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EDITAL
RDC PRESENCIAL Nº 001/2018 – CPL/PMSL
A CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, instituída pela Lei Municipal nº.
4.537 de 14 de novembro de 2005, alterada pela Lei 4.804/2007, regulamentada pelo Decreto
Municipal nº. 25.925, de 17 de janeiro de 2006, por meio de sua Comissão de Licitação, torna
público que receberá as Proposta de Preços e dos Documentos de Habilitação, em sessão
pública, para o objeto deste RDC PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL,
modo de disputa FECHADO, sob a forma de EXECUÇÃO INDIRETA, em regime de
CONTRATAÇÃO INTEGRADA, originada do Processo Administrativo nº.
220.0029767/2018, de interesse da SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E
HABITAÇÃO - SEMURH, mediante as condições estabelecidas neste Edital, que se
subordina às normas da Lei nº 12.462/2011, do Decreto Federal nº 7.581/2011, da Lei
Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei complementar n.º 147/2014 e no que
expressamente a Lei nº 12.462/2011 permitir a Lei nº 8.666/93, sem exclusão de outras
aplicadas à espécie.
O Edital poderá ser obtido ou consultado na Central Permanente de Licitação - CPL, em
dias úteis, de segunda a quinta, das 13:00 às 18:00 horas, e sexta-feira, das 08:00 às 13:00
horas, bem como no site CPL (http://www.saoluis.ma.gov.br/subportal_licitacoes.asp),
recomendando-se que se faça neste último meio, para que o licitante receba notificações
automáticas no e-mail que será cadastrado para retirada do Instrumento Convocatório.
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 Diário Oficial do Município quando for o caso. As informações colhidas no ato da
retirada do Edital, bem como informadas nos documentos de habilitação e proposta de
preços, serão reputadas válidas para fins de comunicação da CPL/PMSL.
A CPL/PMSL não se responsabiliza por endereço de correio eletrônico informado de
forma errônea, ou por qualquer problema técnico que possa existir na caixa de correio
eletrônico do licitante interessando. Assim, cabe ao licitante informar de forma correta e
legível o endereço do correio eletrônico, bem como manter o sistema de recebimento de
mensagens funcionando de forma adequada.
1. OBJETO
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1.1. Contratação de serviços técnicos especializados de engenharia para elaboração de projetos
básicos, projetos executivos e execução da Urbanização e Obras de Engenharia nos bairros do
Jacaraty, Recanto dos Vinhais e Cohafuma, oriundas do Contrato de Repasse de nº 035263943, firmado entre a Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitação e a Caixa Econômica
Federal.
1.1.1. A forma pela qual deverão ser executados os serviços licitados e as diversas obrigações
dos licitantes e do(s) adjudicatário(s) do objeto desta licitação estão registradas neste Edital, na
Especificação Técnica, na Minuta do Contrato (ANEXO VIII deste Edital) e demais
Anexos que, igualmente, integram o dossiê de informações sobre a licitação.
1.1.2. O valor estimado para a execução das obras e/ou serviços, conforme orçamentos
(anexos) totalizam R$ 29.068.448,85 (vinte e nove milhões e sessenta e oito mil e
quatrocentos e quarenta e oito reais e oitenta e cinco centavos).
1.2. Na disputa no modo fechado as propostas que forem apresentadas pelos licitantes terão o
sigilo resguardado até o momento da abertura em sessão pública, após o credenciamento de
todos os licitantes, devendo as Propostas serem apresentadas em envelopes lacrados que, após
abertas, serão ordenadas de forma crescente, do valor maior para o menor.
1.3. A entrega dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO ocorrerá na sessão de
recebimento e abertura dos envelopes nos 01 contendo as PROPOSTAS DE PREÇOS na
data designada neste Edital.
1.4. Serão conferidos os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO apenas do licitante
classificado em primeiro lugar.
1.5. No caso de inabilitação do primeiro classificado, serão requeridos e avaliados pela
COMISSÃO DE LICITAÇÃO os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO do participante
subsequente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma
proposta ou lance que atenda a este Edital.
2. LOCAL E DATA
2.1. A sessão para recebimento e abertura dos envelopes contendo a proposta de preços e os
documentos que a instruírem, será pública, dirigida pela COMISSÃO DE LICITAÇÃO, e
realizada de acordo com os termos deste Edital e seus Anexos, pela Lei Federal nº 12.462/11,
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suas alterações e demais legislações pertinentes, em local, data e horário determinado abaixo:
LOCAL: CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL, situada na Central
Permanente de Licitação, situada na Rua dos Ouriços, lote 11, Qd 09, Calhau, CEP 65071-820,
São Luís – MA.
