanescente da garantia e todos os ônus a que
atualmente está sujeito o fabricante do equipamento.

21.9 A CONTRATADA deverá observar os seguintes itens:
a) Considerar-se-á a CONTRATADA como altamente especializada nos serviços em questão e que,
por conseguinte, deverá ter computado, no valor global da sua proposta, também, as
complementações e acessórios implícitos e necessários ao perfeito e completo funcionamento de
todas as instalações e equipamentos, não cabendo, portanto, pretensão de futura cobrança de
“serviços extras” ou de alterações nas composições de preços unitários, salvo os previstos neste
documento.

b) Nenhum pagamento adicional será efetuado em remuneração aos serviços aqui descritos; os custos
respectivos deverão estar incluídos nos preços unitários constantes da proposta da CONTRATADA;
exceto os previstos neste documento.

22. SUBCONTRATAÇÃO

22.1 As empresas vencedoras de cada lote, que não forem enquadradas como ME e EPP, deverão
subcontratar de 10% a 30% (dez a trinta por cento), considerando o valor total licitado para cada lote,
atendendo assim o disposto no art. 8º, inciso I, da Lei Estadual nº 10.403 de 29 de dezembro de 2015.

22.2 As Microempresas - ME, Empresas de Pequeno Porte - EPP e Microempreendedores Individuais - MEI
a serem subcontratadas deverão estar indicadas e qualificadas pelos licitantes com a descrição dos
bens e serviços a serem fornecidos e seus respectivos valores.

22.3 No momento da Habilitação, a empresa licitante deverá apresentar, juntamente com a sua, a
documentação das Microempresas - ME, Empresas de Pequeno Porte - EPP e Microempreendedores
Individuais - MEI exigida no edital, inclusive a regularidade fiscal e trabalhista das microempresas,
empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais subcontratados, sendo de sua
responsabilidade a atualização da referida documentação durante a vigência contratual, sob pena de
rescisão, aplicando-se para regularização das eventuais pendências o prazo previsto no § 1º do art. 5º
da Lei Estadual nº 10.403/2015.
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22.4 As empresas ou profissionais subcontratados deverão ser especializadas e estar devidamente
registrados no CREA, com responsável técnico capacitado a executar os serviços de manutenção
especificados.

23. MATERIAIS

23.1 Os custos de materiais utilizados nos serviços de manutenção preventiva e corretiva serão considerados
inclusos nos preços unitários de serviços de manutenção preventiva e corretiva constantes de Planilha
de Serviços e Preços Unitários de Manutenção Preventiva, Anexo B deste Projeto Básico.

23.2 Todos os materiais a serem empregados nos serviços deverão ser comprovadamente de primeiro uso
e devem atender rigorosamente aos padrões especificados e às normas da ABNT.

23.3 Também, todos os materiais fornecidos pela CONTRATADA, que serão empregados nos serviços,
deverão possuir garantia pelo prazo estabelecido pelo fabricante.

23.4 Se julgar necessário, a fiscalização poderá solicitar à CONTRATADA a apresentação de informação,
por escrito, dos locais de origem dos materiais ou de certificados de ensaios relativos aos mesmos,
comprovando a qualidade dos materiais empregados. Os ensaios e as verificações serão providenciados
pela CONTRATADA e executados por laboratórios aprovados pela FISCALIZAÇÃO.

23.5 Quando da execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva, todos os reparos ou trocas de
peças e/ou materiais deverão obedecer aos modelos, marcas, cores, resistência de materiais já
existentes prédios das Unidades Hospitalares e Administrativas, de modo a manter-se o padrão de
qualidade existente e o equilíbrio da composição arquitetônica.

23.6 Os materiais que não atenderem às especificações não poderão ser estocados e/ou utilizados nas
dependências das Unidades Hospitalares e administrativas.

23.7 Não sendo encontradas pela CONRATADA, no mercado nacional, as marcas e modelos já existentes
nos prédios das Unidades Hospitalares e Administrativas, a CONTRATANTE deverá ser informada no
prazo de 24 (vinte e quatro) horas para as providências de análise e autorização por parte do(s)
Gestor(es) do Contrato do uso de marcas e modelos similares que atendam ao padrão e qualidade
existente e ao equilíbrio da composição arquitetônica.
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23.8 Os materiais inflamáveis só poderão ser depositados em áreas autorizadas pela FISCALIZAÇÃO,
devendo a CONTRATADA providenciar para estas áreas os dispositivos de proteção contra incêndio
determinados pelos órgãos competentes.

23.9 As cores de quaisquer materiais e pinturas a serem executadas serão definidas ou confirmadas pela
FISCALIZAÇÃO no momento oportuno, ouvido o autor do projeto.

23.10 A CONTRATADA deverá providenciar a aquisição dos materiais em tempo hábil para a execução dos
serviços de acordo com o planejamento e controle de manutenção. A FISCALIZAÇÃO não aceitará a
alegação de atraso dos serviços devido ao não fornecimento tempestivo dos materiais pelos
fornecedores.

23.11 A similaridade indicada é em relação ao atendimento aos requisitos e critérios mínimos de desempenho
especificados e normatizados, coincidência de aspectos visuais (aparência/acabamento), de materiais
de fabricação, de funcionalidade e de ergonomia. A similaridade será avaliada pela FISCALIZAÇÃO,
antes do fornecimento efetivo, mediante apresentação do material proposto pela CONTRATADA, laudos
técnicos do material ou produto, laudos técnicos comparativos entre o produto especificado e o produto
alternativo, emitidos por laboratórios conceituados, com ônus para a CONTRATADA.

23.12 Serão consideradas marcas de padrão de referência, para efeito de similaridade: - TIGRE (materiais
hidráulicos); DECA E CELITE (louças e acessórios sanitários); SUVINIL, CORAL E SHERWIN
WILLIAMS (tintas, vernizes, seladoras, massa à base de PVA e complemento acrílico), PIRELLI (fios e
cabos elétricos).

23.13 No caso de não haver indicação de marca como padrão de referência, deverão ser observadas as
marcas e os modelos padronizados dos materiais instalados nas edificações do CONTRATANTE; ou,
em não havendo mais no mercado (retirada de linha de fabricação ou outro motivo justificável)
substituição por similar ou superior em qualidade.

23.14 Materiais de limpeza e de consumo necessários aos serviços de manutenção preventiva e corretiva,
que são aqueles que se consomem à primeira aplicação, empregados em pequenas quantidades com
relação ao valor dos serviços, tais como: lixas (para madeira, alvenaria e ferro), lubrificantes, graxas,
desengraxantes, produtos antiferrugem, utensílios e produtos de limpeza, sabões, detergentes, estopas,
panos, palha de aço, solventes, querosene, fita isolante, veda rosca, cola de contato e de madeira, colas
e adesivos para tubos de PVC, colas tipo Araldite e Super Bonder, Durepoxi, eletrodos e afins, pilhas,
baterias, materiais de escritório, anilhas, conector terminal, abraçadeiras (nylon e ferro), parafusos,
brocas, serra copo, arrebites, buchas de nylon, arruelas, pregos, pincéis, rolos de pintura, fita zebrada,
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lona plástica e outros necessários à execução dos serviços, os quais deverão ser de primeira qualidade
e estar em condição de uso;

23.15 A CONTRATADA deverá manter estoque regular dos materiais de consumo para manutenção que
atenda às necessidades mensais dos serviços de manutenção e operação. Em casos excepcionais de
falta de material, a CONTRATADA terá o prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas para o seu
fornecimento.

23.16 A CONTRATADA deverá fornecer, sem ônus para CONTRATANTE, todos os equipamentos,
ferramentas, materiais de consumo, componentes, produtos, aparelhos de medições e testes
indispensáveis à execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva solicitados, sejam eles
definitivos ou temporários, assumindo toda a responsabilidade pelo transporte, carga, descarga,
armazenagem e guarda cujos custos devem estar considerados no BDI.

23.17 A CONTRATADA deverá manter os equipamentos, ferramentas e instrumentos em perfeito estado de
conservação, manutenção, segurança e higiene, prontos para utilização em qualquer tempo, bem como
adequados à produtividade compatível com as respectivas especificações técnicas, substituindo-os ou
consertando-os no caso de defeito, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas;

23.18 A CONTRATADA deverá garantir que os equipamentos, ferramentas e instrumentos sejam de boa
qualidade, ou seja, de primeira linha;

23.19 O local para armazenamento dos equipamentos, ferramentas e instrumentos será indicado pelo
CONTRATANTE, devendo a CONTRATADA responsabilizar-se pelas providências de aquisição de
“containers” em quantidades e tamanhos adequados ao bom atendimento deste Projeto Básico.

23.20 A CONTRATADA deverá apresentar ao fiscal do Contrato relação de equipamentos, ferramentas e
instrumentos à disponibilidade da CONTRATADA, os quais deverão estar locados em suas instalações
à disposição do CONTRATANTE, para a perfeita execução dos serviços constantes deste Projeto
Básico;

23.21 A CONTRATADA deverá fornecer, sempre que solicitado pelo fiscal do Contrato, amostras de todos
os materiais a serem empregados nos serviços antes de sua execução;

23.22 A CONTRATADA deverá entregar ao fiscal do Contrato todas as peças, componentes e materiais
porventura substituídos;
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23.23 A substituição de peças, equipamentos ou acessórios mediante prévia comprovação da necessidade
deverá ser feita pela CONTRATADA, cuja justificativa deverá ser assinada pelo responsável técnico e
autorizada pelo fiscal do Contrato;

23.24 O fiscal do Contrato deverá ser comunicado pela CONTRATADA quando da substituição de peças, de
modo a poderá acompanhar a substituição para certificar-se da originalidade e da genuinidade dos
componentes;

23.25 A CONTRATADA é responsável pela destinação (descarte) de peças ou equipamentos que forem
substituídos;

23.26 A CONTRATADA deverá observar que, nos casos de manutenção preventiva e corretiva com
substituição de peças, equipamentos ou acessórios, o prazo para normalização do sistema será de no
máximo 05 (cinco) dias úteis após aprovação do gestor do contrato;
23.26.1 A formalização imediata da comunicação ao CONTRATANTE quando houver necessidade
de maior prazo para a execução do serviço, justificando e propondo novo prazo será feita pela
CONTRATADA, o qual poderá ou não ser aceito pelo fiscal do Contrato;

23.27 O fato de os profissionais não terem conhecimento suficiente para a resolução de um problema
específico do Objeto não será justificativa para o não cumprimento do prazo máximo de 05 (cinco) dias
corridos para a normalização do funcionamento do sistema; devendo a CONTRATADA subcontratar
uma empresa ou profissional para a resolução do problema, sendo que ônus da contratação ficará a
cargo da CONTRATADA.

23.28 Caberá à CONTRATADA comprovar a necessidade de substituição ou aplicação do material por ela
solicitado, cuja justificativa deverá ser assinada pelo Responsável Técnico e encaminhada ao Gestor do
Contrato;

23.29 Caso a CONTRATADA não possua material, peça, componente ou acessório dos sistemas constantes
deste documento em seu almoxarifado, e que necessite ser substituído imediatamente para a correção
de um problema, ela deverá providenciar no prazo máximo de 24 (vinte quatro) horas, ou dentro da
necessidade de solucionar o problema mediante acordo prévio realizado com a CONTRATANTE, o
referido material, sendo que a aquisição deverá ser realizada atendendo os procedimentos definidos
pela CONTRATANTE.

23.30 Não serão aceitos materiais de reposição com marcas distintas das existentes, exceto quando
comprovada a equivalência técnica de outra marca, o que, necessariamente, deverá ser comprovado
59

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Concorrência nº 22/2018
=====================================================================================
através de testes e ensaios previstos por normas a serem submetidos à análise e aceite prévios do fiscal
do Contrato.

23.31 Todos os materiais a serem empregados nos serviços deverão ser novos, comprovadamente de
primeira qualidade, não podendo ser recondicionados ou reaproveitados e deverão estar de acordo com
as especificações, devendo ser submetidos à aprovação do fiscal do Contrato.

23.32 No caso de fornecedor exclusivo do componente, a CONTRATADA deverá apresentar uma carta de
exclusividade do seu fornecedor, bem como cópia de uma nota fiscal de venda já realizada desse
componente para outrem. Caso o componente nunca tenha sido vendido, deverá ser fornecido um
documento constando que tal componente nunca foi anteriormente vendido pelo fornecedor;

23.33 Para efeito de análise técnica e aprovação, as peças, os componentes e os acessórios que
necessitarem de substituição deverão ser submetidos à apreciação prévia do fiscal do Contrato com a
indicação de código e descrição do insumo de acordo com Relatório de Insumos divulgado pelo Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI, se for o caso;
23.33.1 Caso o Relatório de Insumos descrito no item 14.27 não possua indicação de preço, a
CONTRATADA deverá elaborar composições unitárias dos serviços aos quais os insumos estejam
vinculados e submetê-las à apreciação prévia do Gestor do Contrato, antes da efetiva aquisição e
fornecimento;

23.34 O CONTRATANTE poderá realizar pesquisa de mercado para verificação de conformidade do preço
de insumos obtido no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos contados da data de apresentação do
orçamento;

23.35 No caso dos preços apresentados serem superiores aos obtidos na pesquisa de mercado levada a
efeito pela Coordenação de Engenharia e Manutenção Predial da Secretaria Municipal de Saúde SEMUS, a CONTRATADA se obriga a receber o de menor valor;

24. PRAZO DE VIGÊNCIA

24.1 O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, a contar da data da sua assinatura, com efeitos
financeiros a partir do recebimento da ordem de serviço. O prazo de vigência pode ser prorrogado por
sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta) meses, em conformidade com o inciso II do art. 57 da
Lei 8.666 de 21/06/1993, mediante assinatura do Termo Aditivo.

