PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 237/2018/CPL/PMSL
(PROCESSO Nº 060-88.557/2018/SEMOSP)
A CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, por
intermédio do Pregoeiro, designada pela Portaria n.º 01, de 02 de fevereiro de 2018, levam ao
conhecimento dos interessados que, na forma da Lei n.º 10.520/2002, dos Decretos n.ºs
7.892/2013, 5.450/2005 e 8.538/2015, da Lei Complementar n.º 123/2006, alterada pela Lei
Complementar 147/2014 e, subsidiariamente, da Lei n.º 8.666/1993 e de outras normas
aplicáveis ao objeto deste certame, farão realizar licitação na modalidade Pregão Eletrônico do
tipo "MENOR PREÇO", mediante as condições estabelecidas neste Edital.
DADOS DO CERTAME:
RESUMO DO CERTAME
Órgão Requisitante: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos – SEMOSP
Objeto: Contratação de empresa de consultoria especializada na elaboração de Projetos básicos e
executivos de pavimentação asfáltica, drenagem profunda em vias de itinerário de transporte coletivo e
reforma de terminais de passageiros para atender às demandas da carta consulta apresentada pelo
município de São Luís/MA ao Ministério das Cidades.
Início da Sessão Eletrônica: 19/12/2018 às 09:30.
Sistema Eletrônico Utilizado: COMPRASNET
Endereço Eletrônico: www.comprasnet.gov.br
UASG: 980921
Endereço para retirada do Edital: http://www.saoluis.ma.gov.br/subportal_licitacoes.asp
☐AQUISIÇÃO
NATUREZA DO
OBJETO:

☐SERVIÇO
☒OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
☐POR ITEM

FORMA DE
DISPUTA:
APRESENTAÇÃO
DE AMOSTRAS:

☒POR LOTE
☐GLOBAL
☒NÃO
☐SIM – Prazo para entrega da amostra: ___ dias
☒NÃO

VISITA TÉCNICA:

☐SIM

Prazo para envio da proposta adequada e da documentação complementar: 04 (quatro) HORAS

☐Licitação Exclusiva para ME/EPP – Art. 48, I da Lei Complementar nº 123/06
☐Licitação com itens/lotes exclusivos para ME/EPP e Ampla Participação – Art. 48, III da Lei
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Complementar nº 123/06
☒Licitação de Ampla Participação
Valor Estimado do Certame: R$ 5.225.996,47 (Cinco Milhões, duzentos e vinte e cinco reais,
novecentos e noventa e seis reais e quarenta e sete centavos).
DADOS PARA CONTATO
Pregoeiro: Andros Renquel M. G. de Almeida
e-mail: andros.cpl@gmail.com
Endereço: Rua dos Ouriços, Quadra 9, Lote 11, n.º 06, Bairro do Calhau, São Luís - MA, CEP: 65071820
Referência de Tempo: Para todas as referências de tempo será obrigatoriamente o horário de Brasília
– DF.
OBSERVAÇÃO Nº 01: Na hipótese de não haver expediente na data fixada, ficará a sessão adiada para
o primeiro dia útil subsequente, no mesmo site e hora, salvo as disposições em contrário.
OBSERVAÇÃO Nº 02: RECOMENDAMOS AINDA QUE OS LICITANTES JÁ VENHAM À
LICITAÇÃO COM A DOCUMENTAÇÃO PREVIAMENTE DIGITALIZADA, A FIM DE
ENVIO O PREGOEIRO, QUANDO SOLICITADO, EVITANDO A PERDA DO PRAZO PARA
ENCAMINHAMENTO.

DAS COMUNICAÇÕES DO CERTAME
As comunicações relativas a esta licitação será feita mediante a publicação no site da Central
Permanente de Licitação (http://www.saoluis.ma.gov.br/subportal_licitacoes.asp) e no quadro de
avisos e no CHAT do Comprasnet. As informações colhidas no ato da retirada do Edital no site
da CPL/PMSL serão reputadas válidas para fins de comunicação.
Recomendamos aos licitantes que realizem o download do Edital no site da Central
Permanente de Licitação - CPL (http://www.saoluis.ma.gov.br/subportal_licitacoes.asp),
pois aqueles que realizarem o download do edital no site da CPL receberam um e-mail
automático caso seja postado qualquer aviso.
A CPL/PMSL não se responsabiliza por endereço de correio eletrônico informado de forma
errônea, ou por qualquer problema técnico que possa existir na caixa de correio eletrônico do
licitante interessando. Assim, cabe ao licitante informar de forma correta o endereço do correio
eletrônico, bem como manter o sistema de recebimento de mensagens funcionando de forma
adequada.
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SEÇÃO I - DO OBJETO
1. A presente licitação tem como objeto a Contratação de empresa de consultoria especializada
na elaboração de Projetos básicos e executivos de pavimentação asfáltica, drenagem profunda
em vias de itinerário de transporte coletivo e reforma de terminais de passageiros para atender
às demandas da carta consulta apresentada pelo município de São Luís/MA ao Ministério das
Cidades, conforme especificações estabelecidas no Termo de Referência, ANEXO I, deste
Edital.
1.1. Havendo divergência entre as especificações deste objeto descritas no Comprasnet e
as especificações constantes deste Edital, serão consideradas como válidas as do Edital,
sendo estas a que os licitantes deverão se ater no momento da elaboração da proposta.
1.2. O critério de Julgamento será “MENOR PREÇO”, conforme Termo de Referência,
ANEXO I, deste Edital.
1.2.1. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de
Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens for de seu
interesse.
SEÇÃO II - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Elemento de Despesa: 449051
Fonte de Recursos: 100 – Recursos Próprios da Prefeitura Municipal de São Luís
Projeto/Atividade: 1545102232.129 – Implantação, Ampliação e Manutenção de Vias
urbanas.
SEÇÃO III - DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
3. Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e perante o sistema eletrônico
provido pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão (SLTI), por meio do sítio www.comprasnet.gov.br.
3.1. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão deverão
dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto à SLTI, onde também deverão
informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas
para sua correta utilização.
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3.2. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transação por ele efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao
provedor do sistema ou a CPL responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso
indevido da senha, ainda que por terceiros.
3.3. O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem realizadas em
seu nome.
3.4. Informações complementares sobre o credenciamento poderão ser obtidas pelo telefone:
0800 9782329 ou através do sítio: http://www.comprasnet.gov.br
4. Não poderão participar deste Pregão:
4.1. Empresário suspenso de participar de licitação e impedido de contratar com a Prefeitura
Municipal de São Luís, durante o prazo da sanção aplicada;
4.2. Empresário declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua
reabilitação;
4.3. Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;
4.4. Empresário cujo estatuto ou contrato social não inclua ramo de atividade compatível com
o objeto deste Pregão;
4.5. Empresário que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial, recuperação
extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão, ou incorporação;
4.5.1. Nos casos em que o empresário esteja em recuperação judicial ou extrajudicial,
poderá participar desde que apresente o plano de recuperação homologado em juízo.
4.6. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que
tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais,
tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando
interesse econômico em comum;
4.7. Consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição.
4.8. A simples apresentação da proposta implica, por parte do licitante, de que inexistem fatos
que impeçam a sua participação na presente licitação, eximindo assim o Pregoeiro do disposto
no art. 97, da Lei n.º 8.666/93.
SEÇÃO IV - DA PROPOSTA
5. A licitante deverá encaminhar proposta, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a
data e horário marcados para abertura da sessão, quando então encerrar-se-á automaticamente a
fase de recebimento de propostas.
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5.1. A licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o valor unitário
ofertado para o item, com no máximo 02 (duas) casa decimais após a vírgula, já
considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da
execução do objeto.
5.2. A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre
plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as
exigências do Edital.
5.3. A licitante deverá declarar, em campo próprio do Sistema, sob pena de inabilitação, que
não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem
menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos
quatorze anos.
5.4. A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá
declarar, em campo próprio do Sistema, que atende aos requisitos do art. 3.º da LC n.º
123/2006, para fazer jus aos benefícios previstos nesta lei.
5.5. A licitante deverá declarar, em campo próprio do Sistema que a proposta foi elaborada de
forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MPOG n.º 2, de 16 de
setembro de 2009.
5.6. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade
da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte ou ao
direito de preferência sujeitará a licitante às sanções previstas neste Edital.
6. As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico.
6.1. Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa desclassificação da proposta,
sem prejuízo das sanções previstas nesse Edital.
6.2. Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente
encaminhada.
6.3. A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente edital,
implicará na plena aceitação, por parte dos interessados, das condições nele estabelecidas.
7. As propostas terão validade de 90 (noventa) dias, contados da data de abertura da sessão
pública estabelecida no preâmbulo deste Edital.
7.1. Objetivando agilizar a formalização do contrato, o proponente deverá informar na
proposta, o nome do representante que assinará o contrato, bem como o n.° do seu RG e CPF,
sendo que no ato da assinatura, deverá ser apresentada fotocópia autenticada de documento
hábil que comprove sua legitimidade.
7.2. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para assinatura do
contrato, ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos.
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SEÇÃO V - DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
8. A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e na
hora indicadas no preâmbulo deste Edital, no sítio www.comprasnet.gov.br.
8.1. Os fornecedores deverão permanecer logados e aguardando o início dos trabalhos
por até meia hora (30 trinta minutos) além do horário estipulado para início da sessão.
Após esse prazo não havendo início da sessão a mesma deverá ser remarcada com ampla
divulgação.
8.2. Aberta a sessão pública virtual do certame, as propostas de preços serão irretratáveis, não
se admitindo retificações ou alterações nos preços ou nas condições estabelecidas, salvo
quanto aos lances ofertados, na fase própria do certame.
8.3. Após a abertura da sessão pública virtual não caberá desistência da proposta, salvo por
motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
8.4. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no
sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances (art. 13,
inciso III, do Decreto n.º 5.450/2005).
9. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá
exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.
10. Cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do
Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância
de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.
10.1. É obrigação do licitante o retorno aos trabalhos na hora e data designadas após a
suspensão da sessão. A suspensão da sessão, data e hora de retorno serão comunicadas
a todos através do Chat e quando possível também será realizada a suspensão da
sessão via sistema.
SEÇÃO VI - DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
11. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas
que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.
12. Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances.
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12.1. O Pregoeiro não poderá desclassificar propostas em razão da oferta de valores acima do
preço inicialmente orçado pela Administração na etapa anterior à formulação de lances
(Acórdão TCU n.º 934/2007- 1.ª Câmara).
SEÇÃO VII - DA FORMULAÇÃO DE LANCES
13. Aberta a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderão encaminhar lances sucessivos,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do horário e
valor consignados no registro de cada lance.
14. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado no
sistema.
15. Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificação do ofertante.
16. Em caso de empate, prevalecerá o lance recebido e registrado primeiro.
17. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de
exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer
alteração.
17.1. Na fase competitiva, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não
poderá ser inferior a 20 (vinte) segundos e o intervalo entre lances de licitantes diferentes
não poderá ser inferior a 3 (três) segundos (IN nº 3/2013-SLTI/MP).
18. Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor seja
manifestamente inexequível.
19. Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico
permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos
realizados.
20. No caso de a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a
sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação
expressa aos participantes no sítio www.comprasnet.gov.br.
21. O encerramento da etapa de lances será decidido pelo Pregoeiro, que informará, com
antecedência de 1 a 60 minutos, o prazo para início do tempo de iminência.
22. Decorrido o prazo fixado pelo Pregoeiro, o sistema eletrônico encaminhará aviso de
fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta)
minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente encerrada
a fase de lances.
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SEÇÃO VIII - DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE
23. Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido apresentada por
microempresa ou empresa de pequeno porte, e houver proposta de microempresa ou empresa de
pequeno porte que seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta mais bem
classificada, proceder-se-á da seguinte forma:
23.1. A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no
prazo de 5 (cinco) minutos, contados do envio da mensagem automática pelo sistema,
apresentar uma última oferta, obrigatoriamente inferior à proposta do primeiro colocado,
situação em que, atendidas as exigências habilitatórias e observado o valor estimado para a
contratação, será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão;
23.2. Não sendo vencedora a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem
classificada, na forma da subcondição anterior, o sistema, de forma automática, convocará
as licitantes remanescentes que porventura se enquadrem na situação descrita nesta
condição, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
23.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas
de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta condição, o sistema fará
um sorteio eletrônico, definindo e convocando automaticamente a vencedora para o
encaminhamento da oferta final do desempate;
23.4. A convocada que não apresentar proposta dentro do prazo de 05 (cinco) minutos,
controlados pelo Sistema, decairá do direito previsto nos artigos 44 e 45 da Lei
Complementar n.º 123/2006;
23.5. Na hipótese de não contratação nos termos previstos nesta Seção, o procedimento
licitatório prossegue com as demais licitantes.
SEÇÃO IX - DA NEGOCIAÇÃO
24. O Pregoeiro poderá encaminhar contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado
o lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação.
24.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas
demais licitantes.
SEÇÃO X - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA
25. A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá encaminhar a proposta
de preço adequada ao último lance, em arquivo único, no prazo de indicado no tópico “DADOS
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DO CERTAME”, contado da convocação efetuada pelo Pregoeiro por meio da opção “Enviar
Anexo” no sistema Comprasnet. Não será permitido o encaminhamento por e-mail, exceto se
expressamente determinado pelo Pregoeiro.
25.1. A Proposta de Preços e seus Anexos deverão ser enviados devidamente preenchidos,
junto com a proposta cadastrada pelo sistema eletrônico, em um único arquivo, para leitura,
preferencialmente, em programas de informática comuns, tais como, “Word”, “Excel”,
“Adobe Reader” ou “BROffice”, podendo ainda ser compactado a critério do licitante.
25.2. Os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema Comprasnet
poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer momento, em prazo
a ser estabelecido pelo Pregoeiro.
25.3. A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada
nesta seção, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
25.4. Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser
encaminhados: Central Permanente de Licitação, situada na Rua dos Ouriços, Quadra 9,
Lote 11, n.º 06, Bairro do Calhau, São Luís - MA, CEP: 65071-820.
25.5. Compõe a proposta adequada:
25.5.1. Planilha orçamentária, inclusive com previsão de mobilização e
desmobilização.
25.5.2. Cronograma físico-financeiro;
25.5.3. Composição de custos unitários;
25.5.4. Planilha de encargos;
25.5.5. Planilha de Benefícios e Despesas Indiretas - BDI;
25.5.6. Demais elementos do item 6.5. do Termo de Referência.
25.6. Os documentos exigidos no item 25.5. deverão, necessariamente, ser assinados por
técnico registrado no CREA, com identificação e número do registro devidamente indicados.
25.7. Erros no preenchimento da Planilha e Composição de Custos, não são motivo
suficiente para a desclassificação da proposta, quando a Planilha e a Composição de Custos
puder ser ajustada sem a necessidade de majoração do preço ofertado, e desde que se
comprove que este é suficiente para arcar com todos os custos da contratação.
26. O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto ao MENOR PREÇO, bem
como a compatibilidade do preço ofertado com o valor estimado e à compatibilidade da proposta
com as especificações técnicas do objeto.
26.1. Após a fase de lances, estando o preço acima do estimado, poderá o Pregoeiro, de
imediato, declarar o item/grupo fracassado por impossibilidade de contratação, em
conformidade com o item 26.5 do Edital.
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26.2. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do
Órgão Requisitante ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar
sua decisão.
26.3. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, inclusive
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.
26.4. Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e
instalações de propriedade da licitante, para os quais ela renuncie à parcela ou à totalidade
de remuneração.
26.5. Não serão aceitas propostas com valor unitário do item e/ou global superior ao
estimado ou com preços manifestamente inexequíveis.
26.5.1. Considerar-se-á inexequível a proposta que não venha a ter demonstrada sua
viabilidade por meio de documentação que comprove que os custos envolvidos na
contratação são coerentes com os de mercado do objeto deste Pregão.
SEÇÃO XI - DA HABILITAÇÃO
27. A habilitação das licitantes será verificada por meio do SICAF (habilitação parcial) e da
documentação complementar especificada neste Edital.
28. As licitantes que não atenderem às exigências de habilitação parcial no SICAF deverão
apresentar documentos que supram tais exigências.
29. Realizada a habilitação parcial no SICAF, será verificado eventual descumprimento das
vedações elencadas na Condição 4 da Seção III – Da Participação na Licitação, mediante
consulta ao:
29.1. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ;
29.2. Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS;
29.3. Relação de inabilitados e inidôneos para participar de licitações realizadas pela
Administração Pública Federal, mantida pelo Tribunal de Contas da União;
29.4. Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, a fim de verificar a
existência de restrição para contratar;
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30. As consultas previstas na Condição anterior realizar-se-ão em nome da sociedade empresária
licitante e também de eventual matriz ou filial e de seu sócio majoritário.
31. Efetuada a verificação referente ao cumprimento das condições de participação no
certame, a habilitação das licitantes será realizada mediante a apresentação da seguinte
documentação complementar:
31.1. Comprovação de patrimônio líquido ou capital social não inferior a 10% (dez por
cento) do valor estimado da contratação, quando qualquer dos índices Liquidez Geral,
Liquidez Corrente e Solvência Geral, for igual ou inferior a 1;
31.1.1. Para o atendimento dos itens acima, deverão ser enviados os seguintes
documentos:
31.1.1.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação
financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há
mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;
31.1.1.2. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a
apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao
período de existência da sociedade;
31.1.1.3. Para facilitar a análise boa situação Econômica e Financeira da Empresa
em poder contratar com a Administração, solicitamos que a empesa apresente
memória de cálculo, devidamente assinado por um Profissional da Contabilidade
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade, aplicando
fórmulas dos índices dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e
Liquidez Corrente (LC) extraídos do último balanço do Exercício Financeiro, da
seguinte forma:
LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo / Passivo Circulante + Passivo
Não Circulante
SG = Ativo Total / Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
LC = Ativo Circulante / Passivo Circulante
31.1.1.3.1. A não apresentação da memória de cálculo não leva a empresa
a sua inabilitação.
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31.1.1.4. Caso os índices Liquidez Geral, Liquidez Corrente e Solvência Geral for
igual ou inferior a 1 do licitante, e esta venha a vencer mais de um lote, a empresa
deverá comprovar possuir patrimônio líquido ou capital social não inferior a
10% (dez por cento) do valor estimado da contratação dos lotes que venceu;
31.2. Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou
Extrajudicial, expedida pelo distribuidor local ou da sede da pessoa jurídica ou domicílio
da pessoa física, dentro do prazo de validade.
31.2.1. Caso a empresa apresente a certidão positiva para Recuperação Judicial ou
Extrajudicial, a mesma deverá apresentar o plano de recuperação homologado em
juízo.
31.3. Certidão de Registro de Pessoa Jurídica na entidade profissional competente – CREA
(Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), em nome da empresa.
31.4. Certidão de Registro na entidade profissional competente – CREA (Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia), atualizada do(s) seu(s) responsável(s) técnico(s), com no
mínimo 01 (um) com formação em Engenharia Civil.
31.5. Para atendimento à qualificação técnico-operacional o licitante deverá apresentar um
ou mais Atestado(s) que comprovem que o licitante tenha executado para o órgão ou
entidade da Administração Pública Direta e Indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do
Distrito Federal, ou ainda para empresas privadas as PARCELAS DE MAIOR
RELEVÂNCIA a seguir:

LOTE

01

02

ATESTADO
ELABORAÇÃO
PAVIMENTAÇÃO E
IMPLANTAÇÃO DE
ASFÁLTICA
ELABORAÇÃO DE
VIÁRIA

DE
PROJETOS
DE
COMPLEMENTARES PARA
VIAS EM PAVIMENTAÇÃO
PROJETO DE DRENAGEM

QUANTIDADE
MÍNIMA EXIGIDA

>=104 km

>=35 km

31.5.1. No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responsável técnico, como comprovação de qualificação técnica,
ambas serão automaticamente inabilitadas.
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31.6. Qualificação técnico-profissional
31.6.1. Para atendimento à qualificação técnico-profissional para o LOTE I, comprovação
do licitante de possuir em seu corpo técnico, ao tempo do início do contrato, profissional(is)
de nível superior, ENGENHEIRO, reconhecido(s) pelo CREA, detentor(es) de atestado(s)
de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no CREA da região onde os serviços
foram executados, acompanhados(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico –
CAT, expedidas por este(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissional(is),
executado para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal
estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, que não o
próprio licitante (CNPJ diferente), serviço(s) relativo(s) a:
LOTE
01

ATESTADO
ELABORAÇÃO
DE
PROJETOS
DE
PAVIMENTAÇÃO
E
COMPLEMENTARES PARA IMPLANTAÇÃO DE VIAS EM
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

31.6.2. Para atendimento à qualificação técnico-profissional para o LOTE II, comprovação
do licitante de possuir em seu corpo técnico, ao tempo do início do contrato, profissional(is)
de nível superior, ENGENHEIRO ou ARQUITETO, reconhecido(s) pelo CREA ou CAU,
detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no CREA
ou CAU da região onde os serviços foram executados, acompanhados(s) da(s) respectiva(s)
Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, expedidas por este(s) Conselho(s), que
comprove(m) ter o(s) profissional(is), executado para órgão ou entidade da administração
pública direta ou indireta, federal estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para
empresa privada, que não o próprio licitante (CNPJ diferente), serviço(s) relativo(s) a:
LOTE
02

ATESTADO
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE DRENAGEM VIÁRIA

31.6.3. 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:
31.6.3.1. Registro da empresa no CREA em que figure o profissional
disponibilizado como responsável técnico;
31.6.3.2. Contrato de trabalho devidamente registrado no Conselho
competente;
28.6.3.3. CTPS (carteira de trabalho e Previdência Social);
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31.6.3.4. No caso de sócio, através do Contrato Social da empresa;
31.6.3.5. ART/RRT de Cargo/Função;
31.6.3.6. Contrato de Prestação de Serviços;
31.6.3.7. 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 31.6. Quando da assinatura do contrato, caso a licitante
vencedora não possua o referido profissional indicado, serão aplicadas as
sanções previstas na legislação vigente.
32. Ao fornecedor inscrito no SICAF, cuja documentação relativa à regularidade fiscal e
trabalhista e à qualificação econômico-financeira encontrar-se vencida, no referido Sistema, será
obrigatória a apresentação da documentação atualizada à Comissão de Licitação ou ao Pregoeiro,
conforme o caso, no momento da habilitação. (alterado pela Instrução Normativa n.º 5, de 18 de
junho de 2012).
33. O Pregoeiro poderá consultar sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões,
para verificar as condições de habilitação das licitantes.
34. Os documentos que não estejam contemplados no SICAF deverão ser remetidos em conjunto
com a proposta de preços indicada na Condição 25, em arquivo único, por meio da opção
“Enviar Anexo” do Sistema Comprasnet, no mesmo prazo estipulado na mencionada condição.
34.1. Os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema Comprasnet
poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer momento, em prazo
a ser estabelecido pelo Pregoeiro.
34.1.1. Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser
encaminhados para a Central Permanente de Licitação, situada na Rua dos Ouriços,
Quadra 9, Lote 11, n.º 06, Bairro do Calhau, São Luís - MA, CEP: 65071-820.
34.2. Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados deverão estar em nome da
licitante, com indicação do número de inscrição no CNPJ.
34.3. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues
acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado, e
também devidamente consularizados ou registrados no cartório de títulos e documentos.
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34.4. Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também
deverão ser apresentados devidamente consularizados ou registrados em cartório de títulos e
documentos.
34.5. Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal
deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos
somente em nome da matriz.
34.6. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma
restrição na comprovação de regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias
úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado
vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, emissão de
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
34.6.1. O prazo para regularização fiscal será contado a partir da divulgação do
resultado da fase de habilitação.
34.6.2. A prorrogação do prazo previsto poderá ser concedida, a critério da
administração pública, quando requerida pela licitante, mediante apresentação de
justificativa.
34.7. A não regularização da documentação, no prazo previsto na subcondição anterior,
implicará decadência do direito ao registro de preços e à contratação, sem prejuízo das
sanções previstas neste Edital, e facultará ao Pregoeiro convocar as licitantes
remanescentes, na ordem de classificação.
35. Se a proposta não for aceitável, ou se a licitante não atender às exigências de habilitação, o
Pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação,
até a seleção da proposta que melhor atenda a este Edital.
36. Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, a licitante será declarada
vencedora.
SEÇÃO XII - DA AMOSTRA
37. Para este Pregão não será exigido amostra.
SEÇÃO XIII - DO RECURSO
38. Declarada a vencedora, o Pregoeiro abrirá prazo de 30 minutos, durante o qual qualquer
licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua
intenção de recurso.
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38.1. A falta de manifestação no prazo estabelecido autoriza o Pregoeiro a adjudicar o objeto
à licitante vencedora.
38.2. O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente,
rejeitando-a, em campo próprio do sistema.
38.3. A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do
recurso, em campo próprio do sistema, no prazo de 3 (três) dias, ficando as demais
licitantes, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazões, também via sistema, em igual
prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente.
39. Para efeito do disposto no § 5.º do artigo 109 da Lei n.º 8.666/1993, fica à vista dos autos do
processo administrativo em epígrafe, franqueada aos interessados.
40. As intenções de recurso não admitidas e os recursos rejeitados pelo Pregoeiro serão
apreciados pela autoridade competente.
41. O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
SEÇÃO XIV - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
42. O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver recurso,
hipótese em que a adjudicação caberá à autoridade competente para homologação.
43. A homologação deste Pregão compete a Autoridade Competente do Órgão Requisitante.
44. A licitante vencedora do item/lote deverá providenciar o seu cadastramento junto ao
Setor de Cadastro da Central Permanente de Licitação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a
contar da Adjudicação, objetivando-se agilizar os procedimentos de Contratação/Emissão
de Nota de Empenho. Maiores informações poderão se obtidas no site da Prefeitura
Municipal de São Luís www.saoluis.ma.gov.br ou pelo telefone (098) 99161-0441 ou (098)
99153-7871.
SEÇÃO XV - DO INSTRUMENTO CONTRATUAL
45. Depois de homologado o certame, o fornecedor beneficiário será convocado para assinatura
do contrato, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da data do recebimento do
documento oficial de convocação, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das
sanções previstas neste Edital.
45.1. Poderá ser acrescentada ao contrato a ser assinado qualquer vantagem apresentada pelo
fornecedor em sua proposta, desde que seja pertinente e compatível com os termos deste
Edital.
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46. O prazo para a assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por igual
período, quando solicitado pelo fornecedor durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo
justificado e aceito pelo órgão Contratante.
47. Por ocasião da assinatura do contrato, verificar-se-á por meio do SICAF e de outros meios se
a licitante vencedora mantém as condições de habilitação.
SEÇÃO XVI - DAS SANÇÕES
48. A licitante será sancionada com o impedimento de licitar e contratar com a Prefeitura
Municipal de São Luís e será descredenciado no cadastro de fornecedores da Prefeitura, pelo
prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de multa de até 30% do valor estimado para a
contratação e demais cominações legais, nos seguintes casos:
48.1. Cometer fraude fiscal;
48.2. Apresentar documento falso;
48.3. Fizer declaração falsa;
48.4. Comportar-se de modo inidôneo;
48.5. Não assinar o contrato no prazo estabelecido;
48.6. Deixar de entregar a documentação exigida no certame;
48.7. Não mantiver a proposta.
49. Para os fins da Subcondição 48.4, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos artigos
90, 92, 93, 94, 95 e 97, da Lei n.º 8.666/93 e a apresentação de amostra falsificada ou
deteriorada.
SEÇÃO XVII - DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
50. Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa,
física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão mediante petição a ser
enviada para o endereço eletrônico indicado no tópico “DADOS DO CERTAME”.
51. O Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidirá sobre a impugnação no prazo
de 48 (quarenta e oito) horas.
52. Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização do
certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas,
cabendo nova impugnação apenas do que foi alterado no Edital, ficando o restante da
matéria, não impugnada no primeiro momento, preclusa.
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53. Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados ao Pregoeiro até 3 (três) dias úteis antes
da data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente para o endereço eletrônico
indicado no tópico “DADOS DO CERTAME”.
54. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no
mural do Comprasnet e no site da CPL.
SEÇÃO XVIII - DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS
55. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo
de Referência, Anexo I, do presente Edital.
SEÇÃO XIX - DAS OBRIGAÇÕES
56. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência,
Anexo I, do presente Edital.
SEÇÃO XX - DO PAGAMENTO
57. As condições de pagamento estão previstas no Termo de Referência, Anexo I, do presente
Edital.
58. Será efetuada, a retenção na fonte dos tributos e contribuições em conformidade com as
orientações da Receita Federal do Brasil.
SEÇÃO XXI - DISPOSIÇÕES FINAIS
59. A Autoridade Competente do Órgão Requisitante compete anular este Pregão por
ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, e revogar o certame por considerálo inoportuno ou inconveniente diante de fato superveniente, mediante ato escrito e
fundamentado.
59.1. A anulação do Pregão induz à do contrato.
59.2. As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do
procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos
encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.
60. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover
diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão
posterior de informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de
classificação e habilitação.
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61. No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou
falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica,
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade
e eficácia para fins de classificação e habilitação.
61.1. Caso os prazos definidos neste Edital não estejam expressamente indicados na
proposta, eles serão considerados como aceitos para efeito de julgamento deste Pregão.
62. Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação
disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória n.º 2.200-2, de 24 de agosto de
2001, serão recebidos e presumidos verdadeiros em relação aos signatários, dispensando-se o
envio de documentos originais e cópias autenticadas em papel.
63. Aplicam-se às cooperativas enquadradas na situação do art. 34 da Lei n.º 11.488, de 15 de
junho de 2007, todas as disposições relativas às microempresas e empresas de pequeno porte.
64. Nos casos de divergência ou dúvida entre o texto do TERMO DE REFERÊNCIA e o texto
do Edital, prevalecerá, no julgamento objetivo das propostas e documentos, o texto do Edital.
65. Este Pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por conveniência do
CPL, sem prejuízo do disposto no art. 4, inciso V, da Lei n.º 10.520/2002.
66. Este Edital será fornecido a qualquer interessado, através dos sítios
www.comprasgovernamentais.gov.br e www.saoluis.ma.gov.br, no link “Central de Licitações Pregão eletrônico”.
67. Os licitantes ficam informados sobre os termos da Lei n.º 12.846, de 1.º de agosto de 2013
(Lei Anticorrupção), que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas
jurídicas pela prática de atos lesivos contra a Administração Pública, em especial, ao constante
no art. 5.º, inciso IV, correspondente aos procedimentos licitatórios, indicando que qualquer
indício de conluio, ou de outra forma de fraude ao certame, implicará aos envolvidos as
penalidades previstas no mencionado diploma legal.
68. Em se tratando de certame que seja para aquisição de bens de natureza divisível, que possua
cota de até vinte e cinco por cento do objeto para a contratação de microempresas e empresas de
pequeno porte:
68.1. Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá ser
adjudicada ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes
remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal.
68.2. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação
das cotas deverá ocorrer pelo menor preço.
68.3. Nas licitações por Sistema de Registro de Preço ou por entregas parceladas, o
instrumento convocatório deverá prever a prioridade de aquisição dos produtos das
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cotas reservadas, ressalvados os casos em que a cota reservada for inadequada para
atender as quantidades ou as condições do pedido, justificadamente.
SEÇÃO XXII - DOS ANEXOS
69. São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos:
69.1. Anexo I - Termo de Referência;
69.2. Anexo II - Minuta do Contrato;
SEÇÃO XXIII - DO FORO
70. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Comarca de São Luís, Estado do
Maranhão, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
São Luís - MA, 06 de dezembro de 2018.

Andros Renquel Melo Graciano de Almeida
Pregoeiro
MENSAGEM
RECOMENDAMOS AOS INTERESSADOS QUE FAÇAM O CADASTRAMENTO DE
SUAS EMPRESAS NO SISTEMA, NO ENDEREÇO ABAIXO, PARA RECEBEREM
INFORMAÇÕES E ACOMPANHAREM O DESENVOLVIMENTO DESTA LICITAÇÃO.
http://www.comprasgovernamentais.gov.br.
RECOMENDAMOS AINDA QUE OS LICITANTES JÁ VENHAM À LICITAÇÃO COM A
DOCUMENTAÇÃO PREVIAMENTE DIGITALIZADA, A FIM DE ENVIO O PREGOEIRO,
QUANDO
SOLICITADO,
EVITANDO
A
PERDA
DO
PRAZO
PARA
ENCAMINHAMENTO.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS – SUOB
COORDENAÇÃO DE PROJETOS E CUSTOS DE OBRAS - COPECO

PROJETO BÁSICO
1.

OBJETO

Contratação de empresa de consultoria especializada na elaboração de Projetos básicos
e executivos de pavimentação asfáltica e drenagem profunda em vias de itinerário de transporte
para atender às demandas da carta consulta apresentada pelo município de São Luís/MA ao
Ministério das Cidades.
2.

OBJETIVO

A Carta Consulta apresentada pela Prefeitura Municipal ao Programa Avançar Cidades –
Mobilidade Urbana do Ministério das Cidades tem como objetivo sanar problemas de
pavimentação, drenagem nas ruas e avenidas desta municipalidade, propiciando melhores
condições de trafegabilidade, conforto, saúde e saneamento das principais vias do município.
Dessa forma, esta contratação visa a elaboração dos projetos que serão executados com
vistas ao Programa do Governo Federal, “Avançar Cidades – Mobilidade Urbana” nas principais
vias que façam parte de itinerário de transporte coletivo do município de São Luís/MA.
Dessa forma, será necessária tal contratação.
3.

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

As especificações técnicas dos projetos que se referem este Termo de Referência visam
atender aos requisitos mínimos para garantir as melhores aquisições.
Pensando em garantir a não inviabilização da competitividade do processo licitatório,
devido a possível incapacidade de um licitante elaborar todos os projetos e racionalização
logística, conforme previsto na Lei nº 8.666/93:

“Art. 23, § 1º) As obras, serviços e compras efetuadas pela
administração serão divididas em tantas parcelas quantas se
comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendose à licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos
recursos disponíveis no mercado e à ampliação da
competitividade, sem perda da economia de escala. (Redação
dada pela Lei n. 8.883, de 1993)”
Características técnicas:
LOTE 01
Contratação de empresa especializada na elaboração de projetos básico e executivo de
Pavimentação Asfáltica, sinalização viária, acessibilidade em passeios públicos, abrigos e/ou
estações de passageiros, paisagismo ao longo das vias de itinerário de transporte coletivo
localizadas no município de São Luís/MA, conforme anexo I.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS – SUOB
COORDENAÇÃO DE PROJETOS E CUSTOS DE OBRAS - COPECO

Lote 02
Contratação de empresa especializada na elaboração de projetos básico e executivo de
Drenagem profunda ao longo das vias de itinerário de transporte coletivo localizadas no
município de São Luís/MA, conforme anexo I.
MEMORIAL DESCRITIVO
O Escopo deste termo de referência consiste na elaboração dos seguintes tipos de
projetos:
a)
b)
c)
d)

Projetos básico e executivos conforme Anexo I;
Elaboração de orçamento utilizando tabelas de referência;
Elaboração de cronograma de obra;
Especificação técnica;

As especificações técnicas seguem anexo.

4.