DATA: 24/01/2019.
HORA: 09:00 horas
2.2. É vedado à CPL receber propostas além do horário acima descrito ou fora do local
determinado.
2.3. Não havendo expediente na data marcada, a sessão será realizada no primeiro dia útil
subsequente, à mesma hora e local, salvo por motivo de força maior, ou qualquer outro fator ou
evento imprevisível.
3. CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO, ESPECIFICAÇÕES E NORMAS TÉCNICAS.
3.1. Na execução dos serviços objeto do presente Edital deverá ser obedecido o Anteprojeto de
Engenharia aprovado pela SEMURH e as demais especificações e normas técnicas vigentes na
SEMURH, normas técnicas da ABNT, aquelas complementares e particulares pertinentes ao
Anteprojeto, ao especificado nos ANEXOS IX e observadas ainda as instruções,
recomendações e determinações da Fiscalização e, quando houver, da Supervisão e dos órgãos
ambientais.
4. DA NATUREZA DOS RECURSOS
4.1. As despesas decorrentes dos serviços contratados com base na presente licitação correrão
pela seguinte dotação orçamentária:

Projeto/Atividade
Elemento de Despesa
Fonte de Recursos:

19.101.16.482.0221.2124.3.3.90 – Ficha 206
19.101.16.482.0221.2124.3.3.90 – Ficha 207
339039
112 / 100

5. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
5.1. Respeitadas as demais condições normativas e as constantes deste Edital e seus Anexos,
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poderá́ participar desta licitação:
5.1.1. Qualquer pessoa jurídica legalmente estabelecida no País e que atenda às exigências
deste Edital e seus Anexos;
5.1.1.1. Empresas nacionais ou individuais, que possuam patrimônio líquido igual ou superior
a 10% (dez por cento) do valor estimado para contratação;
5.1.2. Empresas que estejam reunidas em CONSÓRCIO, sendo, a líder, empresa do ramo de
Construção Civil;
5.1.3. Para fins de habilitação, deverá ser apresentado o compromisso público ou particular de
constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados, atendidas as condições previstas no
Art. 51 do Decreto no 7.581 de 11 de outubro de 2011 e aquelas estabelecidas neste Edital;
5.1.4. Fica vedada a participação de pessoa jurídica consorciada em mais de um consórcio ou
isoladamente, bem como de profissional em mais de uma EMPRESA, ou em mais de um
consórcio;
5.1.5. A pessoa jurídica ou consórcio deverá assumir inteira responsabilidade pela inexistência
de fatos que possam impedir a sua habilitação na presente licitação e, ainda, pela autenticidade
de todos os documentos que forem apresentados;
5.1.6. As pessoas jurídicas que participarem organizadas em consórcio deverão apresentar,
além dos demais documentos exigidos neste Edital, compromisso de constituição do consórcio,
por escritura pública ou documento particular registrado em Cartório de Registro de Títulos e
Documentos, discriminando a EMPRESA líder, estabelecendo responsabilidade solidária dos
integrantes pelos atos praticados pelo consórcio;
5.1.7. O prazo de duração do consórcio deve, no mínimo, coincidir com o prazo de conclusão
do objeto licitatório, até sua aceitação definitiva;
5.1.8. Os consorciados deverão apresentar compromisso de que não alterarão a constituição ou
composição do consórcio, visando manter válidas as premissas que asseguram a sua
habilitação, salvo quando expressamente autorizado pela SEMURH;
5.1.9. Os consorciados deverão apresentar compromisso de que não se constituem nem se
constituirão, para fins do consórcio, em pessoa jurídica e de que o consórcio não adotará
denominação própria, diferente de seus integrantes;
5.1.10. Os consorciados deverão comprometer-se a apresentar, antes da assinatura do contrato
decorrente desta licitação, o Instrumento de Constituição e o registro do Consórcio, aprovado
por quem tenha competência em cada uma das EMPRESAS. O Contrato de consórcio deverá
observar, além dos dispositivos legais e da cláusula de responsabilidade solidária, as cláusulas
deste Edital.