25. DA PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
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25.1 Caso as rotinas de manutenção não sejam implementadas até o segundo mês a contar da emissão da
ordem de serviço, ou se porventura forem interrompidas sem anuência prévia e formal da fiscalização,
deverão ser aplicadas as sanções cabíveis;

25.2 Durante os primeiros 20 (vinte) dias, após assinatura do Contrato, a Contratada deverá providenciar
levantamento detalhado de todas as edificações, analisando plantas, diagramas e toda documentação
técnica disponível, a fim de orientar seus empregados quando da implementação da manutenção
preventiva e corretiva; bem como, em caso de intervenção corretiva;

25.3 As manutenções corretivas e os serviços correlatos, mencionados nestas especificações não são
estanques, e sim, exemplos de ações e serviços pretendidos. A abreviatura "etc", e o adjetivo "inerente"
empregado, tem o objetivo de não se fazer longa enumeração e, principalmente, não excluir deste
projeto qualquer serviço que, por sua natureza, está inseparavelmente ligado às atividades de
engenharia sob a responsabilidade da contratada;

25.4 Ao iniciar cada atendimento, a contratada deverá assinar a ordem de serviço emitida pela fiscalização,
a qual explicitará o prazo de execução em dias corridos, a contar da data de seu recebimento, conforme
definição da fiscalização, que deverá ter início 48 (quarenta e oito) horas e conclusão dentro do prazo
definido pela fiscalização, sob pena de aplicação de sanções cabíveis;

25.5 Quando se tratarem de serviços de maior complexidade de execução, seja por questões técnicas ou
pelo volume do serviço, a contratada deverá estabelecer e registrar, de comum acordo com a
fiscalização, em cada ordem de serviço, as datas de início e conclusão do serviço nela solicitado, que
só poderão ser prorrogadas, em caráter excepcional, mediante prévia concordância do fiscal do
Contrato;

25.6 O agendamento dos serviços não poderá comprometer o bom andamento das demais ordens de
serviço, ou seja, sua conclusão dentro do prazo estipulado cabe a contratada viabilizá-los com uso, se
necessário, de outros profissionais além do efetivo, sem ônus adicional à Secretaria Municipal de Saúde
- SEMUS;

25.7 Fazer constar, em cada ordem de serviço atendida, os materiais aplicados e seus respectivos
quantitativos e custos, as datas e horas de início e término, bem como os nomes dos empregados
envolvidos;
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25.8 As ordens de serviço só poderão ser consideradas atendidas, após o "De Acordo" da fiscalização e o
"Ciente" do cliente interno (usuário – cada prédio);

25.9 Cumpridas as etapas do subitem anterior, as ordens de serviço serão encaminhadas, de imediato, à
fiscalização, para providenciar o seu encerramento;

25.10 Fornecer à fiscalização, juntamente com a fatura dos serviços prestados, relatório mensal completo,
informando, por exemplo: as manutenções corretivas identificando, detalhadamente, equipamentos e
locais contemplados, o total das ordens de serviço recebidas no mês, o número de atendidas por
especialidade, bem como o consolidado dos materiais aplicados com seus respectivos quantitativos e
valores;

25.11 Agir e operar com organização completa, fornecendo a mão-de-obra, ferramentas, materiais, utensílios
e equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços, realizando, também, todas as atividades
inerentes à coordenação, administração e execução dos serviços, utilizando-se de empregados
treinados preparados e de bom nível educacional, moral e mental;

25.12 Refazer, às suas custas, os serviços reprovados pela fiscalização, seja pela baixa qualidade dos
materiais aplicados, quer quanto pela imperícia, imprudência e/ou incompetência de seus empregados,
arcando com o custo de todos os materiais necessários;

25.13 Zelar para não danificar os pisos/ paredes/ forros/ móveis/ etc., tomando todas as precauções
necessárias para não riscar e/ou impregná-los com sujeiras, adotando as ações cabíveis para entregar
os locais dos serviços em perfeito estado;

25.14 Exigir de seus empregados que mantenham limpos os lugares onde estiverem trabalhando, livres e
desobstruídos, visando minimizar o impacto dos serviços nos ambientes. Após a conclusão dos serviços,
efetuar limpeza completa do local, antes de comunicar à fiscalização do setor de Engenharia, Obras e
Serviços, da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS, o encerramento dos trabalhos, para fins de
vistoria e aceite pela fiscalização;

25.15 Dispor de pessoal, com o mesmo nível de qualificação e formação exigidos no edital para as eventuais
substituições seja por motivo de férias, licenças e faltas de qualquer natureza;

25.16 Ter sob vínculo empregatício, exclusivo, os seus empregados, estando em dia com seus encargos
trabalhistas, previdenciários e securitários;
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25.17 Executar os serviços de acordo com as especificações e normas técnicas brasileiras e instruções dos
fabricantes dos equipamentos utilizados;

25.18 Promover a retirada do entulho dos serviços executados, sem ônus adicional para a Secretaria
Municipal de Saúde - SEMUS, comunicando, por escrito, à fiscalização quando a realização desse
serviço exigir prazo superior a 02 (dois) dias;

25.19 Acatar todas as orientações do fiscal e da fiscalização, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita
fiscalização prestando, de imediato, os esclarecimentos solicitados e atendimento das reclamações
formuladas;

25.20 Quando na execução de manutenção preventiva e corretiva prevista neste projeto, a mão-de-obra
necessária não estiver contemplada no efetivo contratado, a contratada poderá subcontratar os serviços
a profissional ou empresa especializada na atividade, mediante anuência prévia do fiscal do contrato;

25.21 Providenciar, no prazo máximo de até 48 (quarenta e oito) horas, os reparos ou indenizações de avarias
em equipamentos, instalações e bens, causadas por seus empregados na execução dos serviços ou
por imperícia, imprudência ou vandalismo, inclusive a servidores e terceiros, sem ônus adicional para a
Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS;

25.22 Executar todos os serviços deste Projeto Básico, necessários à Secretaria Municipal de Saúde SEMUS – prédios e áreas externas das unidades hospitalares, promovendo vistorias continuadas nas
edificações e apresentando relatórios identificando os serviços necessários.
25.23 Manter “as built” das modificações, para fins de atualização das plantas das edificações;

25.24 Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades objeto desta
licitação, sem prévia autorização da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS;

26. DA GARANTIA

26.1 Para assinatura do Contrato, decorrente do procedimento licitatório, a Contratada prestará garantia no
valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, nos termos do art. 56 e seus
parágrafos, da Lei nº 8.666/93. A contratada poderá optar por uma das seguintes modalidades:
a. Caução em dinheiro;
b. Seguro – garantia; e/ou
c. Fiança Bancária.
63

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Concorrência nº 22/2018
=====================================================================================

26.2 Ocorrendo a prorrogação da vigência contratual, a garantia prestada deverá ser validada para o novo
período repactuado.

26.3 A garantia, nos termos do inciso XIX, do art. 19 da IN03/2009, deverá ter validade de 03 (três) meses
após o término da vigência contratual, devendo ser renovada a cada prorrogação efetivada no contrato.

26.4 A garantia somente será liberada ante a comprovação de que a empresa pagou todas as verbas
rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação. Caso esse pagamento não ocorra até o fim do
segundo mês ano o encerramento da vigência contratual, a garantia será utilizada para pagamento
dessas verbas trabalhistas diretamente pela Administração.

26.5 Caso a garantia não seja em dinheiro, ela não poderá ser restritiva quanto às obrigações da empresa
com a Administração advinda de prejuízos diretos ou indiretos, multas, indenizações ou ressarcimento
de quaisquer espécies.
26.6 Na hipótese em que a garantia for utilizada total ou parcialmente – como para corrigir quaisquer
imperfeições na execução objeto do contrato ou para reparar danos decorrentes da ação ou omissão da
Contratada, de se preposto ou de quem em seu nome agir, ou ainda nos casos de multas aplicadas
depois de esgotado o prazo recursal – a Contratada deverá, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
recompor o valor total dessa garantia, sob pena de aplicação de penalidade, mediante justificativa
apresentada por escrito e aceita pelo Fiscal do contrato.

27. REAJUSTE OU REPACTUAÇÃO DE PREÇOS

27.1 O valor pago à CONTRATADA poderá ser objeto de revisão por meio de repactuação financeira
estabelecida no Decreto 2271/97 c/c com a IN 02/2008 - MPOG, mediante apresentação de planilha
analítica de custo estabelecida para a terceirização de mão-de-obra, conforme modelo estabelecido pela
IN 02/2008 - MPOG.

27.2 Os preços serão fixos e irreajustáveis durante a vigência do contrato, salvo se houver prorrogação do
contrato, conforme disciplina o artigo 57 da Lei nº 8.666/93, a critério do CONTRATANTE;

27.3 Eventual atualização monetária do valor do contrato seguirá o índice do IPCA/IBGE.
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27.4 A repactuação dos preços, como espécie de reajuste contratual, deverá observar o interregno mínimo
de 01 (um) ano das datas dos orçamentos aos quais a proposta se referir, conforme estabelece o art.
5º, do Decreto nº 2.271/97.

27.5 O interregno mínimo de 01 (um) ano para a primeira repactuação será contado a partir:
a) Da data limite para apresentação das propostas constante do instrumento convocatório, em relação
aos custos com a execução do serviço decorrentes do mercado, tais como o custo dos materiais e
equipamentos necessários à execução dos serviços ou;
b) Da data acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho ou equivalente, vigente à época da
apresentação da proposta, quando a variação dos custos for decorrente de mão-de-obra e estiver
vinculada às data-base destes instrumentos.

27.6 As repactuações serão precedidas de solicitação da CONTRATADA, acompanhada da demonstração
analítica da alteração dos custos, por meio de apresentação da planilha de custos e formação de preços
e do novo acordo ou convenção coletiva que fundamenta a repactuação, conforme for a variação dos
custos objeto da repactuação.

27.7 As repactuações a que a CONTRATADA fizer jus e não forem solicitadas na vigência do contrato,
restarão preclusas com a prorrogação contratual e/ou encerramento da contratualidade.

27.8 No caso de eventuais prorrogações contratuais, os custos não renováveis já pagos ou amortizados no
primeiro ano da contratação deverão ser eliminados como condição para a renovação.

27.9 Os preços estimados pela CONTRATANTE na Planilha de Serviços e Preços Unitários de Manutenção
preventiva e corretiva, Anexo, serão reajustados anualmente, de acordo com a lei vigente ou em
conformidade com outra norma que vier a ser editada pelo Poder Público, com base na tabela do
SINAPI/CEF ou pela variação do INCC –, publicado pela FGV, ocorrida no período, ou por outro índice
que venha substituí-lo, utilizando-se da seguinte fórmula:
R = V × I – Io, onde:
R = Valor do reajuste procurado;
V = Valor contratual dos serviços a serem reajustados;
I = Índice relativo à data do reajuste;
Io = Índice inicial (refere-se ao índice de custos dos preços correspondente à data fixada para a
entrega da proposta na licitação).

28. DA RESCISÃO
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28.1 A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80
da Lei nº. 8.666/93.

28.2 A rescisão do contrato poderá ser:
a) Determinada por ato unilateral e escrito do Contratante, nos casos enumerados nos incisos I a XII e
XVII do artigo 78 da Lei 8.666/93, notificando-se a Contratada com a antecedência mínima de 30
(trinta) dias, exceto quanto ao inciso XVII;
b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, desde que haja
conveniência para o Contratante;
c) Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.
d) A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada
da autoridade competente.
e) Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado
o contraditório e a ampla defesa.

29. ANEXOS DESTE PROJETO BÁSICO
29.1 ANEXO A – Rede Própria de Estabelecimentos Assistenciais da Saúde da Secretaria Municipal de
Saúde de São Luís / SEMUS.
29.2 ANEXO B – Planilha Orçamentária (Serviços e Preços Unitários);

30. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁTIOS

30.1 As despesas, na natureza própria, decorrentes, correrão por conta da Dotação Orçamentária de
Recursos de Exercícios Correntes e Subsequentes, atendendo ás disponibilidades, e ás demais
condições pertinentes, devidamente informadas e reservadas pelo Setor Competente, no período de
Realização de despesas/PRD ou Despacho Específico.

31. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

31.1 A Contratada obrigar-se-á a obedecer a todas as normas e rotinas da CONTRATANTE, bem como a
guardar sigilo em relação a dados, informações ou documentos de que seus empregados venham a
tomar conhecimento e responderá, civil e criminalmente por descumprir tais obrigações.

31.2 A Contratante será o titular do direito de propriedade sobre quaisquer trabalhos desenvolvidos pela
Contratada, se pertinentes ao objeto contratado.
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31.3 A Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS terá direito, a qualquer tempo e lugar, de rejeitar quaisquer
serviços, que de alguma forma, não estejam em estrita conformidade com os requisitos especificados.

31.4 A CONTRATADA manterá a CONTRATANTE livre de quaisquer reivindicações, demandas, queixas e
representações de qualquer natureza, decorrentes de sua ação ou omissão.

32. DO FORO

32.1 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, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do objeto contratual

São Luís/MA, 18 de julho de 2018.