PREÇO

4.1 O preço estimado para a presente contratação é de R$ 5.225.996,47 (Cinco Milhões,
duzentos e vinte e cinco reais, novecentos e noventa e seis reais e quarenta e sete centavos),
sendo:
4.1.1 O preço estimado para a contratação do Lote I é de R$ 4.318.346,87 (Quatro
Milhões, trezentos e dezoito mil, trezentos e quarenta e seis reais e oitenta e sete centavos);
4.1.2 O preço estimado para a contratação do Lote II é de R$ 907.649,60 (Novecentos e
sete mil, seiscentos e quarenta e nove reais e sessenta centavos);
4.2 Nos preços estão incluídas todas as despesas com materiais/equipamentos,
transporte, tributos e taxas, assim como quaisquer outras que incidirem de forma direta ou
indiretamente à necessária e perfeita execução do objeto do presente Projeto Básico.
4.3 O preço proposto para execução do contrato, objeto desta licitação será fixo e
irreajustável.
4.4 Na composição dos preços unitários, a licitante deverá utilizar 2 (duas) casas
decimais para evitar correções futuras na PROPOSTA DE PREÇOS.

5.

DO PRAZO

5.1 A vigência do contrato iniciará a partir da data de sua assinatura pelo prazo de 6
(seis) meses, conforme dispõe o art. 57, caput, da Lei nº: 8.666/93. Os prazos previstos para a
execução dos serviços, objeto deste contrato, serão de acordo com o cronograma físicofinanceiro apresentado na assinatura do Contrato, contados da data de recebimento da Ordem
de Serviço - O. S. emitida pela CONTRATANTE autorizando o início das atividades.
5.2 Deverá ser apresentado pela(s) CONTRATADA(s), planejamento detalhado, com
objetivo de permitir que à fiscalização tenha a visão geral dos serviços, levando em conta a
produtividade de sua equipe.
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5.3 Os serviços terão início a partir da assinatura da Ordem de Serviço.
5.4 O prazo de início e término do serviço poderá ser prorrogado por igual período, por
aditivo contratual, se comprovadamente ocorrerem às circunstâncias a seguir descritas:
a) Alteração do projeto ou especificações, pela CONTRATANTE;
b) Superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que
altere fundamentalmente as condições de execução do contrato;
c) Interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e
interesse da CONTRATANTE;
d) Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos
pela Lei 8.666/93 e suas alterações;
e) Impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiros, reconhecido pela
CONTRATANTE em documento contemporâneo à sua ocorrência;
f) Omissão ou atraso de providências a cargo da CONTRATANTE, inclusive quanto aos
pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na
execução do contrato, sem prejuízo as sanções legais aplicáveis aos responsáveis.

6.

REQUISITOS NECESSÁRIOS A PARTICIPAÇÃO DO CERTAME

6.1 Certidão de Registro de Pessoa Jurídica na entidade profissional competente –
CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), em nome da empresa.
6.2 Certidão de Registro na entidade profissional competente – CREA (Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia), atualizada do(s) seu(s) responsável(s) técnico(s), com no
mínimo 01 (um) com formação em Engenharia Civil.
6.3 Capacidade técnico – operacional
6.3.1 Atestado(s) expedido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado em
nome da empresa, comprovando a execução de serviços correlatados ao objeto deste Projeto
Básico, devendo nele(s) constar quantidades, prazos e características dos serviços. Tais atestados
deverão considerar as parcelas do objeto de maior relevância, como segue:

LOTE

ATESTADO

QUANTIDADE MÍNIMA
EXIGIDA

01

ELABORAÇÃO DE PROJETOS
DE
PAVIMENTAÇÃO
E
COMPLEMENTARES
PARA
IMPLANTAÇÃO DE VIAS EM
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

>=104 km

02

ELABORAÇÃO DE PROJETO DE
DRENAGEM VIÁRIA

>=35 km
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6.4 Capacidade técnica – profissional
6.4.1 Para atendimento à qualificação técnico-profissional do lote I, comprovação do
licitante de possuir em seu corpo técnico, ao tempo do início do contrato, profissional(is) de nível
superior, ENGENHEIRO, reconhecido(s) pelo CREA, detentor(ES) de atestado(s) de
responsabilidade técnica, devidamente registrados(s) no CREA da região onde os serviços foram
executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT,
expedidas por este(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissional(is), executado para
órgão ou entidade da Administração Pública direta ou indireta, Federa, Estadual, Municipal ou
do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, que não o próprio licitante (CNPJ diferente),
serviço(s) relativo(s) a:
LOTE

ATESTADO

01

ELABORAÇÃO DE PROJETOS
DE
PAVIMENTAÇÃO
E
COMPLEMENTARES
PARA
IMPLANTAÇÃO DE VIAS EM
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

6.4.2 Para atendimento à qualificação técnico-profissional do lote II, comprovação do
licitante de possuir em seu corpo técnico, ao tempo do início do contrato, profissional(is) de nível
superior, ENGENHEIRO ou ARQUITETO, reconhecido(s) pelo CREA ou CAU, detentor(ES) de
atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrados(s) no CREA ou CAU da região
onde os serviços foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo
Técnico – CAT, expedidas por este(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissional(is),
executado para órgão ou entidade da Administração Pública direta ou indireta, Federa, Estadual,
Municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, que não o próprio licitante
(CNPJ diferente), serviço(s) relativo(s) a:

LOTE

ATESTADO

02

ELABORAÇÃO DE PROJETO DE
DRENAGEM VIÁRIA

Obs: Não será aceito atestado de obra inacabada, executada parcialmente ou
em andamento.
A comprovação de vínculo do profissional com a licitante deverá ser feita por meio de
Prova de Registro da empresa no CREA ou CAU, conforme lote, em que figure o profissional
disponibilizado como responsável técnico ou Registro em Carteira de Trabalho ou Contrato de
Prestação de Serviço ou ART/RRT de Cargo/Função.
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Os profissionais indicados pelo licitante, para fins de comprovação da capacidade
técnico-profissional, devem participar da obra ou serviço objeto deste Projeto Básico, admitindose a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada
pela Administração.
6.5 Da Documentação Complementar- PROPOSTA DE PREÇOS
Será necessária a apresentação dos seguintes documentos:
6.5.1 Índice;
6.5.2 Carta Proposta;
6.5.3 Planilha Resumo do Preço Orçado;
6.5.4 Planilhas de composição do preço orçado;
6.5.5 Demonstrativo dos encargos sociais;
6.5.6 Demonstrativo das despesas administrativas;
6.5.7 Demonstrativo das Despesas Fiscais
6.5.8 Os documentos exigidos nos itens “6.5.1”, “6.5.2”, “6.5.3”, “6.5.4”, “6.5.5”,
“6.5.6” e “6.5.7” deverão, necessariamente, ser assinados por técnico registrado no CREA ou
CAU, conforme lote, com identificação e número do registro devidamente indicados.
6.5.9 A não apresentação de qualquer das planilhas citadas no item anterior acarretará
a desclassificação do Licitante.
6.5.10 Cada licitante deverá compor sua taxa de administração, de remuneração,
levando em conta que nesta taxa deverão estar considerados, além dos impostos, as despesas
indiretas não explicitadas na planilha orçamentária e o lucro.

7.

REGIME DE EXECUÇÃO
Os serviços contratados serão executados sob o regime de empreitada por preço

unitário.

8.

DO REAJUSTE

8.1 Os preços contratados, para prestação dos serviços objeto do Contrato, não serão
reajustados.
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9.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1 A(s) Contratada(s) apresentará(ão) um Gestor ou Preposto para a execução dos
serviços objeto do contrato, indicando à FISCALIZAÇÃO os nomes e registros profissionais de toda
a equipe técnica, ao qual lhe compete:
9.1.1 Coordenar as relações da empresa com o gestor do contrato;
9.1.2 Gerenciar os serviços;
9.1.3 Receber as notificações do gestor do contrato e da autoridade máxima do órgão ou
entidade;
9.2 A qualquer tempo a FISCALIZAÇÃO poderá solicitar a substituição de qualquer
membro da equipe técnica da CONTRATADA, desde que entenda que seja benéfico ao
desenvolvimento dos trabalhos. Da decisão referida no parágrafo anterior cabe recurso, à
CONTRATADA, no prazo de 3 (três) dias.
9.3 É condição para início do contrato a indicação do representante, por parte do(s)
contratado(s).
9.4 Responsabilizar-se integralmente pelos encargos trabalhistas, securitários,
previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do objeto deste Projeto Básico.
9.5 O(S) CONTRATADO(S) deverá(ão) apresentar a ART – Anotação de
Responsabilidade Técnica ou RRT – Registro de Responsabilidade Técnica de execução dos
serviços objeto deste Projeto Básico, no prazo de até 10 (dez) dias, contado do recebimento da
Ordem de Serviço.
9.6 A Contratada deverá executar os serviços rigorosamente em conformidade com
todas as condições estabelecidas neste Projeto Básico.
9.7 Manter os profissionais que executarão os serviços, objeto deste Projeto Básico,
devidamente fardados e identificados mediante a utilização de crachás.
9.8 Fornecer os equipamentos de segurança individuais (EPI’s) e equipamentos de
proteção coletiva (EPC’s) adequados e compatíveis com o tipo de exposição ao risco, a todos os
profissionais que executarão os serviços, objeto deste Projeto Básico.
9.9 Responder perante o Contratante e terceiros pela cobertura dos riscos e acidente
de trabalho dos seus empregados, prepostos ou contratados, bem como por todos os ônus,
encargos, perdas e danos, porventura resultantes da execução dos serviços contratados, como
estabelecido em lei.
9.10 A Contratada fica obrigada a aceitar os acréscimos ou supressões de até 25% do
valor inicial a que se refere o objeto do Projeto Básico, nos termos previstos pela Lei, caso seja
necessária à aplicação dessa condição.
9.11 Realizar os serviços solicitados por esta Secretaria, com a observância dos prazos
por ela determinados.
9.12 Antes de iniciar os trabalhos, expor a metodologia proposta, de modo a esclarecer
os dirigentes e corpo técnico desta Secretaria acerca do que se pretende fazer e os meios que
serão utilizados, além de coletar as sugestões e orientações da equipe de acompanhamento
constituída.
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9.13 Realizar apresentações multimídia dos resumos dos resultados finais, após
aprovação da FISCALIZAÇÃO, para sua promoção e divulgação.
9.14 Responder, em relação aos seus técnicos, por todas as despesas decorrentes da
execução dos serviços, tais como salário, seguro de acidentes, taxas, impostos, contribuições,
indenizações, vales-transportes, vale-refeição e outras que porventura venham a ser criadas e
exigidas pelo governo ou vantagens decorrentes de convenção coletiva.
9.15 Responder pelos danos causados diretamente a esta Secretaria ou a terceiros,
decorrente de culpa ou dolo em razão da execução dos serviços em apreço, não excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade a FISCALIZAÇÃO ou o acompanhamento desta Secretaria.
9.16 Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente aos bens de
propriedade desta Secretaria, quando esses tenham sido ocasionados por seus técnicos durante
a prestação dos serviços ora contratados.
9.17 Manter os seus técnicos sujeitos às normas procedimentais desta Secretaria,
porém sem qualquer vínculo com a CONTRATANTE.
9.18 Responsabilizar-se pela observância das normas técnicas indicadas neste Projeto
Básico, inclusive atendendo aos critérios e prescrições estabelecidas nas normas técnicas da
ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas e ISO – International Organization for
Standardization.
9.19 Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeição de serviços pela
FISCALIZAÇÃO, bem como pelos atrasos acarretados por esta rejeição.
9.20 Responsabilizar-se por todo o transporte necessário à prestação dos serviços
contratados, inclusive os mal executados, quando requerido pela FISCALIZAÇÃO ou esteja
previsto neste Projeto Básico.
9.21 Executar os serviços constantes do objeto em conformidade com o respectivo
planejamento, normas e especificações técnicas e, ainda, com as instruções emitidas pela
FISCALIZAÇÃO por esta Secretaria.
9.22 Responsabilizar-se pela perfeita execução e completo acabamento dos serviços
contratados, obrigando-se a prestar assessoria técnica e administrativa necessária para assegurar
o andamento conveniente dos trabalhos.
9.23 Comunicar à FISCALIZAÇÃO desta Secretaria qualquer anormalidade de caráter
urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários.
9.24 Manter, por si e por técnicos e/ou prepostos, em total e irrestrita
confidencialidade, todas as condições, o escopo e as informações recebidas em razão dos
serviços e durante a execução dos trabalhos, as quais constarão exclusivamente dos arquivos e
dos relatórios que vierem a ser emitidos.
9.25 Não utilizar e/ou divulgar a terceiros, por si e por seus técnicos e/ou prepostos, o
escopo do trabalho contratado, as informações que venham a obter junto a esta Secretaria,
assim como os resultados dos serviços.
9.26 Cumprir o cronograma estabelecido e aprovado e condições especificadas e
acordadas.
9.27 Manter informado o técnico responsável da FISCALIZAÇÃO/ Secretaria,
encarregado de acompanhar os trabalhos, prestando-lhe as informações necessárias.
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9.28 As inconsistências ou dúvidas verificadas na documentação entregue terão prazo
máximo de 07 (sete) dias corridos, contados a partir do recebimento da diligência pela
CONTRATADA, para serem formalmente esclarecidas.
9.29 O descumprimento reiterado das disposições destas obrigações e a manutenção da
CONTRATADA em situação irregular perante suas obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias
implicará em rescisão do Contrato, sem prejuízo da aplicação das penalidades nele previstas e
demais cominações legais.
9.30 Manter-se as condições de habilitação deste Projeto Básico durante todo o período
de vigência do contrato.
9.31 A Contratada será responsável pela aprovação de todos os projetos junto aos
órgãos competente.

10.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Além das obrigações resultantes da observância da Lei nº 8.666/93 e demais normas
pertinentes, são obrigações da Contratante:
10.1 Fiscalizar e acompanhar a execução dos serviços objeto deste contrato;
10.2 O CONTRATANTE obriga-se a efetuar o pagamento na forma ajustada neste
documento;
10.3 Cumprir pontualmente com todas as obrigações financeiras para com a
CONTRATADA;
10.4 Fornecer a qualquer tempo e com o máximo de presteza, mediante solicitação escrita
da CONTRATADA, informações adicionais, dirimir dúvidas e orientá-la em todos os casos omissos;
10.5 Aplicar penalidades à CONTRATADA, quando for o caso;
10.6 Fiscalizar a execução do contrato, através de servidor especialmente designado,
sendo permitida a assistência de terceiro, conforme dispõe o art. 67 da Lei 8666/93.
10.7 Rejeitar, no todo ou em parte, o serviço que a CONTRATADA entregar fora das
especificações do Projeto Básico e seus anexos, bem como na proposta;
10.8. Verificar a regularidade da situação fiscal da CONTRATADA.
10.9 O CONTRATANTE obriga-se a cumprir todas as exigências contidas no presente
Projeto Básico e no Contrato a ser firmado.

11. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO
As medições serão realizadas mensalmente, ou em periodicidade menor, a critério da
contratante, contados a partir do início efetivo dos serviços, considerando os serviços
efetivamente realizados e concluídos satisfatoriamente no período. Entendem-se como serviços
concluídos satisfatoriamente aqueles formalmente aprovados pela FISCALIZAÇÃO, dentro do
prazo estipulado, pagos conforme cronograma físico-financeiro apresentado pela licitante.
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12.

PAGAMENTO

12.1 O prazo de pagamento contado a partir da data do recebimento da Nota fiscal,
conforme boletim de medição, previamente aprovado pela FISCALIZAÇÃO, no máximo, de:
a)

30 (trinta) dias.

12.2 O pagamento dos serviços será efetuado mediante o Boletim de Medição
(modelo Contratante), devidamente atestada pela FISCALIZAÇÃO da Contratante.
12.3 Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto estiver pendente de
liquidação de qualquer obrigação financeira, que lhe for imposta em virtude da penalidade, ou
inadimplência contratual, ou de atraso de pagamento dos encargos sociais (INSS e FGTS) sob
responsabilidade da licitante Contratada.
12.4 O pagamento da medição final dos serviços estará condicionado além das
observações anteriores, à análise e aprovação, da Fiscalização dos serviços realizados pela
Contratada.

13.

FISCALIZAÇÃO

13.1 Os serviços serão fiscalizados por representante desta Secretaria que ficará
responsável pela comprovação da execução dos serviços exigidos neste Termo e em atestar a
Nota fiscal, devendo este ser substituído, no caso de seu impedimento, por outro funcionário
indicado pela mesma fonte, a seu exclusivo juízo.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – As decisões e providências que ultrapassarem a competência do
gestor do contrato devem ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das
medidas convenientes.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A atuação ou a eventual omissão da FISCALIZAÇÃO durante a
realização dos serviços não poderão ser invocadas para eximir a Contratada da responsabilidade
pela execução dos serviços.
PARÁGRAFO TERCEIRO – A FISCALIZAÇÃO não aceitará a alegação de atraso dos serviços
devido ao não fornecimento tempestivo dos materiais pelos fornecedores.
PARÁGRAFO QUARTO– A FISCALIZAÇÃO não aceitará a transferência de qualquer
responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos,
subempreiteiros, entre outros.
PARÁGRAFO QUINTO – A qualquer tempo a FISCALIZAÇÃO poderá solicitar a substituição
de qualquer membro da equipe técnica da CONTRATADA, desde que entenda que seja benéfico
ao desenvolvimento dos trabalhos.
PARÁGRAFO SEXTO – As reuniões realizadas serão documentadas por Atas de Reunião,
elaboradas pela FISCALIZAÇÃO e que conterão, no mínimo, os seguintes elementos: data, nome e
assinatura dos participantes, assuntos tratados, decisões, datas das ações e responsáveis pelas
providências a serem tomadas.
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14.

SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

O atraso injustificado na entrega do objeto do contrato sujeitará a CONTRATADA à multa
de mora correspondente a 0,1% (um décimo por cento) ao dia sobre o valor da execução do
serviço até o limite de 10% (dez por cento) que deverá ser recolhido no prazo de 05 (cinco) dias a
partir da data de notificação.
PARÁGRAFO ÚNICO – Além da multa aludida no caput desta cláusula, a SEMOSP poderá garantir
prévia defesa e aplicar na CONTRATADA, na hipótese de inexecução total ou parcial da obrigação,
as seguintes sanções:
a) Advertência;
b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor não executado da prestação dos serviços, nos
casos que ensejarem rescisão do Contrato na forma da lei;
c) suspensão temporária ao direito de licitar com o Município de São Luís, bem como o
impedimento de com ele contratar, pelo prazo de 02 (dois) anos, na hipótese de rescisão
contratual, independentemente da aplicação das multas cabíveis;
d) declaração de inidoneidade, quando a CONTRATADA dolosamente deixar de cumprir as
obrigações assumidas, praticando falta grave, devendo o referido ato ser publicado no Diário
Oficial do Município de São Luís.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – As penalidades previstas nesta cláusula têm caráter de sanção
administrativa, consequentemente a sua aplicação não exime a CONTRATADA de reparar os
prejuízos que seu ato venha a acarretar ao Contratante.
PARÁGRAFO SEGUNDO – As sanções previstas nas alíneas b e c poderão ser aplicadas
conjuntamente com a prevista na alínea a;
PARÁGRAFO TERCEIRO – O descumprimento de qualquer um dos marcos contratuais descritos
no Projeto Básico acarretará como penalidade a multa de 0,5% (meio por cento) do valor do
contrato por dia de atraso, para cada marco não cumprido.

15.

CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

15.1 Executado o contrato, o seu objeto deve ser recebido:
15.1.1 Provisoriamente, pelo gestor do contrato em se tratando de serviços, em até 05
(cinco) dias da comunicação escrita do(s) contratado(s).
a) Após a análise dos projetos, através de comunicação oficial da FISCALIZAÇÃO, serão indicadas
as correções e complementações consideradas necessárias ao Recebimento Provisório, bem
como estabelecido o prazo para a execução dos ajustes.
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b) Na segunda etapa, após a conclusão das correções, e complementações e nova solicitação
oficial da Contratada, mediante nova análise realizada pela FISCALIZAÇÃO, será realizado o
Recebimento Provisório.
15.1.2 Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade
competente e até 90 dias da comunicação escrita do(s) contratado(s) ou do recebimento
provisório.
a) O Recebimento Definitivo somente será efetuado pelo Contratante após a comprovação pela
Contratada de pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes
sobre o objeto do contrato.
b) O Terceiro Recebimento se faz mediante o termo circunstanciado.
c) Se o recebimento não ocorrer nos prazos estabelecidos, o(s) contratado(s) notificará(ão) a
Administração para fazê-lo no prazo de 5 (cinco) dias, após o qual se caracterizará o recebimento
tácito, reputando-se como realizado satisfatoriamente o objeto do contrato.
d) A Administração deve rejeitar, no todo ou em parte o serviço executado em desacordo com o
contrato.
e) Em caso de atraso em relação a alguma etapa do Plano de Execução dos Serviços, à Contratada
será aplicada multa conforme previsto em contrato, sendo para tanto considerado o prazo da
etapa em questão e o tempo decorrido para a apresentação.
f) Quaisquer modificações no decorrer do serviço em questão serão processadas através de
Termo Aditivo pertinente, devidamente justificado pela FISCALIZAÇÃO e dentro dos previstos na
Lei.
16.

DAS CORREÇÕES E SERVIÇOS IMPUGNADOS

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

17.1. Na interpretação deste Contrato será aplicada a Lei n° 8.666, de 21 de junho de
1993 e a legislação complementar.

18.

DOS TRIBUTOS E DESPESAS

18.1. Constituirão encargos exclusivos da CONTRATADA, o pagamento de tributo,
tarifas, emolumentos e despesas decorrentes de formalização do presente contrato e da
execução do seu objeto.

19.

DA PUBLICAÇÃO

19.1 Este contrato será publicado no Diário Oficial do Município de conformidade com o
Parágrafo Único, do Art. 61, da Lei nº 8.666/93 de 21.06.93, ocorrendo as despesas por parte da
CONTRATANTE.

20.

DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA

20.1 O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou
em parte.
21.

DA RESCISÃO CONTRATUAL

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

22. DA RECUSA INJUSTIFICADA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

Após a adjudicação da proposta vencedora pela Central Permanente de Licitaçao e
homologação da licitação pela Secretaria de Obras e Serviços públicos, a empresa terá o prazo de
48 (quarenta e oito) horas para comparecer à Central Permanente de Licitação para proceder
com o cadastro, como ato preparatório do empenho.
A empresa, após convocação para assinatura do instrumento contratual, terá o prazo de
48 (quarenta e oito) horas para proceder com a assinatura do contrato administrativo.
A recusa injustificada na realização de cadastramento na Central Permanente de
Licitação, bem como a recusa na assinatura do instrumento contratual, após convocação dentro
do prazo de validade de sua proposta, ensejando, dessa forma, retardamento na execução do
objeto contratual e prejuízo nas atividades operacionais desta secretaria, ficará impedido de
licitar com o Município de São Luís, pelo prazo de 1 (um) ano, conforme art. 7º da lei nº
10.520/2002.

23.

DISPOSIÇÕES GERAIS
23.1 Outras condições específicas

23.1.1 O licitante poderá vistoriar o local onde será executado o serviço objeto deste
Projeto Básico para inteirar-se das condições e graus de dificuldades existentes, até o quinto dia
útil anterior ao da apresentação das propostas, observando os feriados nacionais, estaduais e
municipais.
23.1.2 Para efeito das presentes especificações, o termo CONTRATADA define o
proponente vencedor do certame licitatório, a quem será adjudicada o serviço, o termo
FISCALIZAÇÃO define o fiscal ou equipe que representa a SEMOSP – Secretaria Municipal de
Obras públicas, perante a CONTRATADA e a quem este último deverá se reportar e o termo
CONTRATANTE define esta Secretaria.
23.1.3 Antes de apresentar sua proposta, a licitante deverá analisar todos os
documentos do edital, executando todos os levantamentos necessários ao desenvolvimento de
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seus trabalhos, de modo a não incorrer em omissões, as quais não poderão ser alegadas em favor
de eventuais pretensões de acréscimo de preços.
23.1.4 Possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções das especificações ora
fornecidas não poderão constituir pretexto para o(s) CONTRATADO(S) cobrar(em) “serviços
extras” e/ou alterar a composição de preços unitários. Considerar-se-á o(s) CONTRATADO(S)
como altamente especializado nos serviços em questão e que, por conseguinte, deverá ter
computado, no valor global da sua proposta, também, as complementações e acessórios por
acaso omitidos nas especificações, mas implícitos e necessários à perfeita e completa elaboração
dos projetos objeto deste Projeto Básico.
23.1.5 Para a prestação dos serviços contratados neste escopo, a CONTRATADA deverá
atender as Normas ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas e/ou Normas Estrangeiras
pertinentes.
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24.

ANEXOS

RELAÇÃO DE ANEXOS:
Anexo 01: Planilha Orçamentária;
Anexo 02: Planilhas de composição de custos;
Anexo 03: Curva ABC de Serviços;
Anexo 04: Cronograma Físico-Financeiro;
Anexo 05: Composição de Encargos Sociais.

São Luís, 27 de novembro de 2018.
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
LOTE 01
a) Levantamento Topográfico
A realização do levantamento topográfico tem como principal objetivo a descriminação
da área que se pretende desenvolver um projeto. Para tanto será necessário a realização de
levantamento planialtimétrico cadastral.
A partir do desenho com a delimitação e divisão da área em estudo, e com base na
imagem aérea da área de intervenção, deverão ser realizadas visitas em campo, visando o
reconhecimento da área, objeto dos levantamentos topográfico, bem como a localização dos
marcos de coordenadas existentes na região.
Os levantamentos topográficos planialtimétricos cadastrais deverão envolver principalmente
as seguintes atividades:









Definição da base de apoio topográfico;
Implantação de uma poligonal eletrônica ao longo da área em estudo;
Transporte de coordenadas de marcos oficiais e transporte de cotas;
Implantação de poligonais de apoio;
Nivelamento e contra-nivelamento geométrico dos vértices das poligonais;
Realização de levantamento topográfico e cadastral;
Levantamento de seções transversais;
Realização de levantamentos especiais, quando pertinente.