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5.2. Não poderão participar deste RDC:
5.2.1. Empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública direta
ou indireta, federal, estadual, municipal ou Distrito Federal, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação;
5.2.2. EMPRESA suspensa de licitar e contratar com o SESAPI;
5.2.3. Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;
5.2.4. Empresa cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste Edital;
5.2.5. Empresa que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial, recuperação
extrajudicial, falência, fusão, cisão ou incorporação;
5.2.6. 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;
5.2.6.1. Caso constatada tal situação, ainda que a posteriori, a Licitante será desclassificada,
ficando esta e seus representantes incursos nas sanções previstas no Art. 47 da lei 12.462/2011.
5.2.7. Pessoa física ou jurídica que elaborou o anteprojeto de engenharia;
5.2.8. Servidor público ou ocupante de cargo em comissão da SEMURH ou responsável pela
licitação ou empregado contratado por esta Secretaria.
5.2.9. Sociedade empresária constituída com o mesmo objeto e por qualquer um dos sócios
e/ou administradores de empresas declaradas inidôneas, após a aplicação dessa sanção e no
prazo de sua vigência, nos termos do art. 43 da Lei no 8.443/1992, observando o contraditório
e a ampla defesa a todos os interessados.
5.3. Considera-se participação indireta a existência de qualquer vínculo de natureza técnica,
comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa física ou
jurídica, e o Licitante ou responsável pelos serviços, fornecimento e obras, incluindo-se os
fornecimentos de bens e serviços a estes necessários;
5.4. A participação na presente licitação implica a aceitação plena e irrevogável de todos os
termos, cláusulas e condições constantes deste Edital e de seus Anexos, bem como a
observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor e a responsabilidade pela
fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase do
processo.
5.5. Nenhuma licitante poderá participar desta licitação com mais de uma PROPOSTA DE
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PREÇOS;
5.6. No presente feito licitatório somente poderá se manifestar, em nome da licitante, a pessoa
por ela credenciada;
5.7. Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de uma
licitante junto a SEMURH, nesta licitação, sob pena de exclusão sumária das licitantes
representadas.
5.8. A participação na presente licitação implica a aceitação plena e irrevogável de todos os
termos, cláusulas e condições constantes deste Edital e de seus anexos, bem como a
observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor e a responsabilidade pela
fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase do
processo.
6. DO CREDENCIAMENTO
6.1. No dia, horário e local designados para a abertura da sessão pública deste Edital, o
representante legal da licitante deverá apresentar-se para o Credenciamento junto à
COMISSÃO DE LICITAÇÃO, devidamente munido de documento que o habilite a participar
deste procedimento licitatório, conforme modelo do ANEXO I deste Edital, respondendo por
sua representada, devendo, ainda, no ato de entrega dos documentos de Credenciamento,
identificar-se exibindo, Cédula de Identidade ou outro Documento Oficial de identificação com
fotografia. É recomendável que o licitante se apresente com 15 (quinze) minutos de
antecedência para efetuar o Credenciamento em relação ao horário previsto da abertura
da licitação.
6.2. Considera-se como representante legal qualquer pessoa habilitada pela licitante, mediante
Contrato Social ou Estatuto ou Instrumento de Mandato Particular registrado em Cartório ou
de Procuração Pública.
6.3. O Credenciamento será efetuado por meio de:
a) Documento de identidade ou outro documento oficial de identificação com fotografia
em cópia autenticada;
b) Contrato Social ou Estatuto, quando a pessoa credenciada for Sócia, Proprietária,
Dirigente ou Assemelhada da empresa licitante, no qual estejam expressos seus poderes para
exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;
c) Instrumento público de Procuração, neste caso, fica dispensado à verificação de outros
documentos que comprovem os poderes do outorgante;
d) Instrumento de Mandato Particular, assinado pelo Sócio, Proprietário, Dirigente ou
Assemelhado da empresa licitante que comprovem poderes, para que a pessoa credenciada
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possa manifestar-se em seu nome em qualquer fase desta licitação, com firma reconhecida
em Cartório. Neste ato, será examinado por meio do Contrato Social ou Estatuto ou
Procuração, se o outorgante tem poderes para fazê-lo.
6.4. O documento deverá dar plenos poderes ao credenciado para manifestar-se em seu
nome, declarar a intenção de interpor ou renunciar ao direito de recurso, enfim, para
praticar em nome da licitante todos os atos pertinentes a esta licitação.
6.4.1. O representante legal que não se credenciar perante a COMISSÃO DE LICITAÇÃO
ficará impedido de manifestar-se em nome de sua representada, de declarar a intenção de
interpor recurso, enfim, não representará a licitante durante a sessão de aberturados invólucros
da PROPOSTA DE PREÇOS e dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO relativos a esta
licitação.