JOÃO FERREIRA LIMA NETO
Coordenador de Engenharia e Manutenção de Prédios-COORDENG
Matrícula 226352-2
- SEMUS -

APROVO TERMO DE REFERÊNCIA COM
BASE NO ART. 7º, § 2º, I, DA LEI Nº 8.666/93.
EM: ______/______/ 2018

LUIZ CARLOS DE ASSUNÇÃO LULA FILHO
Secretário Municipal de Saúde
-SEMUS-
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CONCORRÊNCIA Nº 22/2018- CPL
ANEXO II

RESUMO DA PROPOSTA

REF. Proposta de Preços
CONCORRÊNCIA n.º 22/2018 - CPL

Prezados Senhores,
Pela presente, submetemos à apreciação de V.S.ª, a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe,
assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na
preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se
desenvolverão os trabalhos, e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação
definidos no Edital.
1. PROPONENTE:
RAZÃO SOCIAL: nome de identificação da empresa
SEDE: endereço da sede da empresa
C.N.P.J:número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
2. PROPOSTA DE PREÇO GLOBAL:
VALOR TOTAL DA PROPOSTA: valor numérico e por extenso da proposta
MÊS BASE: mês de entrega da proposta
3. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: preencher o prazo nos termos do Edital
4. PRAZO PROPOSTO PARA EXECUÇÃO DA OBRA: preencher conforme Edital

Atenciosamente,

Nome e identificação do representante
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CONCORRÊNCIA Nº 22/2018- CPL
ANEXO III

MINUTA DO CONTRATO Nº_______/2018

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE
MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA,
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE
SAÚDE
E
ADMINISTRATIVAS
DA
SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUS, CELEBRADO ENTRE
A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS E A
EMPRESA XXXXXXXXXXX. MEDIANTE AS CLÁUSULAS E
CONDIÇÕES DORAVANTE ESTABELECIDAS.
BASE
LEGAL:
Lei
n.º
8.666/93,
ADMINISTRATIVO Nº 040-37690/2018

PROCESSO

O MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS, pessoa jurídica de
direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº. . 13.816.886/0001-98, com sede na rua Dep. Raimundo
Vieira da Silva, n. 2000, Parque do Bom Menino, Centro, nesta cidade de São Luís, Capital do Estado do
Maranhão, neste ato representada por seu titular o Sr. LUIZ CARLOS DE ASSUNÇÃO LULA FILHO,
brasileiro, portador da carteira de identidade nº. 65457196-1, expedida pela SSP/MA e inscrito no CPF sob
nº. 406.425.503-87, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominada de CONTRATANTE e a
empresa XXXXXXXXXXXXXX, pessoa jurídica de direito privado, com sede na XXXXXXXXXXXXXXXXX,
nesta cidade, inscrita no CNPJ sob o n.º XXXXXXXX/XXXX-XX, Inscrição Estadual n.º XXXXXXXXX, neste
ato representada pelo Sr. XXXXXXXXXXXXXX, portador da C.I. n.º XXXXXXX SSP/MA e CPF n.º
XXXXXXXXXXX, residente e domiciliado à XXXXXXXXXXXXXXXX, nesta cidade, doravante denominada de
CONTRATADA, firmam o presente Contrato, que se regerá pelas Leis n.º 10.520/2002 e 8.666/93, e suas
alterações, a legislação que rege a espécie, atendidas as cláusulas e condições que se anunciam a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de manutenção predial,
preventiva e corretiva, paras as Unidades de Saúde e Administrativas da Secretaria Municipal de Saúde de
São Luís – SEMUS, através de Concorrência em consoante ao Sistema de Registro de Preço.
EMPRESA:
Item

UND.

QTD

PREÇO R$
UNIT.

TOTAL
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CLÁUSULA SEGUNDA: DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
Os serviços serão contratados a partir do recebimento da “Ordem de Serviço”, onde consta o cronograma de
execução, emitida pelo Fiscal do Contrato, indicado mediante Portaria.
CLÁUSULA TERCEIRA: DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
A CONTRATADA deverá realizar os serviços de manutenção preventiva e corretiva por demanda de serviços,
devidamente autorizados e aprovados pela CONTRATANTE mediante emissão de ordens de serviço
devidamente emitidas pela CONTRATANTE para cada tipo de serviço;
CLÁUSULA QUARTA: DO LOCAL DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
Os serviços de manutenção predial preventiva e corretiva serão prestados nas edificações dos prédios que
compõem as Unidades de Saúde e suas respectivas áreas externas. A lista das Unidades de Saúde e
Administrativas da rede pertencente a Secretaria Municipal de Saúde de São Luís - SEMUS abrangidas que
consta no ANEXO A, do Projeto Básico.

CLÁUSULA QUINTA: DO PRAZO DE SERVIÇO

Dada à necessidade permanente da Administração, os serviços a serem contratados deverão ser prestados
de FORMA CONTÍNUA, razão pela qual o Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, podendo ser
prorrogado por períodos iguais e sucessivos, limitado a 60 (sessenta) meses, nos termos do inciso II, artigo
57, da Lei n° 8.666/1993.

PARÁGRAFO ÚNICO: O serviço deverá ser executado a partir do trigésimo dia de contrato, sendo de
responsabilidade da Licitante Vencedora a logística para atender plenamente aos requisitos desta
contratação.

CLÁUSULA SEXTA: DA DESCRIÇÃO DOS SISTEMAS

I - INSTALAÇÕES CIVIS: Prédios compreendendo estrutura em concreto armado; fachadas compostas por
esquadrias de alumínio e vidro; cobertura em telha de fibrocimento ondulada e=6mm; calhas em concreto
armado impermeabilizadas com manta asfáltica; impermeabilizações em paredes e muros; alvenarias de
tijolo cerâmico e de gesso; revestimentos de parede (cerâmicas e azulejos); pinturas; comunicação visual;
pavimentação interna e externa (asfáltica, articulada, grama); pinturas (de parede, teto, faixas, meio-fio,
canteiros, corrimão de escadas, esquadrias de madeira); forros, portas de madeira e de vidro temperado,
divisórias, rufos, grades metálicas e escadas metálicas, portões com acionamento remoto, cerca eletrônica,
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ferragens e demais acessórios.

II - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS E LÓGICAS: Quadro geral de baixa tensão, quadro de
distribuição, disjuntores, motores elétricos, sistemas de proteção contra descargas atmosféricas, condutores,
interruptores, tomadas, iluminação interna e externa, luminárias, lâmpadas, reatores e demais acessórios,
dispositivos redutores de surto; “Nobreaks”; tomadas e interruptores de lógica; equipamentos de lógica; fios
e cabos de lógica; subestações elétricas aéreas e abrigadas; tomadas de telefone; aparelhos de telefone;
fios e cabos de telefone.

III - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E PLUVIAIS: Instalações hidráulicas e sanitárias para todo
o prédio, compreendendo alimentador predial, caixas d’água, cisternas, poços, barriletes, redes de
distribuição, redes de águas servidas e pluviais, sistemas de recalque, bombas de recalque e esgoto,
aparelhos sanitários, registros, louças, pias, metais e acessórios, válvulas de descarga, caixas de inspeção,
caixas de gordura, ralos, caixas de areia, “bocas de lobo”, dreno de brita, fossas, sumidouros, sistema de
reutilização de águas pluviais, etc.

IV - INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO: Sistema de hidrantes, composto de
mangueiras, bicos de esguichos, registros, grupo moto-bombas, canalizações, botoeiras e campainhas de
alarme e sensores; sistema de sprinkler, composto de chuveiros automáticos, registros, grupo moto-bombas,
canalizações, alarmes e sensores; sistema de alarme, composto de central, acionadores, alertadores
sonoros, eletrodutos e circuitos; sistema de combate a incêndio, composto de extintores de água
pressurizada de 10 litros, extintores de CO2 de 6 kg e extintores de pó químico seco de 4 kg.

V - SONORIZAÇÃO: Alto-falantes embutidos, microfones, mesa de áudio, cabos polarizados.

VI - JARDINS: Canteiros existentes ao longo do terreno, com vegetação rasteira e arbórea, de espécies
diversificadas, bancos, chafariz, mandalas decorativas.

VII - SERVIÇOS DE MARCENARIA: Montagem e desmontagem de mobiliário, troca e ajuste de fechaduras,
pequenos reparos em mesas, cadeiras, gaveteiros, armários e estantes, pequenos serviços de montagem e
desmontagem de divisórias, adequação de “layout”, regulagem de portas, fixação de quadros e placas
diversas, regulagem de arquivos deslizantes.

VIII - EQUIPAMENTOS: Quadros Gerais de Distribuição Normal QGD-N (inclusive disjuntores de BT), central
de detecção e alarme de incêndio (detectores de incêndio), “nobreaks”, bombas de água potável, bombas do
sistema de sprinkler, bombas jockey, bombas do sistema de hidrantes de parede, motores elétricos das
cancelas automatizadas.
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CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, a contar da data da sua assinatura, com efeitos
financeiros a partir do recebimento da ordem de serviço. O prazo de vigência pode ser prorrogado por
sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta) meses, em conformidade com o inciso II do art. 57 da Lei
8.666 de 21/06/1993, mediante assinatura do Termo Aditivo.
CLÁUSULA OITAVA - DAS CONDIÇÕES DOS SERVIÇOS
I - O preço total geral obtido na Planilha de Serviços e Preços Unitários de Manutenção Predial Preventiva e
Corretiva é somente estimativo de faturamento pela CONTRATADA uma vez que, podem ocorrer variações
mês a mês, nos quantitativos de serviços eventuais efetivamente executados;

II - Quando da execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva, os reparos, trocas de peças,
materiais, instrumentos, ferramentas deverão obedecer aos modelos e especificações já existentes nas
Unidades Hospitalares e Administrativas de modo a manter-se a originalidade do padrão existente e o
equilíbrio da composição arquitetônica;

III - Considerar-se-á a Contratada como especializada nos serviços em questão e, por conseguinte, serão
responsáveis

exclusivas

pela

alocação

e

dimensionamento

correto

dos

quantitativos

de

homens/hora/especialidade necessários à perfeita e completa consecução do objeto, observadas as
especificações deste Projeto Básico. Não se trata de contratação de mão-de-obra ou postos de trabalho, mas
de serviço especializado de manutenção predial preventiva e corretiva com índices de produtividade;

IV - Deverão estar incluídos na proposta da Contratada:


Declaração expressa de que os preços contidos na planilha de quantitativos e preços – Anexo B,
tanto para manutenção predial preventiva como para manutenção predial corretiva incluem todos os
custos, tais como: salário, ônus tributários, fiscais, para-fiscais, trabalhistas e sociais, seguro,
transporte, materiais, serviços e demais despesas necessárias ao cumprimento integral do objeto
deste Projeto Básico e seus anexos;



Declaração expressa de que a Contratada é responsável exclusiva pela alocação e dimensionamento
correto dos quantitativos de homens / hora / especialidade necessária à perfeita e completa
consecução do objeto, observadas as especificações deste Projeto Básico;



Declaração expressa de que adotará os procedimentos ambientalmente adequados para o descarte
de materiais potencialmente poluidores provenientes dos serviços (sucata), tais como: pilhas,
baterias, lâmpadas, circuitos impressos, lubrificantes, etc. que contenham, em suas composições,
chumbo, mercúrio e seus compostos ou outros elementos tóxicos, remetendo-os, sem ônus para a
72

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Concorrência nº 22/2018
=====================================================================================
SEMUS, para os estabelecimentos que as comercializam, empresas de reciclagem ou à rede de
assistência técnica autorizada pelas respectivas indústrias;


Declaração de que terá disponibilidade de ferramentas e equipamentos, pessoal técnico
especializado e outros considerados essenciais para o cumprimento do objeto;

V - Constatado o atendimento às exigências fixadas no edital, quanto à proposta e a habilitação, a licitante
declarada classificada em primeiro lugar no certame, deve, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados
da solicitação do órgão participante e após agendamento prévio cumprir as seguintes exigências:


Apresentar nas dependências da SEMUS – Coordenação de Engenharia e Manutenção Predial, de
forma didática, observando cada um dos itens das planilhas anexas e as especificações deste Projeto
Básico: os procedimentos e rotinas de manutenção considerando o dimensionamento das equipes
de trabalho residentes e volantes para cada especialidade com as respectivas justificativas técnicas
e cálculos pertinentes; e a relação de ferramentas, equipamentos e insumos disponibilizados para
realização dos serviços, observadas as especificações deste Projeto Básico;



As planilhas de formação de custo de cada item serão objeto de análise para avaliar o
dimensionamento das equipes de trabalho em relação ao tempo de atendimento em caso de falhas;



Caso quaisquer equipamentos, insumos ou ferramentas essenciais para a realização dos serviços
não forem computados nas planilhas de formação de preços deste Projeto Básico, sem justificativa
técnica compatível, a Licitante terá sua proposta desclassificada;



Serão também desclassificadas as propostas que não apresentem a Planilha de Serviços e Preços
Unitários de Manutenção preventiva e corretiva, conforme modelo anexo ao projeto básico e preços
que sejam manifestadamente inexequíveis; que não comprovem sua exequibilidade em relação à
produtividade apresentada; e incompatíveis com o serviço;



Consideram-se preços manifestadamente inexequíveis aqueles que, comprovadamente forem
insuficientes para a cobertura dos custos decorrentes da contratação pretendida;

VI - Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência e adotados, entre outros, os seguintes
procedimentos:


Questionamentos junto à proponente para a apresentação de justificativas e comprovações em
relação aos custos com indícios de inexequibilidade;



Pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas para verificação de contratos da mesma
natureza;



Estudos setoriais;



Análise de soluções técnicas e/ou condições excepcionalmente favoráveis que o proponente detenha
para a prestação dos serviços; e
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Demais verificações que porventura se fizerem necessárias.