A norma que deve ser seguida é: NBR 13.133 – Execução de Levantamento Topográfico.
b) Levantamento Geotécnico
O objetivo principal dos Estudos Geotécnicos é definir através de sondagens, a perfeita
caracterização, qualificação, quantificação e suficiência dos materiais a serem empregados na
execução das obras viárias.
Estes Estudos deverão contar basicamente dos seguintes serviços:
•
Estudos do subleito e camadas do pavimento quando existente;
•
Estudos de dosagem de misturas para base, sub-base e soluções de reciclagem do
pavimento;
•
Pesquisas de lençol freático e funcionamento de drenos profundos;
•
Estudos de ocorrências de materiais para obras de drenagem, terraplenagem e
pavimentação;
•
Estudos de locais adequados para áreas destinadas a descarte de resíduos - Bota-fora;
•
Sondagens específicas para viabilizar as restaurações e / ou implantação de obras de
arte especiais e correntes (no caso de bueiros celulares).
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Assim, deverão ser feitas prospecções para o dimensionamento do pavimento, através
de sondagens a trado e a percussão para o projeto do cálculo estrutural, obedecendo às normas
brasileiras, podendo abranger outros elementos de interesse do projetista.
A quantidade de furos será determinada de acordo com orientação do projetista, com
aprovação da CONTRATANTE.
De uma maneira geral, na elaboração dos estudos do subleito, deverão ser seguidas as
ponderações e instruções contidas no Manual de Restauração de Pavimentos Asfálticos do DNIT
versão 2006, com os seguintes entendimentos:
•
Os estudos do subleito e de ocorrências de materiais poderão ser executados numa só
etapa, considerando-se que trechos em projeto, já existem implantação e diretriz definidas,
jazidas existentes e consagradas, fontes comerciais dos materiais, ou seja, as alternativas
disponíveis permitem decisões;
•
As sondagens do pavimento e os ensaios elaborados deverão retratar de forma objetiva
e fiel, as espessuras e tipo de material das diversas camadas do pavimento, bem como suas
características físico-mecânicas, tais como índices físicos, umidade, densidade “in situ” etc., de
forma a obter-se o ISC e o Módulo de Resiliência compatíveis com o material. Este procedimento
visa uma melhor caracterização da estrutura do pavimento em todos os segmentos homogêneos,
e na obtenção de parâmetros necessários aos diversos métodos de dimensionamento.
As Jazidas de materiais (solos, pedreiras, areais, etc.), de exploração comercial
disponíveis na região, deverão ser acompanhadas de alternativas de fontes “in natura” e
suficientes, principalmente quando o quantitativo de material exigir e justificar as alternativas,
pela disponibilidade ou pela distância de transporte da fonte comercial.
Na análise ambiental das jazidas, deverão ser verificadas as características ambientais
das mesmas, incluindo os aspectos legais de uso como o licenciamento ambiental junto ao órgão
competente.
Para o estudo de estabilidade de taludes de corte e aterro, e cálculo das obras de
contenção, deverão ser adotados os parâmetros dos solos de acordo com as sondagens,
literatura técnica especializada e ensaios laboratoriais (Análise granulométrica, Limites de
Atterberg, Teor de umidade “in situ”, Densidade “in situ”, Ensaio de compactação – Mini CBR,
Ensaios de permeabilidade e Ensaios triaxiais; sendo estes dois últimos em casos de maior
complexidade.
Quando ocorrer nos trechos de projetos áreas com problemas geotécnicos, deverá ser
realizada uma comparação sumária entre as alternativas de projeto das obras necessárias para a
estabilização selecionando aquela que apresentar melhores condições técnico-econômicas e de
exequibilidade.
A recuperação do corpo viário e das áreas terraplenadas deverão ser objeto deste
estudo de forma que todos os problemas existentes sejam devidamente identificados e
tipificados.
Por fim, deverão ser identificadas áreas adequadas para descarte de material
proveniente de todas as intervenções em projeto, tais como, entulhos advindos da remoção de
pavimento existente e de demolições, bem como, material excedente de cortes. Estas áreas de
Bota-fora deverão estar devidamente licenciadas e liberadas para uso.
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c) Estudos de Tráfego
Os dados de tráfego são importantes para o dimensionamento do pavimento e para a
definição de características geométricas. Estes dados deverão ser coletados para subsidiar a
elaboração dos projetos, tanto de implantação quanto para a restauração da plataforma
pavimentada, dos acessos, retornos, e interseções, trevos, marginais e outros projetos
integrantes do escopo dos serviços objeto da contratação.
As projeções do tráfego, necessárias para subsidiar projetos, serão feitas por intermédio
de taxas de crescimento obtidas a partir de dados históricos, ajustadas de forma a melhor
representar as tendências de evolução do tráfego nas áreas de influência indireta de cada trecho,
de acordo com estudos econômicos consistentes.
Os Estudos de Tráfego devem proporcionar a obtenção dos volumes e a classificação do
tráfego ocorrido, atual e futuro, com a máxima precisão possível, a partir da tabulação de dados
pesquisados de campo e, também, a partir de dados obtidos na bibliografia disponível.
Para realização das pesquisas de campo, deverá ser apresentado um plano de trabalho à
CONTRATANTE incluindo localização dos levantamentos, período de realização das pesquisas e
planilhas a serem utilizadas. Tais pesquisas somente deverão ser realizadas após a aprovação
deste plano de trabalho pela CONTRATANTE.
Dentre outros, sugere-se a realização dos seguintes levantamentos:
•
Pesquisas de contagem volumétricas classificatórias, em interseções e em segmentos:
estas pesquisas têm por objetivo quantificar o número de veículos e de eixos, classificando os
mesmos em termos de passeio, coletivos, carga e demais veículos, sendo registrados o tráfego
em cada sentido da via, durante o período de 24hs. Se o local da via for uma interseção, esta
pesquisa deve ser do tipo direcional de modo a se identificar o volume por tipo de veículo em
todos os movimentos observados na interseção.
•
Pesquisas de circulação de tráfego não motorizado: com o objetivo principal de prever e
prover a segurança dos usuários não motorizados das vias através da determinação de
localização e necessidade de implantação de passeios, ciclo faixas, ciclovias e de equipamentos
de segurança, considerando como tal, passarelas e redutores de velocidade entre outros, estas
pesquisas devem ser elaboradas com apoio preliminar da análise de pontos críticos de acidentes.
Fazem parte das pesquisas as seguintes etapas, desenvolvimentos e apresentações:
•
Planejamento e escolha dos pontos para cada tipo de levantamento, de forma a
efetivamente cobrir toda a área de influência do projeto.
•
Vistoria prévia dos postos de levantamento.
•
Croquis esquemáticos dos movimentos determinados para levantamento.
•
Apresentação das planilhas de levantamento e do método de levantamento (manual ou
automático).
•
Apresentação da programação de levantamento.
•
Execução de relatório de consolidação dos resultados da pesquisa, apresentando-se a
metodologia adotada para o trecho, fluxogramas de tráfego em interseções e segmentos, estudo
de capacidade e de nível de serviço.
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d) Projeto Geométrico
O Projeto Geométrico deverá ser elaborado respeitando as condicionantes verificadas
na fase de Coleta e Análise de Dados Existentes, descrita anteriormente, e também os Estudos
realizados, a fim de minimizar problemas construtivos e atender às necessidades da população
em geral.
O Projeto Geométrico deverá conter, entre outros, definições da declividade transversal
das pistas em tangente, das características de transição das superelevações, de medidas para
favorecimento do transporte coletivo e não motorizado, de melhoramento dos raios de curva em
consonância com a velocidade de diretriz e de operação no local.
Em planta deverão ser representados os eixos estaqueados, bordos de pistas, barreiras
rígidas, offsets, e limites do projeto nas conexões com vias transversais, bem como quaisquer
outros elementos condicionantes cujo vulto convenha ser assinalado nesta fase.
Nos perfis deverão estar indicadas os elementos das curvas verticais, as rampas,
coeficiente de visibilidade, dispositivos de drenagem profunda, perfil geotécnico e etc.
Deverão ser apresentadas seções transversais, no mínimo, a cada estaca. Neste projeto
deverão ser apresentados, ainda, o Quadro de Características Técnicas e Operacionais e o
Quadro de Curvas.
e) Projeto de Terraplenagem
O Projeto de Terraplenagem tem como objetivo aplainar e/ou aterrar o terreno, com
isso deixar o mesmo em situação ideal para executar os devidos projetos.
No âmbito do projeto de Terraplenagem, a projetista deverá indicar as operações de
Corte compreendendo:
•
Escavação dos materiais constituintes do terreno natural até o greide da Terraplenagem
indicado no projeto Geométrico;
•
Escavação, em alguns casos, dos materiais constituintes do terreno natural, em
espessuras abaixo do greide de terraplenagem iguais a 0,40 m, quando ocorrer rocha ou rocha
em decomposição, e iguais ou superiores a 0,60 m, quando se tratar de solos de elevada
expansão, baixa capacidade de suporte ou solos orgânicos, caso observadas pela Fiscalização
durante a execução dos serviços;
•
Transporte dos materiais escavados para aterros ou bota-foras;
•
Retirada dos materiais de má qualidade visando ao preparo das fundações dos aterros,
de acordo com as indicações do projeto. Estes materiais serão transportados para locais
previamente indicados, de modo que não causem transtorno à obra e à via após sua conclusão;
•
A escavação de cortes será executada mediante a utilização racional de equipamentos
adequados, que possibilitem a execução dos serviços sob as condições especificadas e a
produtividade requerida.
As operações de empréstimo deverão ser estabelecidas em áreas a serem indicadas
neste projeto de terraplenagem ou selecionadas na obra, onde serão escavados materiais
destinados a prover ou complementar o volume necessário à constituição dos aterros, por
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insuficiência de volumes dos cortes, por motivos de ordem tecnológica de seleção de materiais
ou razões de ordem econômica. Estas operações contemplam:
•
Estudos e demandas para o licenciamento ambiental das operações para
desmatamento, destocamento e limpeza da área do empréstimo;
•
Escavação precedida da execução dos serviços de desmatamento, destocamento e
limpeza da área do empréstimo;
•
Sempre que possível, deverão ser executados empréstimos contíguos à plataforma,
resultando a escavação em alargamento dos cortes; e
•
As áreas de empréstimos, não decorrentes de alargamento de cortes, deverão ser
recompostas ao final dos serviços de modo a atender à segurança e ao aspecto paisagístico.
Já as operações de aterros contam com descarga, espalhamento, homogeneização,
conveniente umedecimento ou aeração e compactação dos materiais selecionados procedentes
de cortes ou empréstimos para:
•
A construção do corpo do aterro, até 0,60m abaixo da cota do greide de terraplenagem;
•
A construção da camada final do aterro (0,60m finais) até a cota correspondente ao
greide de terraplenagem; e
•
Substituir eventualmente os materiais de qualidade inferior, previamente retirados, a
fim de melhorar as fundações do pavimento (reforço do subleito).
No que diz respeito aos materiais a serem utilizados, tem-se que na execução do corpo
dos aterros não será permitido o uso de solos de baixa capacidade de suporte (CBR < 2%) e
expansão superior a 4%. Na camada final do aterro, esta expansão não poderá ser superior a 2%.
O processo construtivo deverá considerar que o lançamento do material para
construção dos aterros deve ser feito em camadas sucessivas, em toda a largura da seção
transversal, e em extensões tais, que permitam seu umedecimento e compactação de acordo
com o previsto nas respectivas Normas. Para o corpo dos aterros a espessura da camada
compactada não deverá ultrapassar 0,30m. Para as camadas finais essa espessura não deverá
ultrapassar 0,20m.
A apresentação do Projeto de Terraplenagem deverá contar com as Notas de Serviço de
Terraplenagem, Seções Transversais Típicas de Terraplenagem, Quadro de Distribuição de Massa
e Planilha de Quantidades.
f) Projeto de Pavimentação
Na elaboração do Projeto de Pavimentação, tanto no que diz respeito a pavimentos
novos quanto à restauração do pavimento, deverão ser observadas todas as recomendações
contidas nos Manuais disponíveis.
Basicamente os serviços correspondentes aos procedimentos iniciais para elaboração do
Projeto de Pavimentação deverão ser organizados da seguinte forma:
•
Diagnóstico geral e separação em sub-trechos homogêneos de recuperação;
•
Definição das soluções funcionais e estruturais mínimas a adotar em cada caso;
•
Estudo estatístico e definição do índice de suporte do subleito ao longo dos diversos
sub-trechos homogêneos;
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•
Definição dos materiais a serem utilizados nas diversas camadas do pavimento;
•
Dimensionamento do pavimento da pista de rolamento, acessos, interseções e demais
áreas necessárias para operação da via.
O diagnóstico geral consistirá, essencialmente, na investigação da situação atual do
pavimento considerando os Estudos Geotécnicos realizados, no estudo das causas da
deterioração do pavimento existente, na avaliação dessa deterioração, no estabelecimento das
diretrizes que nortearão a sua recuperação.
O conceito de sub-trecho homogêneo, está ligado ao comportamento do pavimento
(condições funcionais e estruturais), bem como à análise global de todos os índices técnicos
disponíveis, associados ao desempenho, ao tráfego, ao histórico de construção etc.
Para cada método ou alternativa de dimensionamento, deverá ser apresentado quadro
demonstrando a divisão em sub-trechos homogêneos, seus parâmetros de cálculo, as soluções
de referência e observações pertinentes a cada solução.
Na proposta metodológica, a Contratada deverá descrever quais métodos de
implantação e/ou reforço de pavimentos serão empregados na busca da melhor solução
justificadas tecnicamente. Quando apropriado, devem ser consideradas alternativas tecnológicas
novas, como a reciclagem da superestrutura do pavimento (recuperação de caráter estrutural),
ou o rejuvenescimento de pavimentos (recuperação de caráter funcional).
Os métodos de projeto indicados nesta etapa deverão ser compatíveis com as condições
de funcionalidade viáveis para este tipo de intervenção em áreas urbanas.
É recomendável, em qualquer caso, a comparação entre as soluções de pelo menos dois
métodos, aprovados pela CONTRATANTE. Devem-se explicitar quais alternativas foram
consideradas e os critérios que levaram à solução proposta.
Obtidas as diversas soluções a partir das diversas metodologias de cálculo, deverá a
CONTRATADA levar em consideração alguns fatores importantes para a escolha da alternativa
definitiva, tais como:
•
Considerar uma estimativa de degradação do pavimento e seus defeitos, num período
recorrente entre os estudos e a execução da obra, equivalente a 1 ano inclusive nos quantitativos
de correções superficiais;
•
Considerar as condições, qualidade e recuperação dos acostamentos;
•
Considerar o rejuvenescimento da base com adição de material e melhoria na faixa
granulométrica;
•
Considerar benefícios e custos finais das diversas soluções;
•
Considerar as etapas construtivas e execução dos serviços quanto às interferências de
tráfego etc.
Com relação à drenagem profunda e drenagem do pavimento, a pesquisa de dados
históricos da rodovia e a coleta de amostras e ensaios do sub-leito, fornecerão elementos
fundamentais para a decisão acerca da implantação desses dispositivos.
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Para pavimentos novos, nos casos de melhorias de traçado, reconstrução ou
implantação de acostamentos, deverá ser verificado o comportamento elástico da estrutura,
fazendo-se uso de programa computacional e modelo adequado.
Por fim, tem-se que a execução de obras e serviços de pavimentação no meio urbano
requer um planejamento específico com a utilização de métodos adequados. Para isso deverão
ser observados esquemas de sinalização e desvio de tráfego, quando necessário, o acesso dos
moradores aos domicílios adjacentes, e a logística de trafego de equipamentos.
g) Projeto de Drenagem para Sistema Viário
Nos locais das vias onde forem identificadas nos estudos hidrológicos e no inventário,
deficiências no sistema de drenagem superficial, de grota e profunda, deverão ser apresentados
detalhes de planta e perfil, de forma a fornecer uma visão geral do sistema existente.
Para todos os pontos cujo sistema de drenagem apresenta deficiências, deverão ser
apresentadas propostas de solução que contemplem as melhorias necessárias. As propostas
deverão ser apresentadas sobrepostas ao sistema, em planta e perfil, quando for o caso, para a
análise da CONTRATANTE. Deverão ser apresentados, ainda, os memoriais justificativos e as
planilhas de cálculo do dimensionamento para cada solução.
No Projeto deverá estar especificado o diâmetro linear e a declividade das redes, poços
de visita, bocas de lobo, caixas de água pluvial e etc.
A critério da projetista e quando for necessária à melhor compreensão do projeto de
drenagem, o cadastro e as soluções propostas poderão ser apresentadas na mesma prancha do
projeto geométrico.
Os critérios e procedimentos utilizados na elaboração do projeto de drenagem para
dimensionamento e quantificação das obras de arte correntes, superficial, sub-superficial e
profunda, deverão ser baseados nas instruções contidas nas normas vigentes.
Os Estudos hidrológicos deverão ser desenvolvidos com objetivo de fornecer subsídios
para a determinação, análise e diagnóstico de funcionamento de todos os dispositivos do sistema
de drenagem existentes na via.
Deverá ser verificado o funcionamento e suficiência hidráulica dos dispositivos de
drenagem e efetuado o redimensionamento daqueles que estejam efetivamente acarretando
problemas para a via.
Nos estudos hidrológicos deverão constar as plantas de bacias hidrográficas com
indicação dos bueiros existentes, divisores das bacias, identificação e os correspondentes valores
das áreas. Deverão ser apresentados os memoriais de cálculos hidrológicos com as principais
características de cada bacia de drenagem e respectivos períodos de recorrência de acordo com
o dispositivo.
Deverá conter a indicação das cotas, épocas e duração das ocorrências, de máxima cheia
e máxima estiagem do curso d’água. Além de ser apresentado à Memória de Cálculo da
determinação da seção de vazão necessária à obra-de-arte, com indicação da velocidade máxima
das águas do local.
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Deverá ser considerado o histórico de funcionamento de todas as obras de arte
correntes, colhendo-se informações pertinentes do local.
Os dispositivos de drenagem profunda deverão ser avaliados, tanto quanto a
funcionalidade, quanto a ausência e necessidade de implantação, denotadas a partir de vestígios
locais com reflexos em defeitos no pavimento, cortes em rampa de baixo valor, etc.
Deverão ser verificados todos os dispositivos de drenagem existentes no que tange a
integridade física e funcional para avaliação da necessidade de substituição ou recuperação.
Sempre que possível, poderão ser aproveitados estudos existentes, desde que atendam
às necessidades do projeto.
Deverá ser apresentado ainda um relatório contendo um diagnóstico definitivo
hidrológico e o quadro de especificações de serviço.
Para a conclusão do projeto é indispensável a apresentação de um relatório contendo:
•
Resumo da coleta de dados hidrológicos;
•
Sistemática a adotar na coleta de dados hidrológicos, tanto na pluviometria e quanto na
fluviometria;
•
Gráficos, tabelas e mapas;
•
Análise conclusiva sobre a travessia de bacias hidrológicas;
•
Análise das obras-de-arte especiais.
h) Projeto de Iluminação Pública, quando couber.
O Projeto de Iluminação deverá ser elaborado considerando os parâmetros prédefinidos pela concessionária de energia local, sendo adotados na concepção do projeto
soluções, materiais e equipamentos que propiciem maior eficiência energética com vistas à
economia no consumo de energia elétrica.
Para execução do projeto de iluminação deverá ser realizado um estudo específico de
cada interconexão ou acesso, porém, o projeto resultante, deverá apresentar características
homogenias e uniformes para todas as áreas a serem iluminadas.
A iluminação deverá ser de alto rendimento atendendo aos preceitos atuais de eficiência
energética. Comandos inteligentes também deverão ser propostos de forma a possibilitar
automação e controle sobre os sistemas de iluminação de todos os espaços. Indica-se a utilização
de fotocélula ou controlador horário para controle da iluminação externa, preferencialmente
com utilização de lâmpadas de alta eficiência energética.
Deverá ser previsto a instalação de sistema de energia ininterrupta (UPS), bem como,
deverá ser projetado um sistema de aterramento. Este mesmo sistema deverá ser interligado
com o sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA).
O Projeto deverá ser apresentado em plantas específicas sobrepondo o projeto
geométrico e desenhos de detalhes especiais. Deverá ser apresentado relatório contendo
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memórias justificativas e de cálculo, bem como as especificações de serviços e de materiais, e
planilhas de quantidades.
A aprovação deste projeto pela CONTRATANTE está condicionada à aprovação do
mesmo pela Concessionária local.

i) Projeto de Sinalização Vertical e Horizontal
O Projeto de Sinalização Vertical e Horizontal deverá ser elaborado tendo como
referência o Projeto Geométrico, e, ainda, considerando quando pertinente, a sinalização préexistente.
As plantas deverão ser apresentadas na escala 1:1000 e contemplar toda a sinalização
horizontal, vertical de advertência, de regulamentação e de orientação.
O Projeto de Sinalização Vertical e Horizontal tem por objetivo fornecer informações que
permitam aos usuários das vias adotarem comportamentos adequados, de modo a aumentar a
segurança e fluidez do trânsito, ordenar o fluxo de tráfego por meio de orientações e
regulamentar os usuários da via.
A planta de Sinalização Horizontal deverá apresentar toda a pintura de solo necessária,
incluindo marcas viárias, constituída por linhas e faixas (interrompidas e/ ou contínuas), marcas
de canalização de fluxos, passagem de pedestres, setas, símbolos e legendas aplicadas no
pavimento e dispositivos auxiliares (como tachas e tachões) para a canalização do tráfego.
Para a Sinalização Vertical deverá ser apresentado em planta o posicionamento e a
representação das placas (regulamentação, advertência, Indicativa, educativa e turística quando
necessário), contendo, seu código, tamanho e estaca referente a localização da mesma.
A seguir são relacionados os itens que deverão conter no Projeto de Sinalização Vertical
e Horizontal:
•
Planta de Sinalização Vertical e Horizontal (contendo legenda da Sinalização Horizontal);
•
Projetos tipos (contendo o detalhamento das marcações no pavimento, dimensão e
posicionamento dos dispositivos implantados);
•
Quadro de Placas (contendo a ilustração da placa, seu código e dimensão);
•
Notas de Serviços Vertical e Horizontal (contendo a localização, tipo, código, dimensão
para cada elemento de sinalização implantado);
•
Quadro de Quantidades (Vertical e Horizontal);
•
Quadro de Especificação de Serviço.
A elaboração do Projeto de Sinalização Vertical e Horizontal deverá respeitar as
seguintes especificações técnicas:
•
•
•

Código de Trânsito Brasileiro – CTB;
Manual de Sinalização – CONTRAN/DENATRAN publicado em suas resoluções;
Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.
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j) Projeto geométrico de travessias (Incluindo ciclovias, ciclofaixas e abrigos e/ou estações de
passageiros de transporte de caráter urbano)
O Projeto geométrico de travessias deverá ser elaborado tendo como referência o
Projeto Geométrico, e, ainda, considerando quando pertinente, as “travessias” pré-existentes,
alem de levar em consideração o estabelecido pela ABNT- NBR:9050 - Acessibilidade a
edificações, mobiliário,espaços e equipamentos urbanos.
k) Projetos de Acessibilidade na infraestrutura de transporte público (Passeios adaptados a
NBR 9050)
Na elaboração dos projetos de passeios deve-se considerar as diversas condições de
mobilidade e de percepção do ambiente, com ou sem a ajuda de aparelhos específicos, como:
próteses, aparelhos de apoio, cadeiras de rodas, bengalas de rastreamento, sistemas assistivos
de audição ou qualquer outro que venha a complementar necessidades individuais.
Todos os espaços, edificações, mobiliário e equipamentos urbanos que vierem a ser
projetados, construídos, montados ou implantados, bem como as reformas e ampliações de
edificações e equipamentos urbanos, devem atender ao disposto pela ABNT- NBR:9050 Acessibilidade a edificações, mobiliário,espaços e equipamentos urbanos.

l) Projeto de Obras Complementares
O Projeto de Obras Complementares deverá ser desenvolvido tendo em vista o Projeto
Geométrico e de Sinalização Vertical e Horizontal elaborado.
Este Projeto tem por objetivo aumentar o nível de segurança para os usuários da via,
evitando e/ou solucionando possíveis problemas do tráfego cotidiano.
A apresentação deste Projeto deverá ser sobre a base do Projeto Geométrico, com as
representações de obras destacadas.
O projeto de Obras Complementares deverá ser composto por:
•
Planta, contendo quando necessário os seguintes elementos:
•
Cerca;
•
Barreiras rígidas tipo New Jersey;
•
Defensa metálica;
•
Proteção vegetal de talude (quando necessário); etc.
•
Projetos tipos (contendo o detalhamento e posicionamento dos elementos
implantados);
•
Nota de Serviço (contendo a localização, tipo, dimensão para cada elemento de
implantado);
•
Quadro de Especificação de Serviço.
O Projeto de Obras Complementares deverá ser elaborado seguindo as especificações
técnicas adequadas vigentes.
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Lote 02
a) Levantamento Topográfico
A realização do levantamento topográfico tem como principal objetivo a descriminação da
área que se pretende desenvolver um projeto. Para tanto será necessário a realização de
levantamento planialtimétrico cadastral.
A partir do desenho com a delimitação e divisão da área em estudo, e com base na imagem
aérea da área de intervenção, deverão ser realizadas visitas em campo, visando o reconhecimento da
área, objeto dos levantamentos topográfico, bem como a localização dos marcos de coordenadas
existentes na região.
Os levantamentos topográficos planialtimétricos cadastrais deverão envolver principalmente as
seguintes atividades:
 Definição da base de apoio topográfico;
 Implantação de uma poligonal eletrônica ao longo da área em estudo;
 Transporte de coordenadas de marcos oficiais e transporte de cotas;
 Implantação de poligonais de apoio;
 Nivelamento e contra-nivelamento geométrico dos vértices das poligonais;
 Realização de levantamento topográfico e cadastral;
 Levantamento de seções transversais;
 Realização de levantamentos especiais, quando pertinente.
A norma que deve ser seguida é: NBR 13.133 – Execução de Levantamento Topográfico.
b)

Projeto de Drenagem para Sistema Viário

Nos locais das vias onde forem identificadas nos estudos hidrológicos e no inventário, deficiências
no sistema de drenagem superficial, de grota e profunda, deverão ser apresentados detalhes de
planta e perfil, de forma a fornecer uma visão geral do sistema existente.
Para todos os pontos cujo sistema de drenagem apresenta deficiências, deverão ser apresentadas
propostas de solução que contemplem as melhorias necessárias. As propostas deverão ser
apresentadas sobrepostas ao sistema, em planta e perfil, quando for o caso, para a análise da
CONTRATANTE. Deverão ser apresentados, ainda, os memoriais justificativos e as planilhas de cálculo
do dimensionamento para cada solução.
No Projeto deverá estar especificado o diâmetro linear e a declividade das redes, poços de visita,
bocas de lobo, caixas de água pluvial e etc.
Os critérios e procedimentos utilizados na elaboração do projeto de drenagem para
dimensionamento e quantificação das obras de arte correntes, superficial, sub-superficial e profunda,
deverão ser baseados nas instruções contidas nas normas vigentes.
Os Estudos hidrológicos deverão ser desenvolvidos com objetivo de fornecer subsídios para a
determinação, análise e diagnóstico de funcionamento de todos os dispositivos do sistema de
drenagem existentes na via.
Deverá ser verificado o funcionamento e suficiência hidráulica dos dispositivos de drenagem e
efetuado o redimensionamento daqueles que estejam efetivamente acarretando problemas para a
via.
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Nos estudos hidrológicos deverão constar as plantas de bacias hidrográficas com indicação dos
bueiros existentes, divisores das bacias, identificação e os correspondentes valores das áreas. Deverão
ser apresentados os memoriais de cálculos hidrológicos com as principais características de cada bacia
de drenagem e respectivos períodos de recorrência de acordo com o dispositivo.
Deverá conter a indicação das cotas, épocas e duração das ocorrências, de máxima cheia e
máxima estiagem do curso d’água. Além de ser apresentado à Memória de Cálculo da determinação
da seção de vazão necessária à obra-de-arte, com indicação da velocidade máxima das águas do local.
Deverá ser considerado o histórico de funcionamento de todas as obras de arte correntes,
colhendo-se informações pertinentes do local.
Os dispositivos de drenagem profunda deverão ser avaliados, tanto quanto a funcionalidade,
quanto a ausência e necessidade de implantação, denotadas a partir de vestígios locais com reflexos
em defeitos no pavimento, cortes em rampa de baixo valor, etc.
Deverão ser verificados todos os dispositivos de drenagem existentes no que tange a integridade
física e funcional para avaliação da necessidade de substituição ou recuperação.
Sempre que possível, poderão ser aproveitados estudos existentes, desde que atendam às
necessidades do projeto.
Deverá ser apresentado ainda um relatório contendo um diagnóstico definitivo hidrológico e o
quadro de especificações de serviço.
Para a conclusão do projeto é indispensável a apresentação de um relatório contendo:





Resumo da coleta de dados hidrológicos;
Sistemática a adotar na coleta de dados hidrológicos, tanto na pluviometria e quanto na
fluviometria;
Gráficos, tabelas e mapas;
Análise conclusiva sobre a travessia de bacias hidrológicas;
Análise das obras-de-arte especiais.

c)

Projetos de Pavimentação




Na elaboração do Projeto de Pavimentação, tanto no que diz respeito a pavimentos novos quanto
à restauração do pavimento, deverão ser observadas todas as recomendações contidas nos Manuais
disponíveis.
Basicamente os serviços correspondentes aos procedimentos iniciais para elaboração do Projeto de
Pavimentação deverão ser organizados da seguinte forma:






Diagnóstico geral e separação em sub-trechos homogêneos de recuperação;
Definição das soluções funcionais e estruturais mínimas a adotar em cada caso;
Estudo estatístico e definição do índice de suporte do subleito ao longo dos diversos subtrechos homogêneos;
Definição dos materiais a serem utilizados nas diversas camadas do pavimento;
Dimensionamento do pavimento da pista de rolamento, acessos, interseções e demais áreas
necessárias para operação da via.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS – SUOB
COORDENAÇÃO DE PROJETOS E CUSTOS DE OBRAS - COPECO

O diagnóstico geral consistirá, essencialmente, na investigação da situação atual do pavimento
considerando os Estudos Geotécnicos realizados, no estudo das causas da deterioração do pavimento
existente, na avaliação dessa deterioração, no estabelecimento das diretrizes que nortearão a sua
recuperação.
O conceito de sub-trecho homogêneo, está ligado ao comportamento do pavimento (condições
funcionais e estruturais), bem como à análise global de todos os índices técnicos disponíveis,
associados ao desempenho, ao tráfego, ao histórico de construção etc.
Para cada método ou alternativa de dimensionamento, deverá ser apresentado quadro
demonstrando a divisão em sub-trechos homogêneos, seus parâmetros de cálculo, as soluções de
referência e observações pertinentes a cada solução.
Na proposta metodológica, a Contratada deverá descrever quais métodos de implantação e/ou
reforço de pavimentos serão empregados na busca da melhor solução justificadas tecnicamente.
Quando apropriado, devem ser consideradas alternativas tecnológicas novas, como a reciclagem da
superestrutura do pavimento (recuperação de caráter estrutural), ou o rejuvenescimento de
pavimentos (recuperação de caráter funcional).
Os métodos de projeto indicados nesta etapa deverão ser compatíveis com as condições de
funcionalidade viáveis para este tipo de intervenção em áreas urbanas.
É recomendável, em qualquer caso, a comparação entre as soluções de pelo menos dois métodos,
aprovados pela CONTRATANTE. Devem-se explicitar quais alternativas foram consideradas e os
critérios que levaram à solução proposta.
Obtidas as diversas soluções a partir das diversas metodologias de cálculo, deverá a
CONTRATADA levar em consideração alguns fatores importantes para a escolha da alternativa
definitiva, tais como:







Considerar uma estimativa de degradação do pavimento e seus defeitos, num período
recorrente entre os estudos e a execução da obra, equivalente a 1 ano inclusive nos
quantitativos de correções superficiais;
Considerar as condições, qualidade e recuperação dos acostamentos;
Considerar o rejuvenescimento da base com adição de material e melhoria na faixa
granulométrica;
Considerar benefícios e custos finais das diversas soluções;
Considerar as etapas construtivas e execução dos serviços quanto às interferências de
tráfego etc.

Com relação à drenagem profunda e drenagem do pavimento, a pesquisa de dados históricos da
rodovia e a coleta de amostras e ensaios do sub-leito, fornecerão elementos fundamentais para a
decisão acerca da implantação desses dispositivos.
Para pavimentos novos, nos casos de melhorias de traçado, reconstrução ou implantação de
acostamentos, deverá ser verificado o comportamento elástico da estrutura, fazendo-se uso de
programa computacional e modelo adequado.
Por fim, tem-se que a execução de obras e serviços de pavimentação no meio urbano requer um
planejamento específico com a utilização de métodos adequados. Para isso deverão ser observados
esquemas de sinalização e desvio de tráfego, quando necessário, o acesso dos moradores aos
domicílios adjacentes, e a logística de trafego de equipamentos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP
PLANILHA DE LOCALIZAÇÃO

PRODUTOS APOIADOS

LOTE

1
Execução de Pavimentação Asfáltica E Drenagem
profunda do Município de São Luís/MA.

2

DESCRIÇÃO

SERVIÇOS

Pavimentação de vias de itinerário de transporte coletivo urbano
Abrigos e/ou estações p/ passageiros de transporte de carater urbano
Contratação de empresa especializada na elaboração de projetos básico e executivo
Sinalização viária, inlcuindo medidas de moderação de tráfego
de Pavimentação Asfáltica, sinalização viária, acessibilidade em passeios públicos,
Acessibilidade na infraestrutura de transporte público
abrigos e/ou estações de passageiros, paisagismo ao longo das vias de itinerário de
Paisagismo ao Longo das vias
transporte coletivo localizadas no município de São Luís/MA, conforme anexo I.
Ciclovias
Ciclofaixas
Contratação de empresa especializada na elaboração de projetos básico e executivo de Drenagem profunda ao longo das vias de itinerário de transporte coletivo localizadas
no município de São Luís/MA, conforme anexo I.

UND

QTD

km
und
km
m²
m²
km
km

262,00
325,00
23,00
17.900,00
6.857,00
24,30
31,17

KM

87,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS - MA
TÍTULO:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ANEXO 01
PROJETO:

Contratação de empresa especializada na elaboração de projetos básico e executivo de Pavimentação Asfáltica, sinalização
viária, acessibilidade em passeios públicos, abrigos e/ou estações de passageiros, paisagismo ao longo das vias de
itinerário de transporte coletivo localizadas no município de São Luís/MA, conforme anexo I.
DATA BASE:

DATA:

SINAPI: OUT/2018; DNIT: tabela consultoria OUT/2018

nov/18

DISCRIMINAÇÃO

VALOR UNITÁRIO

%

VALOR ACUMULADO

LOTE 01
A - EQUIPE TÉCNICA DO PROJETO
A1 - Pessoal de Nível Superior

R$

978.654,60

A2 - Pessoal Auxiliar

R$

444.488,97

A3 - Pessoal Administrativo

R$

116.688,00
R$

1.539.831,57

R$

2.667.758,20

R$

3.129.707,67

R$

3.156.467,77

R$

3.306.179,77

R$

3.702.921,34

B - ENCARGOS SOCIAIS
Taxa incidente sobre o item "A"

73,25% R$

1.127.926,63

C - DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Taxa incidente sobre o item "A"

30% R$

461.949,47

D - UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

1,00

R$

26.760,10

( geotecnia e topografia )

E - DESPESAS GERAIS

R$

149.712,00

F - REMUNERAÇÃO DE EMPRESA
Taxa incidente sobre os itens A + B + C + D + E

12% R$

396.741,57

G - DESPESAS FISCAIS
Taxa incidente sobre os itens A + B + ..... + F

16,62% R$

615.425,53

VALOR GLOBAL
QUANTIDADE (KM) DE PROJETOS
262

= R$

4.318.346,87

VALOR UNIT/KM
R$

16.482,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS

TÍTULO:

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS - ANEXO 02
PROJETO:

Contratação de empresa especializada na elaboração de projetos básico e executivo de Pavimentação Asfáltica, sinalização viária, acessibilidade em passeios públicos, abrigos e/ou estações de passageiros,
paisagismo ao longo das vias de itinerário de transporte coletivo localizadas no município de São Luís/MA, conforme anexo I.
LOTE 01
DATA BASE:

1

DATA:

SINAPI: OUT/2018; DNIT: tabela consultoria OUT/2018

ITENS

nov/18

EQUIPE

CODIGO

QUANTIDADE
(h/MES)

QUANTIDADE
FUNCIONARIOS
(UND)

QUANTIDADE
(MES)

(R$)/h

Coordenador

a

P0

220

1

6

77,53

R$

102.339,60

Engº Sênior Proj. de Pavimentação/Geométrico

c

P1

220

5

6

61,09

R$

403.194,00

Engº Pleno Proj. Geotécnico/geológico

d

P2

220

5

6

47,79

R$

315.414,00

Engº Pleno Orçamento

e

P2

220

5

3

47,79

R$

157.707,00

R$

978.654,60

EQUIPE TECNICA DE PROJETO DO PROJETO

R$ TOTAL

A1 - Pessoal de Nível Superior
TABELA
CONSULTORIA
DNIT
TABELA
CONSULTORIA
DNIT
TABELA
CONSULTORIA
DNIT
TABELA
CONSULTORIA
DNIT

SUB_TOTAL
A2 - Pessoal Auxiliar
TABELA
CONSULTORIA
DNIT
TABELA
CONSULTORIA
DNIT
TABELA
CONSULTORIA
DNIT
TABELA
CONSULTORIA
DNIT
TABELA
CONSULTORIA
DNIT
TABELA
CONSULTORIA
DNIT
TABELA
CONSULTORIA
DNIT
TABELA
CONSULTORIA
DNIT

TECNICO PLENO - TOPÓGRAFO

f

T2

220

4

3

15,98

R$

42.187,20

TECNICO AUXILIAR - AUX TOPOGRAFO

f

T4

220

8

3

9,58

R$

50.582,40

TECNICO PLENO - SONDADOR

g

T2

220

0

0,75

15,98

R$

-

TECNICO AUXILIAR - AUX SONDADOR

g

T4

220

0

0,75

9,58

R$

-

TECNICO PLENO - LABORATORISTA

h

T2

220

1

1

15,98

R$

3.515,60

TECNICO AUXILIAR - AUX LABORATORISTA

h

T4

220

2

1

9,58

R$

4.215,20

TECNICO AUXILIAR - CADISTA

b/c/d

T4

220

13,60

6

9,58

R$

171.994,29

TECNICO AUXILIAR

b/c/d/e

T4

220

13,60

6

9,58

R$

171.994,29

R$

444.488,97

R$

116.688,00

R$
R$

116.688,00
1.539.831,57

SUB_TOTAL
A3 - Pessoal Administrativo
SINAPI/88284

MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

a/b/c/d/e/f/g/
h

A2

220

8,00

6

11,05

SUB_TOTAL
TOTAL
B

ENCARGOS SOCIAIS

%

SINAPI

ENCARGOS SOCIAIS = Taxa incidente sobre valor total do item A

73,25
TOTAL

Valor Total de MO
R$

Valor total de
encargos
1.127.926,63
1.127.926,63

1.539.831,57 R$
R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS

TÍTULO:

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS - ANEXO 02
PROJETO:

Contratação de empresa especializada na elaboração de projetos básico e executivo de Pavimentação Asfáltica, sinalização viária, acessibilidade em passeios públicos, abrigos e/ou estações de passageiros,
paisagismo ao longo das vias de itinerário de transporte coletivo localizadas no município de São Luís/MA, conforme anexo I.
LOTE 01
DATA BASE:

DATA:

SINAPI: OUT/2018; DNIT: tabela consultoria OUT/2018

ITENS

C

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

TABELA
CONSULTORIA
DNIT

DESPESAS ADMINISTRATIVAS = Taxa incidente sobre valor total do item A

nov/18

%

Valor Total de MO

30

R$

1.539.831,57 R$

461.949,47

R$

461.949,47

TOTAL
D
TABELA
CONSULTORIA
DNIT
TABELA
CONSULTORIA
DNIT
TABELA
CONSULTORIA
DNIT

D - UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

QTD

UND

QTD MÊS

INSTRUMENTAL DE TOPOGRAFIA

4

MÊS

3,00

R$

Valor Unit.
1.723,44 R$

20.681,28

GPS

4

MÊS

3,00

R$

302,83 R$

3.633,96

LABORATORIO DE SOLOS

1

MÊS

1,00

R$

2.444,86 R$

2.444,86

R$

26.760,10

TOTAL

DESPESAS GERAIS

E

Valor total de
despesas
administrativas

Equipe

CÓDIGO

Valor total

UNIDADE

QTD (MÊS)

QUANTIDADE CUSTO UNITÁRIO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

g

mês

0

1,00

4.662,90

R$

a/b/c/d/f/g/h

mês

8,00

6,00

3.119,00

R$

149.712,00

R$

149.712,00

1 - VEÍCULOS
TABELA
CAMINHONETE - 140A 165 CV - TRANSPORTE DE SONDA
CONSULTORIA
TABELA
CONSULTORIA SEDAN-01 VEÍCULO PARA COORDENAÇÃO E OS CHEFES DE EQUIPE
DNIT

TOTAL

F

REMUNERAÇÃO DE EMPRESA

TABELA
CONSULTORIA
DNIT

REMUNERAÇÃO DE EMPRESA - Taxa incidente sobre os itens A + B + C + D +
E

Valor Total
A+B+C+D+E

%

12

R$

DESPESAS FISCAIS

396.741,56

R$

396.741,56

TABELA
CONSULTORIA
DNIT

REMUNERAÇÃO DE EMPRESA - Taxa incidente sobre os itens A + B + C + D +
E

Valor Total
A+B+C+D+E+F

%

16,62
TOTAL

R$

Valor total de
despesas
administrativas

3.306.179,77 R$

TOTAL

G

-

Valor total de
despesas
administrativas

396.741,57 R$

65.938,44

R$

65.938,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
TÍTULO:

CURVA ABC - ANEXO 03
PROJETO:

Contratação de empresa especializada na elaboração de projetos básico e executivo de Pavimentação Asfáltica, sinalização viária,
acessibilidade em passeios públicos, abrigos e/ou estações de passageiros, paisagismo ao longo das vias de itinerário de
transporte coletivo localizadas no município
LOTE 01 de São Luís/MA, conforme anexo I.
DATA BASE:

DATA:

SINAPI: OUT/2018; DNIT: tabela consultoria OUT/2018

nov/18

DISCRIMINAÇÃO
A
B
G
C
F
E
D

- EQUIPE TÉCNICA DO PROJETO
- ENCARGOS SOCIAIS
- DESPESAS FISCAIS
- DESPESAS ADMINISTRATIVAS
- REMUNERAÇÃO DE EMPRESA
- DESPESAS GERAIS
- UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
VALOR GLOBAL

QTD

UND

VALOR TOTAL

PARTICIPAÇÃO %

1
73,25%
16,62%
30,00%
12,00%
1
1

UND
%
%
%
%
UND
UND

R$ 1.539.831,57
R$ 1.127.926,63
R$ 615.425,53
R$ 461.949,47
R$ 396.741,57
R$ 149.712,00
R$
26.760,10

35,66%
26,12%
14,25%
10,70%
9,19%
3,47%
0,62%

=

R$ 4.318.346,87

PARTICIPAÇÃO
ACUMULADA %
35,66%
61,78%
76,03%
86,73%
95,91%
99,38%
100,00%

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
TÍTULO:

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO ANEXO 04

PROJETO:
Contratação de empresa especializada na elaboração de projetos
básico e executivo de Pavimentação Asfáltica, sinalização viária,
acessibilidade em passeios públicos, abrigos e/ou estações de
passageiros, paisagismo ao longo das vias de itinerário de transporte
coletivo localizadas no município de São Luís/MA, conforme anexo I.