6.4.2. A licitante que se retirar antes do término da sessão deixando de assinar a Ata,
considerar-se-á que esta renunciou ao direito de recorrer dos atos da COMISSÃO DE
LICITAÇÃO.
6.5. DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E
INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DE HABILITAÇÃO dos interessados
dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação e, que não estão
incursos em nenhum dos impedimentos elencados no subitem 5.2 deste Edital, que deverá vir,
obrigatoriamente, fora dos Envelopes nos 01 (PROPOSTA DE PREÇOS) e 02
(DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO).
6.6. Declaração de comprovação, exigida somente para Microempresas (ME), Empresas de
Pequeno Porte (EPP) ou Cooperativa, de enquadramento em um dos dois regimes, caso
pretenda beneficiar-se, na forma do disposto na Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro
de 2006.
6.6.1. Caso a licitante não apresente a Certidão ou Declaração requerida no subitem 7.6
não poderá beneficiar-se das prerrogativas da Lei Complementar nº 123/2006.
6.7. O Credenciamento na forma disciplinada neste item e a(s) Declaração(ões) a que se
refere(m) o(s) item(ns) anterior(es) deverão ser entregues fora do(s) envelope(s), até o fim do
credenciamento.
6.8. A licitante que deixar de entregar os documentos exigidos para o certame ou
apresentar documentação falsa, ficará sujeita à penalidade de impedimento de licitar ou
contratar com a União, Distrito Federal, Estados ou Municípios e será descredenciada do
9
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Cadastro de fornecedores deste Município pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo
das multas estabelecidas neste Edital, Anexos, Contrato e das demais cominações
previstas neste instrumento.
7. DA ORGANIZAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS
7.1. No dia 24 de janeiro de 2019, às 09h:00min, na sede da Central Permanente de
Licitações - CPL, a COMISSÃO DE LICITAÇÃO receberá o Envelope contendo a
PROPOSTA DE PREÇOS exigido neste Edital e seus Anexos, o qual deverá ser apresentada
no idioma Português, em uma via, dentro de um Envelope opaco, lacrado, não violado e
rubricado no fecho, contendo os seguintes dizeres:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RDC PRESENCIAL N.º 001/2018 (MENOR PREÇO)
ENVELOPE N.º 01 - PROPOSTA DE PREÇOS
NOME E CNPJ DA EMPRESA LICITANTE
7.2. Todas as folhas, de cada uma das vias da Proposta de Preços contidas no ENVELOPE no
01, deverão estar rubricadas pelo representante legal da licitante e numeradas seqüencialmente,
da primeira à última, de modo a refletir o seu número exato;
7.2.1. A eventual falta e/ou duplicidade de numeração ou ainda de rubrica nas folhas, será
suprida pelo representante credenciado ou por membro da COMISSÃO DE LICITAÇÃO, na
sessão de abertura do respectivo ENVELOPE, nos termos do presente Edital.
7.3. O ENVELOPE nº 01 - PROPOSTA DE PREÇOS deverá conter todos os elementos a
seguir relacionados:
7.3.1. Carta de Apresentação da Proposta de Preços, conforme modelo do ANEXO III
deste Edital, assinada, obrigatoriamente, pelo representante legal da licitante, com preços
globais em Real, para os serviços e prazo de validade da proposta não inferior a 60
(sessenta) dias consecutivos, contados a partir da data de abertura da licitação;
7.3.2. Declaração de Elaboração Independente de Proposta, representada no ANEXO IV
deste Edital;
7.3.3. Planilhas de Quantidades e Preços preenchidas e assinadas, em papel e meio digital
(CD ROM OU PEN DRIVE), cujos itens, discriminações, unidades de medição e
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quantidades não poderão ser alterados pela licitante, exceto quando devidamente
estabelecido em ERRATA e/ou ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS pela COMISSÃO DE
LICITAÇÃO;
7.3.4. Composição do Custo Unitário dos serviços integrantes do Quadro de Quantidades e
Preços.