VII - No julgamento da habilitação e das propostas, a comissão poderá sanar erros ou falhas que não alterem
a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado,
registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e
classificação.
CLÁUSULA NONA – COMPOSIÇÃO DAS EQUIPES TÉCNICAS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL
CORRETIVA
I - Em razão das características e necessidades específicas dos serviços de manutenção preventiva serem
executados nas edificações e áreas externas das unidades hospitalares e administrativas, a CONTRATADA
alocará recursos humanos de seu quadro, ou de empresa subcontratada, nas categorias profissionais e
quantidades mínimas abaixo discriminadas, mesmo em casos de afastamentos legais, em até 05 (cinco) dias
úteis a contar da data do início da vigência do contrato:

II - EQUIPE RESIDENTE:
c. Mão-de-obra indireta
 01 (um) engenheiro (civil, mecânico ou eletricista), com especialização em gestão dos recursos
físicos e tecnológicos em saúde na função de gerente de manutenção do lote;
 01 (um) encarregado geral de manutenção predial civil;
 01 (um) técnico em Segurança do Trabalho;
 01 (um) técnico em edificações;

d. Mão-de-obra direta - considerando manutenção predial: elétrica, civil, mecânica, hidráulica, está
de acordo com NR 10 (devido a média e alta tensão deveria ter assistência de eletricista 24 horas)
 01 (um) oficial eletricista;
 01 (um) ajudante de eletricista;
 01 (um) oficial encanador ou bombeiro hidráulico;
 01 (um) ajudante de bombeiro hidráulico;
 01 (um) pedreiro;
 01 (um) ajudante de pedreiro;
 01 (um) oficial marceneiro/carpinteiro;
 01 (um) ajudante de marceneiro;
 01 (um) oficial pintor;
 01 (um) ajudante de pintor;
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III - A CONTRATADA alocará profissionais com as seguintes características e comprovação da prestação de
serviços através de registros ou Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS nas respectivas áreas:
 Engenheiro civil, com experiência em manutenção de sistemas semelhantes aos constantes deste
Projeto Básico comprovada mediante Certidão de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CREA e
experiência comprovada em gerenciamento de manutenção predial preventiva e corretiva;
 Encarregado geral de manutenção predial civil, com experiência comprovada em manutenção de
sistemas civis semelhantes aos constantes deste Projeto Básico;
 Técnico em Segurança do Trabalho, com ensino em nível médio e experiência comprovada em
manutenção de sistemas semelhantes aos constantes deste Projeto Básico, com Certidão de Acervo
Técnico (CAT) emitida pelo CREA;
 Técnico em edificações, com ensino médio completo ou equivalente, com prática em sistemas civis
semelhantes aos constantes deste Projeto Básico e experiência comprovada, registro no CREA;
 Oficial eletricista, com conhecimento em moto-bombas, ensino médio completo ou equivalente e
experiência comprovada;
 Ajudante de oficial eletricista ou ajudante de oficial eletromecânico, com conhecimento em motobombas;
 Oficial Encanador ou Bombeiro hidráulico, com comprovação de experiência nos sistemas
hidrossanitário, de combate à incêndio;
 Ajudante de bombeiro hidráulico, com experiência comprovada;
 Oficial Pedreiro, com prática em serviços de impermeabilização, inclusive com manta asfáltica e
experiência comprovada;
 Ajudante de pedreiro, com experiência comprovada;
 Marceneiro / Carpinteiro, com prática em esquadrias de madeira, mobiliário de madeira e arquivos
deslizantes e experiência comprovada;
 Ajudante de marceneiro, com experiência comprovada;
 Oficial Pintor, com prática em serviços de pintura e de gesso e experiência comprovada;
 Ajudante de pintor, com experiência comprovada;

IV - A carga horária a ser cumprida pelas categorias previstas nesta especificação, como residentes, será
inicialmente a seguinte:


Cumprimento de jornada de 44 (quarenta e quatro) horas semanais. Os intervalos para almoço e os
horários de entrada e saída deverão ser intercalados, de forma a manter no posto, sempre, um dos
profissionais de cada área;



O CONTRATANTE definirá a distribuição do efetivo de profissionais residentes no local especificado
no objeto deste Projeto Básico;
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É de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de transporte para os profissionais
residentes nos locais de trabalho definidos pela CONTRATANTE; tal transporte refere-se ao
deslocamento destes profissionais até os locais de trabalho no início da jornada de trabalho e o
respectivo retorno ao término da jornada de trabalho;



Para os profissionais requisitados sob demanda pela CONTRATANTE o fornecimento do transporte
sempre ocorrerá sob responsabilidade da CONTRATADA.

V - A CONTRATADA será responsável por executar e finalizar os serviços iniciados durante o expediente
normal, em finais de semana ou em horário noturno, nos casos em que as pendências impeçam as atividades
essenciais da CONTRATANTE. Para isso a CONTRATADA deverá ter autorização por escrito da
CONTRATANTE.

VI - Aos sábados, domingos e feriados, e nos períodos noturnos de segunda a sexta-feira, os serviços de
manutenção preventiva e corretiva poderão ser prestados em regime de chamada eventual para os casos
excepcionais e de urgência, remunerados de acordo com a Planilha de Serviços e Preços Unitários de
Manutenção preventiva e corretiva, Anexo B deste Projeto Básico;

VII - O CONTRATANTE terá o direito de alterar os horários estabelecidos, respeitada a natureza diurna e a
jornada de trabalho diária, sempre que julgar necessário, bastando tão somente comunicar por escrito à
CONTRATADA.

VIII - Os proprietários, engenheiros e responsáveis legais da CONTRATADA (e não residentes) deverão
realizar 01 (uma) visita semanal de no mínimo 04 (quatro) horas, durante o horário normal de trabalho dos
profissionais residentes e sempre que os profissionais residentes não forem capazes de solucionar os
problemas existentes, que serão registrados em Livro de Ocorrência junto ao fiscal do Contrato.


Além das visitas obrigatórias estipuladas no item 17.7, quando o CONTRATANTE julgar necessária
a presença do engenheiro (não residente), este deverá comparecer em até 72 (setenta e duas) horas
após a solicitação;



A entrada e saída dos engenheiros (não residentes) quando das visitas, obrigatórias ou não, deverão
ser notificadas ao fiscal do Contrato;



O fornecimento do transporte para o deslocamento dos engenheiros, para os locais especificados no
objeto deste contrato, sempre ocorrerá sob responsabilidade da CONTRATADA.

IX - A CONTRATADA deverá fornecer 02 (dois) conjuntos de uniformes completos a cada empregado, no
início da execução do contrato;


A partir da data de início da execução dos serviços, os uniformes deverão ser substituídos a cada 06
(seis) meses, ou, a qualquer tempo, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após
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comunicação escrita do CONTRATANTE, sempre que não atendam às condições mínimas de
apresentação;


O conjunto de uniformes deverá ser composto de peças compatíveis com a atividade desenvolvida
pelo profissional atendendo os subitens abaixo, devendo a CONTRATADA submeter previamente
amostra para aprovação de modelo e cor, estando resguardado ao CONTRATANTE o direito de
exigir a substituição daqueles julgados inadequados.



A CONTRATADA deverá fornecer, no mínimo, 02 (dois) pares de luvas de proteção, por ano,
destinados à categoria de eletricista, para uso coletivo no manuseio das instalações energizadas;



Os uniformes deverão ser entregues mediante recibo (relação nominal), cuja cópia, devidamente
acompanhada do original para conferência, deverá ser enviada ao fiscal do Contrato.

.
CLÁUSULA DÉCIMA – DOS MATERIAIS
I - Os custos de materiais utilizados nos serviços de manutenção preventiva e corretiva serão considerados
inclusos nos preços unitários de serviços de manutenção preventiva e corretiva constantes de Planilha de
Serviços e Preços Unitários de Manutenção Preventiva, Anexo B deste Projeto Básico.

II - Todos os materiais a serem empregados nos serviços deverão ser comprovadamente de primeiro uso e
devem atender rigorosamente aos padrões especificados e às normas da ABNT.

III - Também, todos os materiais fornecidos pela CONTRATADA, que serão empregados nos serviços,
deverão possuir garantia pelo prazo estabelecido pelo fabricante.

IV - Se julgar necessário, a fiscalização poderá solicitar à CONTRATADA a apresentação de informação, por
escrito, dos locais de origem dos materiais ou de certificados de ensaios relativos aos mesmos, comprovando
a qualidade dos materiais empregados. Os ensaios e as verificações serão providenciados pela
CONTRATADA e executados por laboratórios aprovados pela FISCALIZAÇÃO.

V - Quando da execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva, todos os reparos ou trocas de
peças e/ou materiais deverão obedecer aos modelos, marcas, cores, resistência de materiais já existentes
prédios das Unidades Hospitalares e Administrativas, de modo a manter-se o padrão de qualidade existente
e o equilíbrio da composição arquitetônica.

VII - Os materiais que não atenderem às especificações não poderão ser estocados e/ou utilizados nas
dependências das Unidades Hospitalares e administrativas.

VIII - Não sendo encontradas pela CONRATADA, no mercado nacional, as marcas e modelos já existentes
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nos prédios das Unidades Hospitalares e Administrativas, a CONTRATANTE deverá ser informada no prazo
de 24 (vinte e quatro) horas para as providências de análise e autorização por parte do(s) Gestor(es) do
Contrato do uso de marcas e modelos similares que atendam ao padrão e qualidade existente e ao equilíbrio
da composição arquitetônica.

IX - Os materiais inflamáveis só poderão ser depositados em áreas autorizadas pela FISCALIZAÇÃO,
devendo a CONTRATADA providenciar para estas áreas os dispositivos de proteção contra incêndio
determinados pelos órgãos competentes.

X - As cores de quaisquer materiais e pinturas a serem executadas serão definidas ou confirmadas pela
FISCALIZAÇÃO no momento oportuno, ouvido o autor do projeto.

XI - A CONTRATADA deverá providenciar a aquisição dos materiais em tempo hábil para a execução dos
serviços de acordo com o planejamento e controle de manutenção. A FISCALIZAÇÃO não aceitará a
alegação de atraso dos serviços devido ao não fornecimento tempestivo dos materiais pelos fornecedores.

XII - A similaridade indicada é em relação ao atendimento aos requisitos e critérios mínimos de desempenho
especificados e normatizados, coincidência de aspectos visuais (aparência/acabamento), de materiais de
fabricação, de funcionalidade e de ergonomia. A similaridade será avaliada pela FISCALIZAÇÃO, antes do
fornecimento efetivo, mediante apresentação do material proposto pela CONTRATADA, laudos técnicos do
material ou produto, laudos técnicos comparativos entre o produto especificado e o produto alternativo,
emitidos por laboratórios conceituados, com ônus para a CONTRATADA.

XIII - Serão consideradas marcas de padrão de referência, para efeito de similaridade: - TIGRE (materiais
hidráulicos); DECA E CELITE (louças e acessórios sanitários); SUVINIL, CORAL E SHERWIN WILLIAMS
(tintas, vernizes, seladoras, massa à base de PVA e complemento acrílico), PIRELLI (fios e cabos elétricos).

XIV - No caso de não haver indicação de marca como padrão de referência, deverão ser observadas as
marcas e os modelos padronizados dos materiais instalados nas edificações do CONTRATANTE; ou, em
não havendo mais no mercado (retirada de linha de fabricação ou outro motivo justificável) substituição por
similar ou superior em qualidade.

XV - Materiais de limpeza e de consumo necessários aos serviços de manutenção preventiva e corretiva,
que são aqueles que se consomem à primeira aplicação, empregados em pequenas quantidades com
relação ao valor dos serviços, tais como: lixas (para madeira, alvenaria e ferro), lubrificantes, graxas,
desengraxantes, produtos antiferrugem, utensílios e produtos de limpeza, sabões, detergentes, estopas,
panos, palha de aço, solventes, querosene, fita isolante, veda rosca, cola de contato e de madeira, colas e
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adesivos para tubos de PVC, colas tipo Araldite e Super Bonder, Durepoxi, eletrodos e afins, pilhas, baterias,
materiais de escritório, anilhas, conector terminal, abraçadeiras (nylon e ferro), parafusos, brocas, serra copo,
arrebites, buchas de nylon, arruelas, pregos, pincéis, rolos de pintura, fita zebrada, lona plástica e outros
necessários à execução dos serviços, os quais deverão ser de primeira qualidade e estar em condição de
uso;

XVI - A CONTRATADA deverá manter estoque regular dos materiais de consumo para manutenção que
atenda às necessidades mensais dos serviços de manutenção e operação. Em casos excepcionais de falta
de material, a CONTRATADA terá o prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas para o seu fornecimento.

XVII - A CONTRATADA deverá fornecer, sem ônus para CONTRATANTE, todos os equipamentos,
ferramentas, materiais de consumo, componentes, produtos, aparelhos de medições e testes indispensáveis
à execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva solicitados, sejam eles definitivos ou
temporários, assumindo toda a responsabilidade pelo transporte, carga, descarga, armazenagem e guarda
cujos custos devem estar considerados no BDI.

XVIII - A CONTRATADA deverá manter os equipamentos, ferramentas e instrumentos em perfeito estado de
conservação, manutenção, segurança e higiene, prontos para utilização em qualquer tempo, bem como
adequados à produtividade compatível com as respectivas especificações técnicas, substituindo-os ou
consertando-os no caso de defeito, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas;

XIX - A CONTRATADA deverá garantir que os equipamentos, ferramentas e instrumentos sejam de boa
qualidade, ou seja, de primeira linha;

XX - O local para armazenamento dos equipamentos, ferramentas e instrumentos será indicado pelo
CONTRATANTE, devendo a CONTRATADA responsabilizar-se pelas providências de aquisição de
“containers” em quantidades e tamanhos adequados ao bom atendimento deste Projeto Básico.