DATA BASE:

SINAPI: OUT/2018; DNIT: tabela consultoria OUT/2018
LOTE 01

ITEM

DISCRIMINAÇÃO

R$
647.752,03

R$

1

MÊS 01
R$ 215.917,34

MÊS 02
215.917,34

R$

MÊS 03
215.917,34

R$

5,00%
431.834,69

R$

5,00%
431.834,69

R$

431.834,69

R$

10,00%
575.779,58

R$

10,00%
575.779,58

R$

575.779,58

R$

13,33%
215.917,34

R$

13,33%
215.917,34

5,00%

MÊS 06

10,00%

PROJETO EXECUTIVO
R$

4

MÊS 05

PROJETO BÁSICO
30,00%
R$ 1.727.338,75

3

MÊS 04

ESTUDOS PRELIMINARES
15,00%
R$ 1.295.504,06

2

R$

40,00%
647.752,03

13,33%

R$

215.917,34

ORÇAMENTO
15,00%

TOTAL DA
OBRA/DESEMBOLSO MENSAL

5,00%

5,00%

5,00%

R$4.318.346,87

R$ 215.917,34

R$ 647.752,03

R$ 1.223.531,61

R$ 1.223.531,61

R$ 791.696,93

R$ 215.917,34

100,00%

5,00%

15,00%

28,33%

28,33%

18,33%

5,00%

R$ 2.087.200,98

R$ 3.310.732,60

R$ 4.102.429,52

R$ 4.318.346,87

48,33%

76,67%

95,00%

100,00%

DESEMBOLSO ACUMULADO
% ACUMULADO

R$

215.917,34
5,00%

R$

863.669,37
20,00%

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
TÍTULO:

PLANILHA MODELO DE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS - ANEXO 05
PROJETO:

Contratação, do tipo Técnica e Preços, de empresa de consultoria especializada na elaboração
de Projetos básicos e executivos de pavimentação asfáltica, drenagem profunda em vias de
itinerário de transporte coletivo e reforma de terminais de passageiros para atender às
demandas da carta consulta apresentada pelo município de São Luís/MA ao Ministério das
Cidades.
DATA BASE:

SINAPI: OUT/2018; DNIT: tabela consultoria OUT/2018

DATA:

nov/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS - MA
TÍTULO:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ANEXO 01
PROJETO:

Contratação de empresa especializada na elaboração de projetos básico e executivo de Drenagem profunda ao longo das
vias de itinerário de transporte coletivo localizadas no município de São Luís/MA, conforme anexo I.
DATA BASE:

DATA:

SINAPI: OUT/2018; DNIT: tabela consultoria OUT/2018

nov/18

DISCRIMINAÇÃO

VALOR UNITÁRIO

%

VALOR ACUMULADO

LOTE 02
A - EQUIPE TÉCNICA DO PROJETO
A1 - Pessoal de Nível Superior

R$

171.022,35

A2 - Pessoal Auxiliar

R$

105.432,80

A3 - Pessoal Administrativo

R$

38.896,00
R$

315.351,15

R$

546.345,87

R$

640.951,22

R$

645.003,76

R$

694.907,76

R$

778.296,69

B - ENCARGOS SOCIAIS
Taxa incidente sobre o item "A"

73,25% R$

230.994,72

C - DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Taxa incidente sobre o item "A"

D - UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

30% R$

1,00

94.605,35

R$

4.052,54

( geotecnia e topografia )

E - DESPESAS GERAIS

R$

49.904,00

F - REMUNERAÇÃO DE EMPRESA
Taxa incidente sobre os itens A + B + C + D + E

12% R$

83.388,93

G - DESPESAS FISCAIS
Taxa incidente sobre os itens A + B + ..... + F

16,62% R$

129.352,91

VALOR GLOBAL
QUANTIDADE (KM) DE PROJETOS
87,274

= R$

907.649,60

VALOR UNIT/KM
R$

10.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS

TÍTULO:

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS - ANEXO 02
PROJETO:

Contratação de empresa especializada na elaboração de projetos básico e executivo de Drenagem profunda ao longo das vias de itinerário de transporte coletivo localizadas no município de São
Luís/MA, conforme anexo I.
DATA BASE:

DATA:

SINAPI: OUT/2018; DNIT: tabela consultoria OUT/2018

ITENS

nov/18

LOTE 02
1

CODIGO

QUANTIDADE
(h/MES)

QUANTIDADE
FUNCIONARIOS
(UND)

QUANTIDADE
(MES)

(R$)/h

Engº Pleno Proj. Drenagem

P2

220

2

4

47,79

R$

84.110,40

Engº Pleno Proj. Restauração de Pavimentação

P2

220

1,5

4

47,79

R$

63.082,80

Engº Pleno Orçamento

P2

220

1,13

2

47,79

R$

23.829,15

R$

171.022,35

EQUIPE TECNICA DE PROJETO DO PROJETO

R$ TOTAL

A1 - Pessoal de Nível Superior
TABELA
CONSULTORIA
DNIT
TABELA
CONSULTORIA
DNIT
TABELA
CONSULTORIA
DNIT

SUB_TOTAL
A2 - Pessoal Auxiliar
TABELA
CONSULTORIA
DNIT
TABELA
CONSULTORIA
DNIT
TABELA
CONSULTORIA
DNIT
TABELA
CONSULTORIA
DNIT

SINAPI/88284

TECNICO PLENO - TOPÓGRAFO

T2

220

1

2

15,98

R$

7.031,20

TECNICO PLENO - CADISTA

T2

220

4

4

15,98

R$

56.249,60

TECNICO AUXILIAR - AUX TOPOGRAFO

T4

220

2

2

9,58

R$

8.430,40

TECNICO AUXILIAR

T4

220

4

4

9,58

R$

33.721,60

R$

105.432,80

R$
R$
R$

38.896,00
38.896,00
315.351,15

SUB_TOTAL
A3 - Pessoal Administrativo
MOTORISTA DE VEIÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SUB_TOTAL
TOTAL

A2

220

4

4

11,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS

TÍTULO:

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS - ANEXO 02
PROJETO:

Contratação de empresa especializada na elaboração de projetos básico e executivo de Drenagem profunda ao longo das vias de itinerário de transporte coletivo localizadas no município de São
Luís/MA, conforme anexo I.
DATA BASE:

DATA:

SINAPI: OUT/2018; DNIT: tabela consultoria OUT/2018

ITENS

B

ENCARGOS SOCIAIS

SINAPI

ENCARGOS SOCIAIS = Taxa incidente sobre valor total do item A

nov/18

%
73,25

R$

TOTAL

C

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

%

TABELA
CONSULTORIA
DNIT

DESPESAS ADMINISTRATIVAS = Taxa incidente sobre valor total do item A

30

Valor total de
encargos
315.351,15 R$
230.994,72
R$
230.994,72

Valor Total de MO

Valor Total de MO
R$

315.351,15 R$

94.605,35

R$

94.605,35

TOTAL
D
TABELA
CONSULTORIA
DNIT
TABELA
CONSULTORIA
DNIT

Valor total de
despesas
administrativas

D - UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

QTD

UND

QTD MÊS

INSTRUMENTAL DE TOPOGRAFIA

1

MÊS

2,00

R$

1.723,44 R$

3.446,88

GPS

1

MÊS

2,00

R$

302,83 R$

605,66

R$

4.052,54

TOTAL

Valor Unit.

Valor total

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS

TÍTULO:

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS - ANEXO 02
PROJETO:

Contratação de empresa especializada na elaboração de projetos básico e executivo de Drenagem profunda ao longo das vias de itinerário de transporte coletivo localizadas no município de São
Luís/MA, conforme anexo I.
DATA BASE:

DATA:

SINAPI: OUT/2018; DNIT: tabela consultoria OUT/2018

ITENS

DESPESAS GERAIS

E

CÓDIGO

nov/18

UNIDADE

QTD (MÊS)

mês

4

QUANTIDADE CUSTO UNITÁRIO (R$)

CUSTO TOTAL (R$)

1 - VEÍCULOS
TABELA
Sedan-01 veículo para coordenação e os chefes de equipe
CONSULTORIA

4,00

3.119,00

TOTAL

F

REMUNERAÇÃO DE EMPRESA

%

TABELA
CONSULTORIA
DNIT

REMUNERAÇÃO DE EMPRESA - Taxa incidente sobre os itens A + B + C + D +
E

12

Valor Total
A+B+C+D+E
R$

DESPESAS FISCAIS

%

TABELA
CONSULTORIA
DNIT

REMUNERAÇÃO DE EMPRESA - Taxa incidente sobre os itens A + B + C + D +
E

16,62

TOTAL

R$

49.904,00

Valor total de
despesas
administrativas
83.388,92

R$

83.388,92

Valor Total
A+B+C+D+E+F
R$

49.904,00

694.907,76 R$

TOTAL

G

R$

Valor total de
despesas
administrativas

778.296,69 R$

129.352,90

R$

129.352,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
TÍTULO:

CURVA ABC - ANEXO 03
PROJETO:

Contratação de empresa especializada na elaboração de projetos básico e executivo de Drenagem profunda ao longo das vias de
itinerário de transporte coletivo localizadas no município de São Luís/MA, conforme anexo I.
LOTE 02
DATA BASE:

DATA:

SINAPI: OUT/2018; DNIT: tabela consultoria OUT/2018

nov/18

DISCRIMINAÇÃO
A
B
G
C
F
E
D

- EQUIPE TÉCNICA DO PROJETO
- ENCARGOS SOCIAIS
- DESPESAS FISCAIS
- DESPESAS ADMINISTRATIVAS
- REMUNERAÇÃO DE EMPRESA
- DESPESAS GERAIS
- UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
VALOR GLOBAL

QTD

UND

1
73,25%
16,62%
30,00%
12,00%
1
1

UND
%
%
%
%
UND
UND

=

VALOR TOTAL
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

315.351,15
230.994,72
129.352,91
94.605,35
83.388,93
49.904,00
4.052,54

R$

907.649,60

PARTICIPAÇÃO %
34,74%
25,45%
14,25%
10,42%
9,19%
5,50%
0,45%

PARTICIPAÇÃO
ACUMULADA %
34,74%
60,19%
74,44%
84,87%
94,06%
99,55%
100,00%

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
TÍTULO:

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO ANEXO 04

PROJETO:
Contratação de empresa
especializada na elaboração de
projetos básico e executivo de
Drenagem profunda ao longo das
vias de itinerário de transporte
coletivo localizadas no município
de São Luís/MA, conforme anexo I.

DATA BASE:

SINAPI: OUT/2018; DNIT: tabela consultoria OUT/2018
LOTE 02

ITEM

DISCRIMINAÇÃO

R$
136.147,44

R$

1

MÊS 01
R$
68.073,72
7,50%

4

MÊS 04

R$

7,50%
136.147,44

R$

136.147,44

PROJETO BÁSICO
30,00%
R$ 363.059,84

3

MÊS 03

ESTUDOS PRELIMINARES
15,00%
R$ 272.294,88

2

MÊS 02
R$
68.073,72

15,00%

15,00%
R$ 181.529,92

R$

40,00%
R$ 136.147,44

20,00%
R$
68.073,72

20,00%
R$
68.073,72

15,00%

7,50%

7,50%

181.529,92

PROJETO EXECUTIVO
ORÇAMENTO

TOTAL DA
OBRA/DESEMBOLSO MENSAL

R$907.649,60

R$ 68.073,72

R$ 204.221,16

R$ 385.751,08

R$ 249.603,64

100,00%

7,50%

22,50%

42,50%

27,50%

DESEMBOLSO ACUMULADO
% ACUMULADO

R$

68.073,72
7,50%

R$

272.294,88
30,00%

R$

658.045,96
72,50%

R$

907.649,60
100,00%

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
TÍTULO:

PLANILHA MODELO DE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS - ANEXO 05
PROJETO:

Contratação, do tipo Técnica e Preços, de empresa de consultoria especializada na elaboração
de Projetos básicos e executivos de pavimentação asfáltica, drenagem profunda em vias de
itinerário de transporte coletivo e reforma de terminais de passageiros para atender às
demandas da carta consulta apresentada pelo município de São Luís/MA ao Ministério das
Cidades.
DATA BASE:

SINAPI: OUT/2018; DNIT: tabela consultoria OUT/2018

DATA:

nov/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS – SUOB
COORDENAÇÃO DE PROJETOS E CUSTOS DE OBRAS - COPECO

NOTA TÉCNICA

Esta Nota Técnica tem como finalidade explicar a origem dos valores unitários,
quantidades e alguns serviços adotados no processo de Contratação, do tipo Técnica e Preços, de
empresa de consultoria especializada na elaboração de Projetos básicos e executivos de
pavimentação asfáltica, drenagem profunda em vias de itinerário de transporte coletivo e
reforma de terminais de passageiros para atender às demandas da carta consulta apresentada
pelo município de São Luís/MA ao Ministério das Cidades.
No orçamento do referido processo, foi utilizado como base o SISTEMA NACIONAL DE
PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL – SINAPI, de gestão compartilhada entre
CAIXA – CEF e IBGE, com acesso ao público no site www.caixa.gov.br na aba download, com data
base de out/2018. Além deste foi utilizada a tabela de consultoria do DNIT, no site
www.dnit.gov.br., com data base de outubro de 2018.

São Luís, 27 de novembro de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ANEXO II
MINUTA DO CONTRATO
Contrato n.º xx/1x de xx.xx.201x
Proc. n.° 0088557 de 27.11.2018
Concorrência n.º xx/xxxx CPL

CONTRATO
PARA
ELABORAÇÃO
DE
PROJETOS BÁSICOS DE PAVIMENTAÇÃO
ASFÁLTICA, DRENAGEM PROFUNDA EM
VIAS DE ITINERÁRIO DE TRANSPORTE
COLETIVO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS
DA CARTA CONSULTA APRESENTADA PELO
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS AO MINISTÉRIO
DAS CIDADES – LOTE X, POR INTERMÉDIO
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E
SERVIÇOS PÚBLICOS – SEMOSP E A
EMPRESA xxxxxxxxxxxx, TUDO CONFORME
ESPECIFICAÇÕES,
QUANTIDADES
E
CONDIÇÕES
CONTIDAS
NA
CONCORRÊNCIANº xx/201x - CPL.

O MUNICÍPIO DE SÃO LUIS, através da SECRETARIA MUNICIPAL
DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEMOSP, com sede à Avenida Santos Dumont, n.º
2.000 – São Cristóvão, neste ato representado por seu Secretário ANTÔNIO ARAÚJO
COSTA, brasileiro, casado, Arquiteto Urbanista, inscrito no CAU/MA sob o nº. A35975-0,
residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado de CONTRATANTE e a empresa
XXXXXXXXXXX, com sede XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX07, inscrita no CNPJ sob
o
n.º
XXXXXXXXXX,
neste
ato
representada
pela
Sr.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, portador da cédula de identidade de nº
XXXXXXXXXXXXXXXXXX e do CPF nº XXXXXXXXXXXX, residente e domiciliada
nesta cidade, doravante denominado de CONTRATADA, tendo em vista o disposto no
Processo Administrativo n.º 0088557 de 27.11.2018 - SEMOSP, Concorrência n.º XXX/201x
de XX.XX.201X, e proposta adjudicada que passam a integrar este instrumento,
independentemente de transcrição, na parte em que com este não conflitar, resolvem de comum
acordo, em conformidade com as Leis n.º 8.666/93 e suas alterações, e demais normas legais que
regem o assunto, celebrar o presente CONTRATO, mediante as cláusulas e condições a seguir
delineadas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Contratação de empresa de consultoria especializada na elaboração de Projetos básicos e
executivos de pavimentação asfáltica e drenagem profunda em vias de itinerário de
transporte coletivo para atender às demandas da carta consulta apresentada pelo
município de São Luís/MA ao Ministério das Cidades, conforme especificações e condições
contidas no PROJETO BÁSICO, Anexo I da presente Concorrência nº XX/201x – CPL.

LOTE 1

LOTE 2

Contratação de empresa especializada na elaboração de projetos básico e executivo
de Pavimentação Asfáltica, sinalização viária, acessibilidade em passeios públicos,
abrigos e/ou estações de passageiros, paisagismo ao longo das vias de itinerário de
transporte coletivo localizadas no município de São Luís/MA
Contratação de empresa especializada na elaboração de projetos básico e executivo
de Drenagem profunda ao longo das vias de itinerário de transporte coletivo
localizadas no município de São Luís/MA.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – As especificações constantes do edital de licitação, do Termo de
Referência e da proposta comercial aderem a este Contrato e dele fazem parte, independente de
transcrição.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA
A vigência do contrato iniciará a partir da data da sua assinatura pelo prazo de 06 (seis) meses,
conforme disposto no art. 57, caput, da Lei 8.666/1993. Os prazos previstos para a execução dos
serviços, objeto deste contrato, serão de acordo com cronograma físico-financeiro apresentado na
assinatura do Contrato, contados da data de recebimento da Ordem de Serviço, emitida pela
CONTRATANTE, autorizando o início das atividades.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Deverá ser apresentado pela(s) CONTRATADA(s),
planejamento detalhado, com objetivo de permitir que à fiscalização tenha a visão geral dos
serviços, levando em conta a produtividade de sua equipe.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os serviços terão início a partir da assinatura da Ordem de
Serviço.
CLÁUSULA TECEIRA – DA ALTERAÇÃO DE PRAZOS
O prazo de início e término do serviço poderá ser prorrogado por igual período, por aditivo
contratual, se comprovadamente ocorrerem às circunstâncias a seguir descritas:
a) Alteração do projeto ou especificações, pela CONTRATANTE;
b) Superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que
altere fundamentalmente as condições de execução do contrato;