7.3.5. Composições analíticas das taxas de Bonificação e Despesas Indiretas (BDI) que não
deverá ultrapassar o percentual estipulado na Planilha de Serviços e Preços e das Taxas de
Encargos Sociais, incidentes para os serviços previstos na Planilha de Serviços e Preços,
discriminando todas as parcelas que o compõem;
7.3.6. Cronograma Físico Financeiro dos serviços.
7.3.7. Tendo em vista as definições e obrigações contidas neste Edital e seus Anexos, a
licitante deverá considerar no seu preço proposto que a fiscalização do Contrato caberá ao
órgão requisitante da licitação;
7.3.8. A licitante deverá considerar incluída nos valores propostos todas as despesas, inclusive
aquelas relativas a taxas, tributos, encargos sociais, que possam influir direta ou indiretamente
no custo de execução dos serviços;
7.3.9. A licitante deverá utilizar, sempre que possível, nos valores propostos, mão de obra,
materiais, tecnologias e matérias primas existentes no local da execução das obras/serviços,
desde que não se produzam prejuízos à eficiência na execução do objeto e que seja respeitado
o limite do orçamento estimado para a contratação;
7.3.10. É de inteira responsabilidade da licitante, obter dos órgãos competentes informações
sobre a incidência ou não de tributos e taxas de qualquer natureza devidas para o fornecimento,
objeto desta licitação, nos mercados interno e/ou externo, não se admitindo alegação de
desconhecimento de incidência tributária, ou outras correlatas.
8. DA ABERTURA E DO JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PRECOS
8.1. No local, dia e hora definidos neste Edital, a COMISSÃO DE LICITAÇÃO após ter
recebido do representante legal de cada empresa licitante os envelopes contendo a PROPOSTA
DE PREÇOS e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO acompanhada dos documentos de seu
Credenciamento e das Declarações, conforme previsto no item 6 deste Edital procederá ao
que se segue:
a) Conferência do credenciamento dos representantes legais mediante confronto do
11
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instrumento de credenciamento com seu documento de identificação;
b) Abertura dos envelopes contendo as PROPOSTAS DE PREÇOS;
c) Divulgação dos valores globais indicados em cada PROPOSTA DE PREÇOS conforme
Carta de Apresentação da Proposta de Preços, Planilhas de Quantidades e Preços/Orçamento
Detalhado;
d) Ordenamento das PROPOSTAS DE PREÇOS por ordem crescente de vantagem, em que de
maior vantagem será a de menor valor ofertado para a execução do objeto da licitação em
questão.
8.2. A COMISSÃO DE LICITAÇÃO reservadamente analisará a Proposta de Preços,
observando o preço global da proposta mais vantajosa em relação ao Orçamento
antecipadamente estimado para a contratação.
8.3. Não poderá haver desistência das propostas ofertadas, sujeitando-se a licitante desistente
às sanções previstas neste Edital.
8.4. O licitante deve observar que o custo global de obras e serviços de engenharia deverá ser
obtido a partir de custos unitários de insumos ou serviços menores ou iguais à mediana de seus
correspondentes ao Sistema de Pesquisa de Custos e Índices de Construção Civil (SINAPI), e
para os casos omissos a Cotação de Preços de Mercado.
8.5. Para efeito de preenchimento da Planilha Orçamentária a licitante não poderá:
a) Cotar preço unitário superior ao previsto nos §§ 3º, 4º e 6º do Art. 8º da Lei Federal nº
12.462/2011, combinados com o inciso III, Art. 17 da mesma Lei, ou inexeqüível, ressalvado o
disposto no subitem 8.9deste Edital.
b) Deixar de apresentar preços para um ou mais bens e serviços, ou contrariar as disposições
do subitem 8.9 deste Edital.
8.6. O proponente deve apresentar as composições analíticas das taxas de Bonificação e
Despesas Indiretas (BDI), das Taxas de Encargos Sociais, incidentes para os serviços previstos
na Planilha Orçamentária.
8.7. O licitante deve entregar e elaborar o Cronograma Físico-Financeiro, observando-se
as etapas e prazos de execução estabelecidos neste Edital e seus Anexos.
8.7.1. As medições serão feitas a cada período de 30 (trinta) dias corridos. A periodicidade
poderá ser inferior a um mês-calendário na primeira e última medição quando o início ou
término das etapas dos serviços que ocorrer no curso do mês, neste caso o Cronograma
Físico-Financeiro será ajustado à situação.
8.7.2. O Cronograma Físico-Financeiro estará, também, sujeito a ajustes, em função de
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motivos de interesse da Administração Pública, desde que devidamente autuado em processo,
contemporâneo à sua ocorrência.