XXI - A CONTRATADA deverá apresentar ao fiscal do Contrato relação de equipamentos, ferramentas e
instrumentos à disponibilidade da CONTRATADA, os quais deverão estar locados em suas instalações à
disposição do CONTRATANTE, para a perfeita execução dos serviços constantes deste Projeto Básico;

XXII - A CONTRATADA deverá fornecer, sempre que solicitado pelo fiscal do Contrato, amostras de todos
os materiais a serem empregados nos serviços antes de sua execução;

XXIII - A CONTRATADA deverá entregar ao fiscal do Contrato todas as peças, componentes e materiais
porventura substituídos;
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XXIV - A substituição de peças, equipamentos ou acessórios mediante prévia comprovação da necessidade
deverá ser feita pela CONTRATADA, cuja justificativa deverá ser assinada pelo responsável técnico e
autorizada pelo fiscal do Contrato;

XXV - O fiscal do Contrato deverá ser comunicado pela CONTRATADA quando da substituição de peças, de
modo a poderá acompanhar a substituição para certificar-se da originalidade e da genuinidade dos
componentes;

XXVI - A CONTRATADA é responsável pela destinação (descarte) de peças ou equipamentos que forem
substituídos;

XXVII - A CONTRATADA deverá observar que, nos casos de manutenção preventiva e corretiva com
substituição de peças, equipamentos ou acessórios, o prazo para normalização do sistema será de no
máximo 05 (cinco) dias úteis após aprovação do gestor do contrato;
- A formalização imediata da comunicação ao CONTRATANTE quando houver necessidade de maior
prazo para a execução do serviço, justificando e propondo novo prazo será feita pela CONTRATADA,
o qual poderá ou não ser aceito pelo fiscal do Contrato;

XXVIII - O fato de os profissionais não terem conhecimento suficiente para a resolução de um problema
específico do Objeto não será justificativa para o não cumprimento do prazo máximo de 05 (cinco) dias
corridos para a normalização do funcionamento do sistema; devendo a CONTRATADA subcontratar uma
empresa ou profissional para a resolução do problema, sendo que ônus da contratação ficará a cargo da
CONTRATADA.

XXIX - Caberá à CONTRATADA comprovar a necessidade de substituição ou aplicação do material por ela
solicitado, cuja justificativa deverá ser assinada pelo Responsável Técnico e encaminhada ao Gestor do
Contrato;

XXX - Caso a CONTRATADA não possua material, peça, componente ou acessório dos sistemas constantes
deste documento em seu almoxarifado, e que necessite ser substituído imediatamente para a correção de
um problema, ela deverá providenciar no prazo máximo de 24 (vinte quatro) horas, ou dentro da necessidade
de solucionar o problema mediante acordo prévio realizado com a CONTRATANTE, o referido material,
sendo que a aquisição deverá ser realizada atendendo os procedimentos definidos pela CONTRATANTE.

XXXI - Não serão aceitos materiais de reposição com marcas distintas das existentes, exceto quando
comprovada a equivalência técnica de outra marca, o que, necessariamente, deverá ser comprovado através
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de testes e ensaios previstos por normas a serem submetidos à análise e aceite prévios do fiscal do Contrato.

XXXII - Todos os materiais a serem empregados nos serviços deverão ser novos, comprovadamente de
primeira qualidade, não podendo ser recondicionados ou reaproveitados e deverão estar de acordo com as
especificações, devendo ser submetidos à aprovação do fiscal do Contrato.

XXXIII - No caso de fornecedor exclusivo do componente, a CONTRATADA deverá apresentar uma carta de
exclusividade do seu fornecedor, bem como cópia de uma nota fiscal de venda já realizada desse
componente para outrem. Caso o componente nunca tenha sido vendido, deverá ser fornecido um
documento constando que tal componente nunca foi anteriormente vendido pelo fornecedor;

XXXIV - Para efeito de análise técnica e aprovação, as peças, os componentes e os acessórios que
necessitarem de substituição deverão ser submetidos à apreciação prévia do fiscal do Contrato com a
indicação de código e descrição do insumo de acordo com Relatório de Insumos divulgado pelo Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI, se for o caso;
- Caso o Relatório de Insumos descrito no item 14.27 não possua indicação de preço, a
CONTRATADA deverá elaborar composições unitárias dos serviços aos quais os insumos estejam
vinculados e submetê-las à apreciação prévia do Gestor do Contrato, antes da efetiva aquisição e
fornecimento;

XXXV - O CONTRATANTE poderá realizar pesquisa de mercado para verificação de conformidade do preço
de insumos obtido no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos contados da data de apresentação do
orçamento;

XXXVI - No caso dos preços apresentados serem superiores aos obtidos na pesquisa de mercado levada a
efeito pela Coordenação de Engenharia e Manutenção Predial da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS,
a CONTRATADA se obriga a receber o de menor valor;

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
I - Caso as rotinas de manutenção não sejam implementadas até o segundo mês a contar da emissão da
ordem de serviço, ou se porventura forem interrompidas sem anuência prévia e formal da fiscalização,
deverão ser aplicadas as sanções cabíveis;

II - Durante os primeiros 20 (vinte) dias, após assinatura do Contrato, a Contratada deverá providenciar
levantamento detalhado de todas as edificações, analisando plantas, diagramas e toda documentação
técnica disponível, a fim de orientar seus empregados quando da implementação da manutenção preventiva
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e corretiva; bem como, em caso de intervenção corretiva;

III - As manutenções corretivas e os serviços correlatos, mencionados nestas especificações não são
estanques, e sim, exemplos de ações e serviços pretendidos. A abreviatura "etc", e o adjetivo "inerente"
empregado, tem o objetivo de não se fazer longa enumeração e, principalmente, não excluir deste projeto
qualquer serviço que, por sua natureza, está inseparavelmente ligado às atividades de engenharia sob a
responsabilidade da contratada;

IV - Ao iniciar cada atendimento, a contratada deverá assinar a ordem de serviço emitida pela fiscalização, a
qual explicitará o prazo de execução em dias corridos, a contar da data de seu recebimento, conforme
definição da fiscalização, que deverá ter início 48 (quarenta e oito) horas e conclusão dentro do prazo definido
pela fiscalização, sob pena de aplicação de sanções cabíveis;

V - Quando se tratarem de serviços de maior complexidade de execução, seja por questões técnicas ou pelo
volume do serviço, a contratada deverá estabelecer e registrar, de comum acordo com a fiscalização, em
cada ordem de serviço, as datas de início e conclusão do serviço nela solicitado, que só poderão ser
prorrogadas, em caráter excepcional, mediante prévia concordância do fiscal do Contrato;

VI - O agendamento dos serviços não poderá comprometer o bom andamento das demais ordens de serviço,
ou seja, sua conclusão dentro do prazo estipulado cabe a contratada viabilizá-los com uso, se necessário,
de outros profissionais além do efetivo, sem ônus adicional à Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS;

VII - Fazer constar, em cada ordem de serviço atendida, os materiais aplicados e seus respectivos
quantitativos e custos, as datas e horas de início e término, bem como os nomes dos empregados envolvidos;

VIII - As ordens de serviço só poderão ser consideradas atendidas, após o "De Acordo" da fiscalização e o
"Ciente" do cliente interno (usuário – cada prédio);

IX - umpridas as etapas do subitem anterior, as ordens de serviço serão encaminhadas, de imediato, à
fiscalização, para providenciar o seu encerramento;

X - Fornecer à fiscalização, juntamente com a fatura dos serviços prestados, relatório mensal completo,
informando, por exemplo: as manutenções corretivas identificando, detalhadamente, equipamentos e locais
contemplados, o total das ordens de serviço recebidas no mês, o número de atendidas por especialidade,
bem como o consolidado dos materiais aplicados com seus respectivos quantitativos e valores;

XI - Agir e operar com organização completa, fornecendo a mão-de-obra, ferramentas, materiais, utensílios
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e equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços, realizando, também, todas as atividades
inerentes à coordenação, administração e execução dos serviços, utilizando-se de empregados treinados
preparados e de bom nível educacional, moral e mental;

XII - Refazer, às suas custas, os serviços reprovados pela fiscalização, seja pela baixa qualidade dos
materiais aplicados, quer quanto pela imperícia, imprudência e/ou incompetência de seus empregados,
arcando com o custo de todos os materiais necessários;

XIII - Zelar para não danificar os pisos/ paredes/ forros/ móveis/ etc., tomando todas as precauções
necessárias para não riscar e/ou impregná-los com sujeiras, adotando as ações cabíveis para entregar os
locais dos serviços em perfeito estado;

XIV - Exigir de seus empregados que mantenham limpos os lugares onde estiverem trabalhando, livres e
desobstruídos, visando minimizar o impacto dos serviços nos ambientes. Após a conclusão dos serviços,
efetuar limpeza completa do local, antes de comunicar à fiscalização do setor de Engenharia, Obras e
Serviços, da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS, o encerramento dos trabalhos, para fins de vistoria e
aceite pela fiscalização;

XV - Dispor de pessoal, com o mesmo nível de qualificação e formação exigidos no edital para as eventuais
substituições seja por motivo de férias, licenças e faltas de qualquer natureza;

XVI - Ter sob vínculo empregatício, exclusivo, os seus empregados, estando em dia com seus encargos
trabalhistas, previdenciários e securitários;

XVII - Executar os serviços de acordo com as especificações e normas técnicas brasileiras e instruções dos
fabricantes dos equipamentos utilizados;

XVIII - Promover a retirada do entulho dos serviços executados, sem ônus adicional para a Secretaria
Municipal de Saúde - SEMUS, comunicando, por escrito, à fiscalização quando a realização desse serviço
exigir prazo superior a 02 (dois) dias;

XIX - Acatar todas as orientações do fiscal e da fiscalização, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita
fiscalização prestando, de imediato, os esclarecimentos solicitados e atendimento das reclamações
formuladas;

XX - Quando na execução de manutenção preventiva e corretiva prevista neste projeto, a mão-de-obra
necessária não estiver contemplada no efetivo contratado, a contratada poderá subcontratar os serviços a
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profissional ou empresa especializada na atividade, mediante anuência prévia do fiscal do contrato;

XXI - Providenciar, no prazo máximo de até 48 (quarenta e oito) horas, os reparos ou indenizações de avarias
em equipamentos, instalações e bens, causadas por seus empregados na execução dos serviços ou por
imperícia, imprudência ou vandalismo, inclusive a servidores e terceiros, sem ônus adicional para a Secretaria
Municipal de Saúde - SEMUS;

XXII - Executar todos os serviços deste Projeto Básico, necessários à Secretaria Municipal de Saúde SEMUS – prédios e áreas externas das unidades hospitalares, promovendo vistorias continuadas nas
edificações e apresentando relatórios identificando os serviços necessários.
XXIII - Manter “as built” das modificações, para fins de atualização das plantas das edificações;

XXIV -Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades objeto desta
licitação, sem prévia autorização da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS;
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA GARANTIA
I - Para assinatura do Contrato, decorrente do procedimento licitatório, a Contratada prestará garantia no
valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, nos termos do art. 56 e seus
parágrafos, da Lei nº 8.666/93. A contratada poderá optar por uma das seguintes modalidades:
d. Caução em dinheiro;
e. Seguro – garantia; e/ou
f. Fiança Bancária.

II - Ocorrendo a prorrogação da vigência contratual, a garantia prestada deverá ser validada para o novo
período repactuado.

III - A garantia, nos termos do inciso XIX, do art. 19 da IN03/2009, deverá ter validade de 03 (três) meses
após o término da vigência contratual, devendo ser renovada a cada prorrogação efetivada no contrato.

IV - A garantia somente será liberada ante a comprovação de que a empresa pagou todas as verbas
rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação. Caso esse pagamento não ocorra até o fim do segundo
mês ano o encerramento da vigência contratual, a garantia será utilizada para pagamento dessas verbas
trabalhistas diretamente pela Administração.

V - Caso a garantia não seja em dinheiro, ela não poderá ser restritiva quanto às obrigações da empresa
com a Administração advinda de prejuízos diretos ou indiretos, multas, indenizações ou ressarcimento de
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quaisquer espécies.
VI - Na hipótese em que a garantia for utilizada total ou parcialmente – como para corrigir quaisquer
imperfeições na execução objeto do contrato ou para reparar danos decorrentes da ação ou omissão da
Contratada, de se preposto ou de quem em seu nome agir, ou ainda nos casos de multas aplicadas depois
de esgotado o prazo recursal – a Contratada deverá, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, recompor o
valor total dessa garantia, sob pena de aplicação de penalidade, mediante justificativa apresentada por
escrito e aceita pelo Fiscal do contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – REAJUSTE REPACTUAÇÃO DE PREÇOS
I - O valor pago à CONTRATADA poderá ser objeto de revisão por meio de repactuação financeira
estabelecida no Decreto 2271/97 c/c com a IN 02/2008 - MPOG, mediante apresentação de planilha analítica
de custo estabelecida para a terceirização de mão-de-obra, conforme modelo estabelecido pela IN 02/2008
- MPOG.

II - Os preços serão fixos e irreajustáveis durante a vigência do contrato, salvo se houver prorrogação do
contrato, conforme disciplina o artigo 57 da Lei nº 8.666/93, a critério do CONTRATANTE;

- Eventual atualização monetária do valor do contrato seguirá o índice do IPCA/IBGE.

- A repactuação dos preços, como espécie de reajuste contratual, deverá observar o interregno mínimo
de 01 (um) ano das datas dos orçamentos aos quais a proposta se referir, conforme estabelece o art.
5º, do Decreto nº 2.271/97.

- O interregno mínimo de 01 (um) ano para a primeira repactuação será contado a partir:
c) Da data limite para apresentação das propostas constante do instrumento convocatório, em relação
aos custos com a execução do serviço decorrentes do mercado, tais como o custo dos materiais e
equipamentos necessários à execução dos serviços ou;
d) Da data acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho ou equivalente, vigente à época da
apresentação da proposta, quando a variação dos custos for decorrente de mão-de-obra e estiver
vinculada às data-base destes instrumentos.

III - As repactuações serão precedidas de solicitação da CONTRATADA, acompanhada da demonstração
analítica da alteração dos custos, por meio de apresentação da planilha de custos e formação de preços e
do novo acordo ou convenção coletiva que fundamenta a repactuação, conforme for a variação dos custos
objeto da repactuação.
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IV - As repactuações a que a CONTRATADA fizer jus e não forem solicitadas na vigência do contrato, restarão
preclusas com a prorrogação contratual e/ou encerramento da contratualidade.

V - No caso de eventuais prorrogações contratuais, os custos não renováveis já pagos ou amortizados no
primeiro ano da contratação deverão ser eliminados como condição para a renovação.