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
c) Interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e
interesse da CONTRATANTE;
d) Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos pela Lei
8.666/93 e suas alterações;
e) Impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiros, reconhecido pela
CONTRATANTE em documento contemporâneo à sua ocorrência;
f) Omissão ou atraso de providências a cargo da CONTRATANTE, inclusive quanto aos
pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na
execução do contrato, sem prejuízo as sanções legais aplicáveis aos responsáveis.
CLÁUSULA QUARTA - DO REGIME DE EXECUÇÃO
Os serviços contratados serão executados sob o regime de empreitada por preço unitário.
CLÁUSULA QUINTA – CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO
Executado o contrato, o seu objeto deve ser recebido:
I – Provisoriamente pelo gestor do contrato, e, em se tratando de serviços em até 05 (cinco) dias
úteis da comunicação escrita do contratado.
a) Após análise dos projetos, através de comunicação da FISCALIZAÇÃO, serão indicadas as
correções e complementações consideradas necessárias ao Recebimento Provisório, bem como
estabelecido o prazo para execução dos ajustes.
b) Na segunda etapa, após conclusão das correções e complementações e nova solicitação oficial
da CONTRATADA, mediante nova análise realizada pela FISCALIZAÇÃO, será realizado o
Recebimento Provisório.
II – Definitivamente, será feito por servidor ou comissão designada pela autoridade competente
e até 90 dias da comunicação escrita do contratado ou do recebimento provisório.
a) O recebimento Definitivo somente será efetuado pelo CONTRATANTE após a comprovação
pela CONTRATADA de pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais
incidentes sobre o objeto deste contrato.
b) O Terceiro Recebimento se faz mediante o termo circunstanciado.
c) Se o recebimento não ocorrer nos prazos estabelecidos, o CONTRATADO notificará a
Administração para fazê-lo no prazo de 05 (cinco) dias, após o qual se caracterizará o
recebimento tácito, reputando-se como realizado satisfatoriamente o objeto deste Contrato.
d) A administração deve rejeitar, no todo ou em parte o serviço executado em desacordo com
este Contrato.
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e) Em caso de atraso em relação a alguma etapa do Plano de Execução dos Serviços, à
CONTRATADA será aplicada multa conforme previsto neste Contrato, sendo para tanto
considerado o prazo da etapa em questão e o tempo decorrido para a aprovação.
f) Quaisquer modificações no decorrer do serviço em questão serão processadas através de
termo Aditivo pertinente, devidamente justificado pela FISCALIZAÇÃO e dentro dos previstos
na Lei.
CLÁUSULA SEXTA – DO VALOR
O valor total do presente Contrato é de R$ XXXXX (XXXXXX).
PARÁGRAFO PRIMEIRO – O preço proposto para execução do contrato, objeto desta
licitação será fixo e irreajustável.
PARÁGRAFO SEGUNDO – No preço estão incluídas todas as despesas com
material/equipamentos, transporte, tributos e taxas, assim como quaisquer outras que incidirem
de forma direta ou indiretamente à necessária e perfeita execução do objeto deste Contrato.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
A despesa decorrente do objeto deste Contrato correrá à conta da seguinte Dotação
Orçamentária:
Elemento de Despesa: 449051
Fonte de Recursos: 100 – Recursos Próprios da Prefeitura Municipal de São Luís
Projeto/Atividade: 1545102232.129 – Implantação, Ampliação e Manutenção de Vias
urbanas.
CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO
O prazo de pagamento contado a partir da data do recebimento da Nota Fiscal, conforme boletim
de medição, previamente aprovado pela FISCALIZAÇÃO, no máximo, de:
a) 30 (trinta) dias.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – O pagamento dos serviços será efetuado mediante Boletim de
Medição (modelo CONTRATANTE), devidamente atestada pela FISCALIZAÇÃO da
CONTRATANTE.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto
estiver pendente de liquidação de qualquer obrigação financeira, que lhe for imposta em virtude
da penalidade, ou inadimplência contratual, ou de atraso de pagamento dos encargos sociais
(INSS e FGTS) sob responsabilidade da CONTRATADA.
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PARÁGRAFO TERCEIRO – O pagamento da medição final dos serviços estará condicionado
além das observações anteriores, à análise e aprovação, da fiscalização dos serviços realizados
pela CONTRATADA.
CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
Além das obrigações resultantes da observância da Lei nº 8.666/93 e demais normas pertinentes,
são obrigações da Contratante:
a) Fiscalizar e acompanhar a execução dos serviços objeto deste contrato;
b) O CONTRATANTE obriga-se a efetuar o pagamento na forma ajustada neste documento;
c) Cumprir com todas as obrigações financeiras para com a CONTRATADA;
d) Fornecer a qualquer tempo e com o máximo de presteza, mediante solicitação escrita
daCONTRATADA, informações adicionais, dirimir dúvidas e orientá-la em todos os casos
omissos;
e) Aplicar penalidades à CONTRATADA, quando for o caso;
f) Fiscalizar a execução do contrato, através de servidor especialmente designado, sendo
permitida a assistência de terceiro, conforme dispõe o art. 67 da Lei 8666/93.
g) Rejeitar, no todo ou em parte, o serviço que a CONTRATADA entregar fora das
especificações do Projeto Básico e seus anexos, bem como na proposta;
h). Verificar a regularidade da situação fiscal da CONTRATADA.
i) O CONTRATANTE obriga-se a cumprir todas as exigências contidas no presente Termo de
Referência e no Contrato a ser firmado.
CLÁUSULA DÉCIMA– DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
10.1 A(s) Contratada(s) apresentará(ão) um Gestor ou Preposto para a execução dos serviços
objeto do contrato, indicando à FISCALIZAÇÃO os nomes e registros profissionais de toda a
equipe técnica, ao qual lhe compete:
a) Coordenar as relações da empresa com o gestor do contrato;
b) Gerenciar os serviços;
c) Receber as notificações do gestor do contrato e da autoridade máxima do órgão ou entidade;
10.2 A qualquer tempo a FISCALIZAÇÃO poderá solicitar a substituição de qualquer membro
da equipe técnica da CONTRATADA, desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento
dos trabalhos. Da decisão referida no parágrafo anterior cabe recurso, à CONTRATADA, no
prazo de 3 (três) dias.
10.3 É condição para início do contrato a indicação do representante, por parte
do(s)contratado(s).
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10.4 Responsabilizar-se integralmente pelos encargos trabalhistas, securitários, previdenciários,
fiscais e comerciais resultantes da execução do objeto deste Termo de Referência.
10.5 O(S) CONTRATADO(S) deverá(ão) apresentar a ART – Anotação de Responsabilidade
Técnica ou RRT – Registro de Responsabilidade Técnica de execução dos serviços objeto deste
Termo de Referência, no prazo de até 10 (dez) dias, contado do recebimento da Ordem de
Serviço.
10.6 A Contratada deverá executar os serviços rigorosamente em conformidade com todas as
condições estabelecidas neste Termo de Referência.
10.7 Manter os profissionais que executarão os serviços, objeto do Projeto Básico devidamente
fardados e identificados mediante a utilização de crachás.
10.8 Fornecer os equipamentos de segurança individuais (EPI’s) e equipamentos de proteção
coletiva (EPC’s) adequados e compatíveis com o tipo de exposição ao risco, a todos os
profissionais que executarão os serviços, objeto do Projeto Básico.
10.9 Responder perante o Contratante e terceiros pela cobertura dos riscos e acidente de trabalho
dos seus empregados, prepostos ou contratados, bem como por todos os ônus, encargos, perdas e
danos, porventura resultantes da execução dos serviços contratados, como estabelecido em lei.
10.10 A Contratada fica obrigada a aceitar os acréscimos ou supressões de até 25% do valor
inicial a que se refere o objeto do Projeto Básico, nos termos previstos pela Lei, caso seja
necessária à aplicaçãodessa condição.
10.11 Realizar os serviços solicitados por esta Secretaria, com a observância dos prazos por ela
determinados.
10.12 Antes de iniciar os trabalhos, expor a metodologia proposta, de modo a esclarecer os
dirigentes e corpo técnico desta Secretaria acerca do que se pretende fazer e os meios que serão
utilizados, além de coletar as sugestões e orientações da equipe de acompanhamento constituída.
10.13 Realizar apresentações multimídia dos resumos dos resultados finais, após aprovação da
FISCALIZAÇÃO, para sua promoção e divulgação.
10.14 Responder, em relação aos seus técnicos, por todas as despesas decorrentes da execução
dos serviços, tais como salário, seguro de acidentes, taxas, impostos, contribuições,
indenizações, vales-transportes, vale-refeição e outras que porventura venham a ser criadas e
exigidas pelo governo ou vantagens decorrentes de convenção coletiva.
10.15 Responder pelos danos causados diretamente a esta Secretaria ou a terceiros, decorrente
de culpa ou dolo em razão da execução dos serviços em apreço, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a FISCALIZAÇÃO ou o acompanhamento desta Secretaria.
10.16 Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade
desta Secretaria, quando esses tenham sido ocasionados por seus técnicos durante a prestação
dos serviços ora contratados.
10.17 Manter os seus técnicos sujeitos às normas procedimentais desta Secretaria, porém sem
qualquer vínculo com a CONTRATANTE.
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10.18 Responsabilizar-se pela observância das normas técnicas indicadas no Projeto Básico,
inclusive atendendo aos critérios e prescrições estabelecidas nas normas técnicas da ABNT –
Associação Brasileira de Normas Técnicas e ISO – International Organization for
Standardization.
10.19 Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeição de serviços pela
FISCALIZAÇÃO, bem como pelos atrasos acarretados por esta rejeição.
10.20 Responsabilizar-se por todo o transporte necessário à prestação dos serviços contratados,
inclusive os males executados, quando requerido pela FISCALIZAÇÃO ou esteja previsto no
Projeto Básico.
10.21 Executar os serviços constantes do objeto em conformidade com o respectivo
planejamento, normas e especificações técnicas e, ainda, com as instruções emitidas pela
FISCALIZAÇÃO por esta Secretaria.
10.22 Comunicar à FISCALIZAÇÃO desta Secretaria qualquer anormalidade de caráter urgente
e prestar os esclarecimentos julgados necessários.
10.23 Manter, por si e por técnicos e/ou prepostos, em total e irrestrita confidencialidade, todas
as condições, o escopo e as informações recebidas em razão dos serviços e durante a execução
dos trabalhos, as quais constarão exclusivamente dos arquivos e dos relatórios que vierem a ser
emitidos.
10.24 Não utilizar e/ou divulgar a terceiros, por si e por seus técnicos e/ou prepostos, o escopo
do trabalho contratado, as informações que venham a obter junto a esta Secretaria, assim como
os resultados dos serviços.
10.25 Cumprir o cronograma estabelecido e aprovado e condições especificadas e acordadas.
10.26 Manter informado o técnico responsável da FISCALIZAÇÃO/ Secretaria, encarregado de
acompanhar os trabalhos, prestando-lhe as informações necessárias.
10.27 As inconsistências ou dúvidas verificadas na documentação entregue terão prazo máximo
de 07 (sete) dias corridos, contados a partir do recebimento da diligência pela CONTRATADA,
para serem formalmente esclarecidas.
10.28 O descumprimento reiterado das disposições destas obrigações e a manutenção da
CONTRATADA em situação irregular perante suas obrigações fiscais, trabalhistas e
previdenciárias implicará rescisão do Contrato, sem prejuízo da aplicação das penalidades nele
previstas e demais cominações legais.
10.29 Manter-se as condições de habilitação do Projeto Básico durante todo o período de
vigência do contrato.
10.30 A CONTRATADA será responsável pela aprovação de todos os projetos junto aos órgãos
competentes.
10.31 Responsabilizar-se pela perfeita execução e completo acabamento dos serviços
contratados, obrigando-se a prestar assessoria técnica e administrativa necessária para assegurar
o andamento conveniente dos trabalhos.
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10.32 A contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com
as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação, em atendimento ao disposto no art. 55, inciso XIII, da Lei nº 8.666/93, que estabelece
que tal cláusula é necessária em todo contrato administrativo.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO
Os serviços serão fiscalizados por representante desta Secretaria que ficará responsável pela
comprovação da execução dos serviços exigidos neste Termo e em atestar a Nota fiscal, devendo
este ser substituído, no caso de seu impedimento, por outro funcionário indicado pela mesma
fonte, o seu exclusivo juízo.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – As decisões e providências que ultrapassarem a competência do
gestor do contrato devem ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das
medidas convenientes.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A atuação ou a eventual omissão da FISCALIZAÇÃO durante a
realização dos serviços não poderão ser invocadas para eximir a Contratada da responsabilidade
pela execução dos serviços.
PARÁGRAFO TERCEIRO – A FISCALIZAÇÃO não aceitará a alegação de atraso dos
serviços devido ao não fornecimento tempestivo dos materiais pelos fornecedores.
PARÁGRAFO QUARTO– A FISCALIZAÇÃO não aceitará a transferência de qualquer
responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos,
subempreiteiros, entre outros.
PARÁGRAFO QUINTO – A qualquer tempo a FISCALIZAÇÃO poderá solicitar a
substituição de qualquer membro da equipe técnica da CONTRATADA, desde que entenda que
seja benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos.
PARÁGRAFO SEXTO – As reuniões realizadas serão documentadas por Atas de Reunião,
elaboradas pela FISCALIZAÇÃO e que conterão, no mínimo, os seguintes elementos: data,
nome e assinatura dos participantes, assuntos tratados, decisões, datas das ações e responsáveis
pelas providências a serem tomadas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDO – CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO
As medições serão realizadas mensalmente, ou em periodicidade menor, a critério da
CONTRATANTE, contados a partir do início efetivo dos serviços, considerando os serviços
efetivamente realizados e concluídos satisfatoriamente no período. Entendem-se como serviços
concluídos satisfatoriamente aqueles formalmente aprovados pela FIZCALIZAÇÃO, dento do
prazo estipulado, pagos conforme cronograma físico-financeiro apresentado pela
CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS CORREÇÕES E SERVIÇOS IMPUGNADOS
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A CONTRATADA deverá reparar, corrigir ou substituir os eventuais vícios, defeitos ou
incorreções constatadas pela Comissão de Fiscalização nos serviços, por sua conta e riscos, no
todo ou em parte, dentro do prazo estabelecido na respectiva Notificação.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Em caso de rejeição total/parcial dos serviços apresentados, ou
na hipótese de descumprimento de outras obrigações contratuais, avaliados nas medições
mensais, ficará a CONTRATADA sujeita à aplicação das sanções administrativas fixadas neste
Contrato.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A concessão do prazo estabelecido para correção de serviços
impugnados e/ou cumprimento das determinações não impede a aplicação das sanções
administrativas.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS PENALIDADES.
O atraso injustificado na entrega do objeto do contrato, sujeitará a CONTRATADA à multa de
mora correspondente a 0,1% (um décimo por cento) ao dia sobre o valor da execução do serviço
e fornecimento do material até o limite de 10% (dez por cento) que deverá ser recolhido no prazo
de 05 (cinco) dias a partir da data de notificação.
PARÁGRAFO ÚNICO – Além da multa aludida no caput desta cláusula, a SEMOSP poderá
garantir prévia defesa e aplicar na CONTRATADA, na hipótese de inexecução total ou parcial
da obrigação, as seguintes sanções:
a) Advertência;
b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor não executado da prestação dos serviços, nos
casos que ensejarem rescisão do Contrato na forma da lei;
c) Suspensão temporária ao direito de licitar com o Município de São Luís, bem como o
impedimento de com ele contratar, pelo prazo de 02 (dois) anos, na hipótese de rescisão
contratual, independentemente da aplicação das multas cabíveis;
d) Declaração de inidoneidade, quando a CONTRATADA dolosamente deixar de cumprir as
obrigações assumidas, praticando falta grave, devendo o referido ato ser publicado no Diário
Oficial do Município de São Luís.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – As penalidades previstas nesta cláusula têm caráter de sanção
administrativa, consequentemente a sua aplicação não exime a CONTRATADA de reparar os
prejuízos que seu ato venha a acarretar ao CONTRATANTE.
PARÁGRAFO SEGUNDO – As sanções previstas nas alíneas b e c, poderão ser aplicadas
conjuntamente com a prevista na alínea a;
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PARÁGRAFO TERCEIRO – O descumprimento de qualquer um dos marcos contratuais
descritos no termo de referência, acarretara como penalidade a multa de 0,5% (meio por cento)
do valor do contrato por dia de atraso, para cada marco não cumprido.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO CONTRATUAL
Constituem motivos para a rescisão deste Contrato:
a)O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
b)O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
c)A lentidão do seu cumprimento, levando o CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade
da conclusão dos serviços, no prazo estipulado;
d)O atraso injustificado no início de execução dos serviços;
e)A paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação ao CONTRATANTE;
f)A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA com outrem,
a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação;
g)O desatendimento das determinações regulares emanadas pelo servidor ou comissão
responsável pelo acompanhamento e fiscalização dos serviços, assim como as do Secretário
Municipal de Obras e serviços Públicos;
h)O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da Lei
Federal nº 8.666/1993;
i)A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
j)A dissolução da CONTRATADA;
k)A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que
prejudiquem a execução deste Contrato;
l) O descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/1993, sem
prejuízo das sanções penais cabíveis;
m)A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execução do Contrato;
n)Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o
CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o Contrato;
o)A supressão, por parte do CONTRATANTE, de serviços, acarretando modificação do valor
inicial do Contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/1993,
salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes, nos termos do § 2º do
art. 65 da referida Lei;
p) A suspensão de sua execução, por ordem escrita do CONTRATANTE, por prazo superior a
120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem
interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo,
independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
contratualmente imprevista desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado a
CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações
assumidas até que seja normalizada a situação;
q) O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE
decorrentes dos serviços já prestados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da
ordem interna ou guerra, assegurado a CONTRATADA o direito de optar pela suspensão do
cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados
nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A rescisão deste Contrato poderá ser:
a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nas alíneas
‘a’ a ‘n’ desta cláusula;
b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja
conveniência para o CONTRATANTE;
c) judicialmente, nos termos da legislação.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Quando a rescisão ocorrer com base nas letras “m” a “q” desta
cláusula, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos
regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito aos pagamentos devidos pela
execução do Contrato até a data da rescisão.
PARÁGRAFO QUARTO – A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais
acarretará a retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuízos causados ao
CONTRATANTE, além das sanções previstas neste instrumento.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS ACRÉSCIMOS OU SUPESSÕES
A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizeram necessários no fornecimento, até 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA
O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO REAJUSTE
O preço contratado, para prestação dos serviços objeto deste Contrato, não serão reajustados.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DOS DOCUMENTOS ESSENCIAIS
Fazem parte integrante deste contrato os seguintes documentos:
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a) Edital da Concorrência nº. XXX/201X e seus anexos;
b) Proposta da CONTRATADA.
CLÁUSULA VIGÉSIMA – 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 VIGÉSIMA PRIMEIRA– DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
Na interpretação deste contrato será aplicada a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA– DOS TRIBUTOS E DESPESAS
Constituirão encargos exclusivos da CONTRATADA, o pagamento de tributo, tarifas,
emolumentos e despesas decorrentes de formalização do presente contrato e da execução do seu
objeto.
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DO FORO
Fica eleito o foro da comarca desta Cidade 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 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para um só efeito.
São Luis, em XX de XXXXXXde 201X
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEMOSP
Contratante
XXXXXXXXXXXXXX
Contratada

_________________________________
TESTEMUNHA
CPF

_________________________________
TESTEMUNHA
CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
De acordo:

Ana Carolina P. Jansen de Mello
Assessoria Jurídica da SEMOSP
OAB/MA N°11.493