VI - Os preços estimados pela CONTRATANTE na Planilha de Serviços e Preços Unitários de Manutenção
preventiva e corretiva, Anexo, serão reajustados anualmente, de acordo com a lei vigente ou em
conformidade com outra norma que vier a ser editada pelo Poder Público, com base na tabela do SINAPI/CEF
ou pela variação do INCC –, publicado pela FGV, ocorrida no período, ou por outro índice que venha substituílo, utilizando-se da seguinte fórmula:
R = V × I – Io, onde:
R = Valor do reajuste procurado;
V = Valor contratual dos serviços a serem reajustados;
I = Índice relativo à data do reajuste;
Io = Índice inicial (refere-se ao índice de custos dos preços correspondente à data fixada para a
entrega da proposta na licitação).

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO VALOR
O valor total do presente Contrato importa em R$ X.XXX,XX (XXXXXXXXXX).
PARÁGRAFO ÚNICO - Os preços fixados para a aquisição do objeto deste Contrato não serão reajustados.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
A classificação das despesas deste contrato passa a ser:
Unidade Orçamentária
Projeto/Atividade
Natureza de despesa
Fonte de Recurso
Ficha
Nota de Empenho
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO PAGAMENTO:
O pagamento será efetuado mês a mês, até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação da nota
fiscal/fatura, devidamente atestado pelo fiscal indicado pela Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS,
demonstrando a entrega total dos itens relacionados e suas quantidades;
PARÁGRAFO ÚNICO: O pagamento estará condicionado a REGULARIDADE FISCAL DA EMPRESA,
devendo esta demonstrar em seu pedido de pagamento, por meio da seguinte documentação:
a) Certidão Negativa da Receita/Fazenda Federal;
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b) Certidão Negativa Municipal;
c) Certidão Negativa Estadual;
d) Certidão Negativa Trabalhista;
e) Certidão Negativa FGTS
f)

E outros, que sejam necessários para a realização do certame.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
I - A Contratada, além do fornecimento de materiais, da mão-de-obra, das ferramentas, instrumentos,
equipamentos e EPI´s necessários para a perfeita execução dos serviços de manutenção preventiva e
corretiva predial e demais atividades correlatas, obriga-se a:

aa)

Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos serviços descritos neste

documento, sem interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, greve, falta ou
demissão, que não terá, em hipótese alguma, qualquer relação de emprego com o CONTRATANTE,
sendo de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA as despesas com todos os encargos e
obrigações sociais, trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais resultantes da execução dos
serviços, conforme art. 71 da Lei nº 8.666/93;

bb)

Providenciar a reposição, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, de empregado em

suas ausências, por qualquer motivo, de forma a suprir o quantitativo para a execução dos serviços;

cc)

Substituir qualquer empregado, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sempre que

seus serviços sejam julgados insatisfatórios pelo fiscal do Contrato ou sua conduta seja prejudicial
ou inconveniente à disciplina ou ao interesse do serviço público, vedado o retorno do mesmo às
dependências do CONTRATANTE para cobertura de licenças, dispensas, suspensões ou férias de
outros empregados;

dd)

Submeter à avaliação do CONTRATANTE, obrigatoriamente, acervo técnico de profissional

que, por qualquer razão, venha a substituir funcionário do quadro já efetivado.

ee)

Implantar e alimentar, sem ônus para CONTRATANTE, no prazo de 30 (trinta) dias corridos

contados do início da execução do contrato, sistema informatizado de planejamento e controle da
manutenção, com emissão de relatórios dos serviços executados, em meio impresso e digital (com
extensão XLS ou equivalente):
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Disponibilizar equipamentos de informática, sem ônus para CONTRATANTE;



Providenciar para que pessoa designada pelo fiscal do Contrato seja treinada no manuseio do
sistema desenvolvido;



Otimizar o sistema de forma a atender às necessidades do CONTRATANTE;



A CONTRATADA, em caso de aquisição de um software específico de manutenção por parte do
CONTRATANTE, deverá alimentar esse software com todo o banco de dados montado até então.
A CONTRATADA deverá executar essa tarefa, no prazo de no máximo 02 (dois) meses, sem
ônus para a CONTRATANTE.

ff) Encaminhar ao fiscal do Contrato, em 05 (cinco) dias corridos a partir do início do prazo de vigência
do contrato, a relação dos empregados que executarão os serviços, bem como a comprovação da
formação exigida neste documento, podendo o fiscal do Contrato impugnar aqueles que não
preencherem as condições técnicas necessárias;


A relação dos empregados deverá conter: nome completo, número do documento de identidade,
foto, função, endereço residencial, telefone para contato, tipo sanguíneo e fator RH. A
CONTRATADA deverá manter a referida relação sempre atualizada;



Sempre que houver mudança na equipe permanente, o fiscal do Contrato deverá ser notificado
por escrito, sendo que o aceite do novo profissional ficará a cargo do CONTRATANTE, que
verificará se todas as exigências curriculares contratuais foram cumpridas;



Recrutar em seu nome e sob sua inteira responsabilidade os empregados necessários a perfeita
execução dos serviços contratados;



Apresentar à Contratante, em até 10 (dez) dias corridos, após a data de início dos serviços, o
recolhimento junto ao CREA-MA, da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), relativa a
todos os serviços constantes do objeto do contrato e referente ao período de duração do mesmo,
inclusive quanto aos serviços que tenham sido subcontratados.



Quando da substituição de responsável técnico, deverá ser providenciada nova ART,
apresentando-a ao fiscal do Contrato;



Exigir de seus subcontratados, se for o caso, a ART dos serviços a serem realizados,
apresentando-a ao CONTRATANTE;



gg)

Submeter à aprovação do fiscal do Contrato qualquer subcontratação dos serviços;

Encaminhar ao fiscal do contrato junto com a fatura, sob pena de não atesto dos serviços,

relatório técnico mensal de todos os serviços executados, devidamente assinado pelos profissionais
envolvidos, contendo:
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Nome e função dos profissionais alocados para execução dos serviços no mês de referência do
relatório;



Descrição dos serviços preventivos e corretivos executados no mês, bem como falhas de testes,
incluindo a data, o horário e o local dos mesmos;



Relação de peças, componentes e materiais substituídos por defeito/desgaste ou utilizadas em
ampliações/modificações;



Relação de serviços em andamento com estimativa de prazo de conclusão, e a executar com
estimativa de prazo de início;



Leitura dos instrumentos de medida antes e depois dos serviços preventivos;



Análise dos testes;



Resumo das anormalidades e dos fatos ocorridos no período, incluindo a falta de energia ou água
e picos de consumo de energia ou de água;



Relação de pendências, razões de sua existência e quais destas dependem de solução do
CONTRATANTE;



Acidentes de trabalho porventura ocorridos;



Estudos e levantamentos realizados;



Informações sobre a situação dos sistemas e equipamentos, indicando deficiências;



Sugestões sobre reparos preventivos ou modernizações cuja necessidade tenha sido
constatada;



Sugestões de modificações nas instalações, objetivando otimizar os sistemas e economizar
energia;



Dados relevantes registrados no Livro de Ocorrências;



Relação de materiais e equipamentos necessários para conclusão de serviços;



Sugestão de materiais a serem adquiridos para manutenção do estoque mínimo.

hh)

Manter arquivadas cópias dos relatórios técnicos mensais de que trata este documento.

ii) Encaminhar, junto com a primeira fatura dos serviços, os seguintes documentos, como condição para
realização do pagamento: comprovante do registro do contrato no CREA, ART, matrícula dos
serviços no INSS, relação dos empregados, relatório de vistoria inicial, lista de materiais para estoque
mínimo e o 1º (primeiro) relatório técnico mensal.

jj) Executar os serviços de manutenção preventiva e corretiva através de profissionais integrantes da
Equipe Residente ou da Equipe Não-Residente, os quais deverão possuir qualificação adequada ao
tipo de serviço que estiver sendo realizado.
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kk)

Executar os serviços de manutenção preventiva e corretiva sob a responsabilidade técnica

dos profissionais de nível superior indicados pela Contratada na fase de habilitação da licitação. Os
responsáveis técnicos somente poderão ser substituídos por profissionais com experiência
equivalente ou superior à exigida por ocasião da licitação e mediante prévia aprovação da
Contratante.

ll) Manter Equipe Residente sediada nos prédios das unidades Hospitalares a qual deverá cumprir
jornada mínima de trabalho de 44 (quarenta e quatro) horas semanais e será responsável pela
operação e manutenção dos sistemas e equipamentos constantes deste Projeto Básico;

mm)

Providenciar, sempre que necessário, o deslocamento da Equipe Não-Residente, sem ônus

adicional para a Administração, para o atendimento dos serviços de manutenção preventiva e
corretiva nos prédios das Unidades Hospitalares e Administrativas da SEMUS:


Disponibilizar equipe não-residente mínima de eletricistas e encanadores para trabalho em horas
extras e turno noturno, inclusive sábados, domingos e feriados, sempre que houver necessidade
comprovada e atestada pela CONTRATANTE, sem ônus adicional para a CONTRATANTE;

nn)

Providenciar o transporte dos equipamentos que necessitem sofrer manutenção preventiva

e corretiva, a qual não possa ser efetuada no próprio local de instalação, desde o prédio onde
estiverem localizados até o local onde será executada a manutenção, sem ônus adicional para a
Administração.

oo)

Executar, através da Equipe Não-Residente, manutenções corretivas previstas no Anexo B,

bem como toda e qualquer tarefa para a qual a Equipe Residente não seja qualificada, habilitadas,
ou seja, em número insuficiente.

pp)

Efetuar atendimento, através da Equipe Não-Residente, em até 02 (dois) dias úteis a contar

da ciência da necessidade, e/ou sempre que houver serviços de manutenção preventiva e corretiva
que não possam ser realizados pela Equipe Residente.

qq)

Executar, sempre que solicitado pela Administração, os serviços de remanejamento e

instalação de novos pontos de elétrica, hidráulica, esgotos; montagem e desmontagem de divisórias,
arquivos, armários, mesas, cadeiras e estações de trabalho bem como pequenos serviços de reparos
de pintura, piso, cobertura, forros, esquadrias e outros que se façam necessários, mediante
aprovação e autorização prévias da CONTRATANTE. Fica esclarecido que os serviços relacionados
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neste item, a serem solicitados pela Administração, não poderão ter características de reforma geral
do prédio, caso em que a Administração realizará a contratação através de licitação.

rr) Para fins de faturamento, serão considerados pela CONTRATANTE os serviços efetivamente
realizados no período e devidamente aprovados e autorizados pela CONTRATANTE e pagos
conforme os preços unitários constantes das Planilhas de Serviços Preços Unitários de Manutenção
predial preventiva e corretiva – Anexo B deste Projeto Básico e constantes das ordens de serviços,
devidamente emitidas pela CONTRATANTE.

ss)

Disponibilizar número de telefone móvel que possibilite contato imediato entre a Contratante

e o preposto da Contratada, de forma permanente, no período não abrangido pela jornada de trabalho
da equipe residente, incluindo dias não úteis, para atendimento de situações de emergência.

tt) Atender as situações de emergência, no prazo de até 03 (três) horas, contadas do momento do
chamado. As situações de emergência são aquelas que possam ocasionar prejuízos ou comprometer
a segurança de pessoas, serviços, equipamentos e outros bens, e que possa ser solucionada por
profissionais com a qualificação equivalente à dos integrantes das Equipes Residente e NãoResidente.

uu)

Executar os serviços que impliquem desligamentos de energia, de água e outros que possam

comprometer o normal funcionamento da unidade administrativa, nos dias ou horários em que não
houver expediente na unidade.

vv)

Acompanhar, nos dias de expediente normal da Unidade, o consumo de água e energia

elétrica do prédio onde estiver localizada a Equipe Residente.

ww)

Efetuar, nos dias de expediente normal da Unidade, no prédio onde estiver localizada a

Equipe Residente, a operação das instalações elétricas, instalações hidráulicas e do grupo gerador
de emergência nos casos de falta de energia elétrica da rede da concessionária.

xx)

Manter atualizados os registros cadastrais dos sistemas e equipamentos abrangidos pelo

presente contrato e gerar as ordens de serviços das rotinas de manutenção previstas. Ao final do
contrato, os registros cadastrais atualizados deverão ser entregues, em meio magnético e/ou papel,
à Contratante.

yy)

Elaborar e manter, em meio digital e/ou papel, os registros cadastrais que deverão conter,

no mínimo:
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A relação atualizada de todos os equipamentos existentes nos prédios, integrantes das
instalações sob manutenção, discriminando marca, modelo, potência, características, etc.



A ficha de histórico de cada equipamento, onde serão anotadas todas as intervenções corretivas
efetuadas naquele equipamento.

zz) Elaborar o Relatório Técnico Mensal de Manutenção preventiva e corretiva que deverão conter:
Discriminação dos serviços executados, com data e local.


Medições efetuadas ao término dos serviços preventivos.



Resumo das anormalidades e fatos ocorridos no período, incluindo falta de energia, desempenho
dos equipamentos, etc.


Resumo dos serviços preventivos e corretivos executados com indicação das pendências, as
razões de sua existência e os que dependam de solução por parte da Contratante.



Relação de peças, componentes e materiais substituídos por defeito ou desgaste.



Cópias das fichas de histórico de equipamentos que sofreram manutenção preventiva e
corretiva no período.



Sugestões sobre reparos preventivos/ corretivos ou modernizações cujas necessidades
tenham sido constatadas.



Parecer sobre o estado dos sistemas e equipamentos que os compõem.

II - Cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho, emitidas pelo Ministério do
Trabalho e Emprego e outros órgãos competentes e, em especial, estabelecer, implementar e assegurar o
cumprimento da Norma Regulamentadora n.º 9, NR – 9, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais –
PPRA, aprovada pela Portaria MTb n.º 3.214, de 08 de junho de 1978, e alterações posteriores, que
regulamenta o art. 163 da Consolidação das Leis do Trabalho, e garantir, custear e indicar médico do
trabalho, de acordo com a Norma Regulamentadora nº 7 – NR 7 – Programa de Controle Médico e Saúde
Ocupacional - PCMSO.
III - Fornecer e exigir o uso de Equipamentos de Proteção Individual – EPI’s, conforme constatada a sua
necessidade no PPRA. Difundir normas e procedimentos de segurança relativos à correta operação e
manutenção de equipamentos elétricos, mantendo em seu quadro de pessoal os profissionais de segurança
em número e qualificação requeridos pelas normas legais.

IV - Inspecionar, no mínimo trimestralmente, sem ônus para a Contratante e através de profissional com
qualificação igual ou superior à dos membros da Equipe Residente, porém não integrante da mesma, o
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trabalho desenvolvido na execução do contrato, reportando-se à Contratante e emitindo o respectivo termo
de inspeção.

V - Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade, inclusive de ordem funcional, constatada durante a
execução dos serviços, cujo saneamento dependa de autorização para execução ou de providências por
parte da Contratante, especialmente se representar risco para o patrimônio público.

VI - Prestar os serviços contratados, mesmo quando em estado de greve da categoria, através de esquema
de emergência, de modo a não comprometer o funcionamento dos prédios;

VII - Assumir inteira responsabilidade pela execução dos serviços contratados e efetuá-los de acordo com as
especificações constantes da proposta, as disposições do instrumento convocatório e seus anexos, a boa
técnica, as instruções dos fabricantes dos equipamentos e sistemas e dos materiais utilizados, legislações e
normas pertinentes.

VIII - Arcar com todos os custos necessários à completa execução dos serviços, incluindo transporte,
ferramentas, equipamentos de segurança, etc.

VIX - Manter as composições das Equipes Residente e Não-Residente distintamente uma da outra.

X - Manter vínculo empregatício formal, expresso, com os seus empregados, sendo responsável pelo
pagamento de salários e todas as demais vantagens, recolhimento de todos os encargos sociais e
trabalhistas, além de seguros e indenizações, taxas e tributos pertinentes, conforme a natureza jurídica da
Contratada, bem como por quaisquer acidentes ou mal súbito que possam ser vítimas, quando em serviço,
na forma como a expressão é considerada na legislação trabalhista, ficando ressalvado que a inadimplência
da Contratada para com estes encargos não transfere à Contratante a responsabilidade por seu pagamento,
nem poderá onerar o objeto do Contrato.

XI - Apresentar as Equipes devidamente uniformizadas e identificar os seus profissionais através de crachás
contendo fotografia recente, nome e função, e exigir seu uso em local visível. A Contratada não poderá
repassar os custos de qualquer dos itens de uniforme e dos equipamentos de proteção individual a seus
empregados.

XII - Disponibilizar as ferramentas mínimas e instrumentos necessários à execução dos serviços, sendo a
guarda destes de sua exclusiva responsabilidade, em local designado pela CONTRATANTE.

XIII - Manter em perfeito funcionamento todo o ferramental e instrumentos disponibilizados, efetuando
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manutenção periódica e/ou substituindo de imediato os que sofrerem danos.

XIV - Manter em condições de limpeza e organização os ambientes de acesso restrito ao pessoal de
manutenção, tais como subestações transformadoras, casas de máquinas, casas de bombas, sala da
manutenção, etc.

XV - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir a suas expensas, no total ou em parte, os defeitos
ou incorreções resultantes da má qualidade da execução dos serviços e/ou materiais empregados.

XVI - Designar preposto, aceito pela Administração, para representá-la na execução do contrato, no local de
prestação dos serviços, e instruí-lo quanto à necessidade de acatar as orientações da Contratante, inclusive
quanto ao cumprimento das normas internas, conforme art. 68 da Lei nº 8.666/93.

XVII - Responder por quaisquer danos materiais ou pessoais ocasionados à Contratante e/ou a terceiros, por
seus empregados, dolosa ou culposamente, nos locais de trabalho.

XVIII - Repor, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, após a devida comprovação de responsabilidade,
qualquer objeto da Contratante e/ou de terceiros que tenha sido danificado ou extraviado por seus
empregados.

XIX - Fornecer à Contratante, antes do início da prestação dos serviços e sempre que houver alteração dos
dados, a relação dos empregados integrantes da Equipe Residente, acompanhada de comprovação da
capacidade profissional e cópia do documento de identidade.

XX - Registrar e controlar, diariamente, a frequência e a pontualidade dos seus empregados.

XXI - Orientar os seus empregados de que não poderão se retirar dos prédios ou instalações da Contratada,
portando volumes ou objetos, sem a devida autorização da Contratante e liberação no posto de vigilância da
Contratante.

XXII - Comprovar, quando exigido pela Contratante, o fornecimento, ao pessoal envolvido no contrato, dos
benefícios previstos na Planilha de Custos e Formação de Preços.

XXII - Apresentar atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado
no CREA ou acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CREA, em nome
de profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, legalmente
habilitado, integrante do quadro permanente da Contratada, onde fique comprovada a sua responsabilidade
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técnica na execução de serviços de instalações elétricas, caso tenha declarado expressamente a sua
intenção de subcontratar os serviços e, durante a execução do contrato, decida executar os serviços
diretamente.

XXIII - Executar os serviços de manutenção preventiva e corretiva sob a responsabilidade técnica do
profissional indicado na fase de licitação como integrante do seu quadro permanente e detentor do acervo
técnico exigido. No caso de indicação de mais de um profissional, todos deverão participar como
responsáveis técnicos da execução, de acordo com as suas atribuições profissionais.

XXIV - Caso a Contratada necessite substituir qualquer responsável técnico, deverá apresentar proposta de
substituição de profissional para aprovação da Contratante, que será feita por escrito, fundamentada e
instruída com as provas necessárias à comprovação da situação que se apresentar. Concomitantemente,
deverá ser apresentada proposta para aprovação de novo profissional, que deverá ter experiência
equivalente ou superior, devidamente comprovada pelo seu acervo técnico.

XXV - Providenciar, às suas expensas, o transporte, destinação e descarte dos resíduos, detritos e entulhos
resultantes da prestação de serviço, observando a legislação ambiental pertinente, mediante emissão dos
certificados de recebimento de coleta e de destinação do lixo.

XXVI - Apresentar, quando exigido pela Contratante, os seguintes documentos, sem prejuízo de outros de
que a norma coletiva da categoria, o regulamento interno da empresa ou o próprio contrato de trabalho exigir
o cumprimento:
 Cópia do contrato de trabalho, do regulamento interno da empresa, se houver e do acordo ou da
convenção coletiva de trabalho, ou ainda, do acórdão normativo proferido pela justiça do trabalho, se
for o caso, relativos à categoria profissional a que pertence o trabalhador, para que se possa verificar
o cumprimento das respectivas cláusulas;
 Registro de emprego e cópia das páginas da carteira de trabalho e Previdência Social, atestando a
contratação;
 Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), comprovando a realização dos exames médicos (admissional
e periódicos e, se for o caso, de retorno ao trabalho e de mudança de função);
 Comprovante de cadastramento do trabalhador no regime do PIS/PASEP;
 Cartão, ficha ou livro de ponto assinado pelo empregado, em que constem as horas trabalhadas,
normais e extraordinárias, se for o caso;
 Folha de pagamento de salários;
 Recibo de aviso de férias (30 dias antes do respectivo gozo);
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 Recibo de pagamento, atestando o recebimento de salários mensais e adicionais, férias, abono
pecuniário e 13º Salários (1ª e 2ª parcelas), quando da época própria, além de salário-família, caso
devido, assinado pelo empregado, ou, conforme o artigo 464 da CLT, acompanhado de comprovante
de depósito bancário na conta do trabalhador;
 Comprovantes de opção e fornecimento de vale transporte, quando for o caso;
 Comprovantes de recolhimento de contribuição sindical e outras devidas aos sindicatos de São Luís MA, se for o caso, na época própria;
 Comprovante de entrega da Relação Anual de Informações Sociais - RAIS e de que o trabalhador dela
fez parte, quando for o caso;
 Documento que ateste o recebimento de equipamentos de proteção individual (EPI) ou coletiva, se o
serviço assim o exigir;
 Comprovante que ateste o correto depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço em conta
vinculada aberta para esse fim;
 Comprovante do recolhimento dos encargos previdenciários relativos aos empregados alocados ao
contrato;
 Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho, devidamente homologado, quando o trabalhador tiver
mais de um ano prestando serviços na empresa;
 Documento que comprove a concessão de aviso prévio, trabalhado ou indenizado, seja por parte da
empresa, seja por parte do trabalhador;
 Recibo de entrega da Comunicação de Dispensa (CD) e do Requerimento de Seguro Desemprego,
nas hipóteses em que o trabalhador possa requerer o respectivo benefício (dispensa sem justa causa,
por exemplo);
 Cópia de Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS e da Contribuição Social (GRFC), em que conste
o recolhimento do FGTS nos casos em que o trabalhador foi dispensado sem justa causa ou em caso
de extinção de contrato por prazo determinado;
 Cópia do Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), comprovando a realização do exame médico
demissional.

XXVII - Fornecer o material de consumo para manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos: graxa,
lubrificantes, solventes, produtos químicos de limpeza, álcool, materiais contra corrosão e para proteção
antiferruginosa, lixas, neutrol, underseal, estopa, panos de limpeza, escovas de aço e nylon, massa de
vedação, material de soldagem, espuma de vedação, etc.

XXVIII - Não contratar empregado para prestar serviços para a Contratante que seja familiar de agente
público que exerça cargo em comissão ou função de confiança na Contratante, em conformidade com o
disposto no artigo 7º do Decreto nº 7.203, de 04 de junho de 2010, considerando-se familiar o cônjuge, ou
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companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau.

XXIX - Responsabilizar-se pelo gerenciamento da manutenção preventiva e corretiva, por meio de sistema
informatizado e acesso à internet, elaborando o registro histórico dos equipamentos e apresentando
Relatórios mensais de acompanhamento dos serviços. Esse sistema deverá permitir que a FISCALIZAÇÃO
faça o monitoramento dos procedimentos operacionais, por meio de terminal remoto.

XXX - Adotar procedimento ambientalmente adequado para o descarte de materiais potencialmente
poluidores provenientes dos serviços (sucata), tais como: pilhas, baterias, lâmpadas, circuitos impressos,
lubrificantes, etc. que contenham, em suas composições, chumbo, mercúrio e seus compostos ou outros
elementos tóxicos, remetendo‐os, sem ônus para a SEMUS, para os estabelecimentos que as comercializam,
empresas de reciclagem ou à rede de assistência técnica autorizada pelas respectivas indústrias.

XXXI - A CONTRATADA deverá providenciar, inclusive, contêineres adequados para armazenamentos dos
entulhos, rejeitos e descartes de serviços dentro das unidades da SEMUS. Entende-se contêiner adequado
àquele que permita o armazenamento e transporte adequado capazes de reter eventuais emanações de
fluidos (líquidos ou gasosos) tóxicos. Não será permitido mais de um contêiner por material.


A FISCALIZAÇÃO poderá solicitar a qualquer tempo a comprovação do descarte adequado destes
materiais sob pena da aplicação de sanções.



Disponibilizar, sem ônus para a SEMUS, sempre que necessários armários/roupeiros para
atender as necessidades de seus empregados.



Disponibilizar, sem quaisquer ônus adicionais a SEMUS, rádios comunicadores/ receptores
portáteis para uso pelas equipes de trabalho para comunicação entre si a qualquer tempo. Os
equipamentos deverão ter alcance em toda a área e níveis das edificações (inclusive subsolos).
A quantidade de aparelhos deve ser tal que atenda a todas as frentes de trabalho
simultaneamente além de dispor permanentemente um aparelho na sala de supervisão e um
aparelho com a FISCALIZAÇÃO.

XXXII - Incluindo os dois aparelhos “fixos” supracitados, deverão ser disponibilizados no mínimo 04
(quatro) aparelhos, independentemente da quantidade de frentes de trabalho em execução.

XXXIII - Identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de sua propriedade, de forma a não
serem confundidos com similares de propriedade do CONTRATANTE ou de outra.

XXXIV - Submeter seus empregados a um programa de capacitação, treinamento e aperfeiçoamento,
principalmente normas do CONTRATANTE, os quais ficam sob responsabilidade da CONTRATADA,
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antes do início das atividades no órgão;

XXXV - Promover outros cursos de formação, capacitação, treinamento, reciclagem, relações
interpessoais e segurança no trabalho aos seus empregados de acordo com a necessidade de cada
categoria profissional, preferencialmente fora do expediente normal de trabalho;

XXXVI - Realizar, anualmente, treinamento para o engenheiro e para o supervisor, que contenha conteúdo
programático, tais como: características de liderança; como controlar; como fiscalizar; autoridade
funcional; autoridade moral; responsabilidade da função; atendimento de pessoas, etc.;

XXXVII - Cumprir as normas de segurança constantes de disposições legais federais, estaduais e
municipais pertinentes, sendo de sua inteira responsabilidade os processos, ações ou reclamações
movidas por pessoas físicas ou jurídicas em decorrência de negligência nas precauções exigidas no
trabalho ou da utilização de materiais inaceitáveis na execução dos serviços. Dar especial atenção às
Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego;

XXXVIII - Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações do fiscal do Contrato,
e sobre a obrigatoriedade do cumprimento das normas de segurança do trabalho. O fiscal do Contrato
poderá paralisar os serviços no caso de os empregados não estarem devidamente protegidos, ficando o
ônus da paralisação por conta da CONTRATADA;
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
I - Além das obrigações resultantes da observância da Lei n.º 8.666/93, são obrigações da Contratante:

II - Proporcionar todas as facilidades à Contratada para o bom andamento dos serviços:

a) Espaço físico em tamanho e condições adequadas para utilização por parte da equipe-residente
e guarda de materiais, ferramentas, equipamentos e instrumentos;
b) Vestiário e sanitários de uso comum;

III - Prestar aos funcionários da Contratada as informações e esclarecimentos de que disponha e que
eventualmente venham a ser solicitados e indicar as áreas onde os serviços serão executados.

IV - Acompanhar, conferir e fiscalizar a execução dos serviços objeto deste Projeto Básico, através de
servidores especialmente designados

pela autoridade competente da

Secretaria Municipal de

Saúde/SEMUS, podendo o mesmo receber assessoria de empresa especializada.
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V - Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do Contrato, em especial, aplicação de
sanções, alterações e repactuações do Contrato.

VI - Apurar e aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias.

VII - Analisar e atestar os documentos apresentados pela Contratada, quando da cobrança pelos serviços
prestados em até cinco dias úteis. Caso haja incorreção nos documentos recebidos, os mesmos serão
devolvidos à Contratada para as devidas correções. A nova contagem dos prazos para análise, ateste e
pagamento recomeçará quando da reapresentação dos documentos devidamente corrigidos.

VIII - Efetuar os pagamentos devidos.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA: DAS PENALIDADES
Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato ou Ata de
Registro de Preços, deixar de entregar documentação exigida no Edital, apresentar documentação falsa,
ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução
do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantindo o
direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Secretaria Municipal de Saúde, e será
descredenciado do Cadastro de Fornecedores da Secretaria Municipal de Saúde, pelo prazo de até 02 (dois)
anos, sem prejuízo das multas previstas no Termo de Referencia e das demais cominações legais.
PARÁGRAFO PRIMEIRO O contratado sujeitar-se-á, no caso de atraso injustificado, assim considerado pela
Administração, execução parcial ou inexecução da obrigação, de acordo com os Artigos 86 a 88, da Lei
8.666/93 e do Artigo 7º, da Lei 10.520/02, após o prévio processo administrativo e garantida a ampla defesa
e o contraditório constitucionais, às seguintes sanções, graduadas, conforme a gravidade da infração:
PARÁGRAFO SEGUNDO Advertência – a ser aplicada pela contratante, por escrito, independente de outras
sanções cabíveis, quando houver afastamento das condições contratuais ou condições técnicas
estabelecidas, inclusive das recomendações ou determinações da fiscalização da Secretaria Municipal de
Saúde - SEMUS;
PARÁGRAFO TERCEIRO: Multas – na seguinte forma:
a) de 0,5% (meio por cento de ponto percentual) do valor do equipamento não entregue, por dia de atraso, no
caso de descumprimento do prazo previsto para entrega;
b) de 10% (dez de ponto percentual) do valor total da Nota de Empenho, no caso da recusa injustificada em
assinar o contrato e / ou recebimento do empenho no prazo previsto;
c) de 0,5% (meio ponto percentual) do valor total da proposta, no caso de cancelamento do item, após a
emissão do Empenho;
d) de 0,5% (meio por cento de ponto percentual) do valor total da proposta, no caso de cancelamento da Nota
de Empenho;
e) de 10% (dez por cento) do valor total do contrato, no caso de inexecução parcial ou total do objeto
contratado.
PARÁGRAFO QUARTO: Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
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a Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS, pelo período de até 02 (dois) anos, caso o licitante incorra em
qualquer das hipóteses estabelecidas no Artigo 7º, da Lei 10.520/02 enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição e caso ocorra duas advertências prevista no subitem 8.2.1 do Termo de
Referência.
PARÁGRAFO QUINTO: Declaração da inidoneidade para licitar ou contratar com a Secretaria Municipal de
Saúde - SEMUS a ser aplicada se o contratado incorrer nos casos previstos no Artigo 88, da Lei 8.666/93:
a) tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
qualquer tributo;
b) tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
c) demonstrar não possuir idoneidade para contratar com administração em virtude dos atos ilícitos praticados.
PARÁGRAFO SEXTO: Atrasos cuja justificativa sejam aceitas pela contratante e comunicadas antes dos
prazos de entrega consignados no contrato ou documento equivalente, poderão a critério desta, ser isentas
total ou parcialmente da multa.
PARÁGRAFO SÉTIMO. As sanções previstas nos subitens 8.2.1 do Termo de Referência, poderão também
ser aplicadas concomitantemente com a do subitem 8.2.2 do Termo de Referência, facultada a defesa prévia
do interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data em que tomar ciência, ou de 10
(dez) dias no caso de sanção do subitem 8.2.2 do Termo de Referência.
PARÁGRAFO OITAVO: As penalidades serão registradas no Cadastro de Fornecedores da Secretaria
Municipal de Saúde - SEMUS e, no caso de impedimento de licitar e contratar com a administração, o
contratado será descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no edital, contrato, nota
de empenho e demais cominações legais.
PARÁGRAFO NONO: As penalidades que gerarem aplicação de multas quando inferior ou igual ao valor de
R$ 10,00 (dez) reais serão abonadas, conforme decisão do Secretário de Saúde da Secretaria Municipal de
Saúde - SEMUS.
CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL
O presente Contrato poderá ser rescindido na forma e na ocorrência de qualquer das hipóteses dos artigos
77 a 80 da Lei Federal nº. 8.666/93.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DOS DOCUMENTOS ESSENCIAIS
Faz parte integrante deste contrato o seguinte documento: a) Termo de Referência, b) proposta da
contratada.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: DO FISCAL DO CONTRATO
A contratação será fiscalizada pelo Servidor da Secretaria Municipal – SEMUS, exercendo a função de
Coordenador de Manutenção de Equipamentos, da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS.
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - 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 DÉCIMA QUARTA – FORO
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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, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente
instrumento.
E, assim, por estarem de acordo, após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato,
em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito.
São Luís (MA), ___de__________ de 2018.

_______________________________
LUIZ CARLOS DE ASSUNÇÃO LULA FILHO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATANTE

______________________________
EMPRESA
CONTRATADA

__________________________________________
TESTEMUNHA
______________________________________
TESTEMUNHA
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CONCORRÊNCIA Nº 22/2018 - CPL
ANEXO IV
CARTA CREDENCIAL

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO- CPL

O abaixo assinado, na qualidade de representante legal da Empresa (identificação da empresa),
vem, pela presente, informar a V. Sª. que o Sr. (nome do representante), carteira de Identidade n.º (número
da carteira de identidade) é pessoa designada pela empresa para representá-la perante essa Comissão,
inclusive com poderes para renunciar ao direito de interposição de recursos em qualquer fase da licitação
em epígrafe.

Atenciosamente,

(nome da empresa e assinatura de seu Representante Legal,com a qualificação, RG e CPF)
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CONCORRÊNCIA Nº 22/2018- CPL
ANEXO V
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO- CPL

(identificação do representante legal da empresa), na qualidade de representante legal
da empresa (nome da empresa) DECLARA, sob as penas da lei, nos termos do § 2º do art. 32, da Lei n.º
8.666/93, que até a data de entrega dos envelopes, nenhum fato ocorreu que inabilite a citada empresa a
participar da licitação em referência.

(local e data),

(nome da empresa e assinatura de seu representante legal,com a qualificação. RG e CPF)
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CONCORRÊNCIA Nº 22/2018- CPL
ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

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

(preencher a data)

(identificação e assinatura do representante legal da empresa)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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CONCORRÊNCIA Nº 22/2018- CPL
ANEXO VII
MODELO DE 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. 269 do Código Penal Brasileiro, que:
a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente (pelo licitante), e que o conteúdo da
proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou
recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por
qualquer meio ou por qualquer pessoa;
b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de
qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou
por qualquer pessoa;
c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro
participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) quanto a participar ou não da referida
licitação;
d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da
licitação) antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado
a, discutido com ou recebido de qualquer integrante de (órgão licitante) antes da abertura oficial das
propostas;
f)

Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e
informações para firmá-la.

São Luís (MA),
(Representante legal do licitante no âmbito da licitação, com identificação completa)
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CONCORRÊNCIA Nº 22/2018- CPL
ANEXO VIII
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº ___
PROCESSO Nº. 040.37690/2018
Aos _________dias do mês de __________ do ano de dois mil e dezoito, autorizado pelo processo de
CONCORRÊNCIA Nº. 22/2018 foi expedida a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de acordo com o
disposto no artigo 15 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, no Decreto Federal nº. 7892/2013 e no
Decreto Municipal nº. 44.406/2013 que, conjuntamente com as condições adiante estipuladas, regem o
relacionamento obrigacional entre a Administração Municipal e a Licitante Vencedora.
OBJETO: Contratação de uma empresa especializada para a prestação de serviço de manutenção predial,
tanto corretiva quanto preventiva, a ser executados nos prédios, sejam próprios, locados ou cedidos, com o
fornecimento de mão-de-obra, ferramentas, instrumentos, equipamentos e materiais necessários para a
execução dos serviços, conforme quantitativos e especificações contidas neste Termo de Referência.
I – Consideram-se registrados os preços do Gerenciador da Ata: Central Permanente de Licitação - CPL,
com sede na à Rua dos Ouriços, lote 11, quadra 09, Bairro Calhau, CEP: 65071-820, São Luís - MA e CNPJ
sob nº. 06.307.102/0001-30, representado pelo Sr. Thiago Vanderlei Braga, portador do Carteira de
Identidade RG nº ______ SSPMA e CPF/MF sob o n. º ________, a saber:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DOS PREÇOS E DO OBJETO DE FORNECIMENTO
Os preços ofertados pela empresa classificada em primeiro lugar e das demais empresas que concordaram
em fornecer pelo mesmo preço da primeira colocada, signatárias da presente ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS constam do anexo, contendo ______ página, que se constitui em anexo à presente ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS
Esta Ata de Registro de Preços, documento vinculativo obrigacional, com característica de compromisso para
futura contratação, terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.
Durante o prazo de validade desta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, a CONTRATANTE não estará
obrigada a adquirir o serviço referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro de
Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou
indenização de qualquer espécie ao FORNECEDOR, sendo, entretanto, assegurada aos beneficiários do
registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições.
A partir da assinatura da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, o FORNECEDOR assume o compromisso de
atender durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados e se obriga a cumprir, na íntegra, todas as
condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades legalmente cabíveis pelo descumprimento
de quaisquer de suas cláusulas.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA CONTRATAÇÃO
A contratação será realizada por meio de contrato assinado entre as partes, de acordo com cada pedido de
aquisição, nos moldes do contrato, ou por meio de nota de empenho.
CLÁUSULA QUARTA – DO CONTROLE E ALTERAÇÃO DE PREÇOS
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A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei
nº. 8.666/93.
O preço registrado poderá ser revisto em face de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de
fato que eleve o custo do objeto registrado.
Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no
mercado a Central Permanente de Licitação - CPL convocará o FORNECEDOR visando à negociação para
redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.
Frustrada a negociação, o FORNECEDOR será liberado do compromisso assumido. Na hipótese do subitem
anterior, a Central Permanente de Licitação - CPL convocará os demais fornecedores visando igual
oportunidade de negociação.
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o FORNECEDOR, mediante
requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a Central Permanente de
Licitação - CPL poderá:
I – Liberar o FORNECEDOR do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de
fornecimento;
II - Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. Não havendo êxito nas
negociações, a Central Permanente de Licitação - CPL procederá à revogação da Ata de Registro de Preços,
adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
CLÁUSULA QUINTA - DO LOCAL E PRAZO DOS SERVIÇOS
O local e o prazo dos serviços serão de acordo com do Projeto Básico, Anexo I do Edital.
CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado conforme o Projeto Básico, anexo I a este Edital.
CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo
de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
CLÁUSULA OITAVA - DOS USUÁRIOS PARTICIPANTES EXTRAORDINÁRIOS
Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que
não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta à Central Permanente de Licitação CPL, desde que devidamente comprovada a vantagem.
Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da presente
Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto à Central Permanente de Licitação - CPL,
para que esta indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem
de classificação.
Caberá ao FORNECEDOR beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos
registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações assumidas com a Central
Permanente de Licitação - CPL.
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A possibilidade de participantes extraordinários obedecerá ao disposto no Decreto Federal nº 7892/2013 e
Municipal nº 44.406/2013.
As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos
quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão
gerenciador e órgãos participantes.
As adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de
cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes,
independente do número de órgãos não participantes que aderirem.
CLÁUSULA NONA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
O FORNECEDOR terá seu registro cancelado quando:
I - Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
II - Não retirar a respectiva nota de empenho no prazo estabelecido pela CONTRATANTE, sem justificativa
aceitável;
III - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no
mercado;
IV - Tiver presentes razões de interesse público.
O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será
formalizado por despacho da autoridade competente da Central Permanente de Licitação - CPL. O
FORNECEDOR poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente
que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior
devidamente comprovado.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Integram esta Ata, o edital do Concorrência nº. 22/2018 e a proposta da empresa classificada em 1º lugar
no certame supracitado, e as demais que concordaram igualar o valor da primeira colocada.
Os casos omissos serão resolvidos com observância das disposições constantes do Decreto Federal nº
7892/2013 e Decreto Municipal 44.406/2013.
A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na impressa oficial é condição indispensável para
sua eficácia e será providenciada pela Central Permanente de Licitação - CPL. As questões decorrentes da
utilização da presente Ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas
na Justiça Estadual, no foro da cidade de São Luís - MA, com exclusão de qualquer outro.
E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e
forma, na presença das testemunhas que também o subscrevem.

Thiago Vanderlei Braga
Presidente da CPL

Luiz Carlos de Assunção Lula Fylho
Secretário Municipal de Saúde/SEMUS

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Xxxxxxxxxxx
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