8.8. Em caso de discrepâncias dos valores ofertados nas Propostas de Preços pelos
proponentes para os serviços a serem contratados a COMISSÃO DE LICITAÇÃO procederá
às correções da seguinte forma:
8.8.1. Entre o preço global da Planilha Orçamentária e da Carta de Apresentação da
PROPOSTA DE PREÇOS prevalecerá o valor da PROPOSTA DE PREÇOS;
8.8.2. Entre os valores grafados em algarismos e por extenso prevalecerá o valor por extenso;
8.8.3. No caso de erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente, o
produto será retificado, mantendo-se inalterado o preço unitário e a quantidade;
8.8.4. No caso de erro de adição, a soma será retificada, mantendo-se inalteradas as parcelas;
8.8.5. O preço total da PROPOSTA DE PREÇOS será ajustado pela COMISSÃO DE
LICITAÇÃO, em conformidade com os procedimentos enumerados nas hipóteses precedentes
para correção de erros. O valor resultante consistirá no preço corrigido global da PROPOSTA
DE PREÇOS.
8.9. A COMISSÃO DE LICITAÇÃO verificará a conformidade do preço global da
proposta mais vantajosa em relação ao orçamento previamente estimado para a
contratação com os requisitos do instrumento convocatório, promovendo a desclassificação
daquela que:
a) Contenha vícios insanáveis;
b) Não obedeça às especificações técnicas do instrumento convocatório.
c) Apresente preços manifestamente inexeqüíveis ou acima do orçamento estimado para a
contratação;
d) Não tenham sua exeqüibilidade demonstrada, se exigida pela COMISSÃO DE
LICITAÇÃO;
e) Apresente desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital, desde que
insanáveis;
f) Apresentar qualquer oferta de vantagem baseada na proposta das demais licitantes ou de
qualquer outra natureza, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.
8.10. Serão consideradas inexequíveis as propostas de preços com valores globais inferiores
a 70% (setenta) por cento do menor dos seguintes valores:
13
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a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta) por cento do valor
do Orçamento base ou de referência estimado pela SECRETARIA MUNICIPAL DE
URBANISMO E HABITAÇÃO - SEMURH;
b) Valor do Orçamento previamente elaborado pela PMSL.
8.11. Após o término da habilitação da licitante vencedora haverá a fase recursal,
observados os prazos legais, podendo haver desistência dos mesmos, em sessão.
8.12. O orçamento efetuado pela Administração para a estipulação do limite a ser aceito, no
presente processo licitatório, será divulgado para os licitantes, por não ser vantajoso licitar com
orçamento sigiloso, em face do risco de licitação fracassada, de acordo com o Acórdão
3011/2012 do Tribunal de Contas da União - TCU.
8.13. Quando da análise da Proposta de Preços a COMISSÃO DE LICITAÇÃO constatar que
o preço dos serviços ofertado pelo proponente é inexeqüível, o licitante deverá demonstrar que
o valor da proposta é compatível com a execução do objeto licitado no que se refere aos custos
dos insumos e aos coeficientes de produtividade.
8.13.1. A COMISSÃO DE LICITAÇÃO promoverá diligência, sempre que necessário, de
forma a aferir ao licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta.
8.13.2. A análise de exequibilidade da proposta não considerará materiais e instalações a serem
fornecidos pelo licitante em relação aos quais ele renuncie a parcela ou totalidade da
remuneração, desde que a renúncia esteja expressa na proposta.
8.14. Para efeito de avaliação da economicidade, a proposta será conferida com base nos custos
globais e unitários cujo valor máximo que a SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO
E HABITAÇÃO - SEMURH admite pagar para a execução dos serviços objeto desta licitação
é o previamente estimado no seu orçamento de referência.
8.15. Para fins de atualização dos valores do orçamento de referência para a data da
apresentação das propostas, desde que transcorridos 12 (doze) meses da data-base, serão
observados os critérios estabelecidos na Cláusula relativa ao Reajuste de Preços constante
da MINUTA DO CONTRATO (ANEXO VIII) deste Edital.
8.15.1. O percentual de atualização do orçamento de referência será calculado até a 4ª (quarta)
casa decimal, sem arredondamento. Esse valor resultante será o valor global do orçamento base
ou de referência atualizado.
8.16. Os preços máximos que a SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E
HABITAÇÃO - SEMURH admite pagar para a execução do objeto desta licitação são os
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definidos em seu orçamento de referência.
8.16.1. Caso o valor global da proposta de preços e/ou dos lotes da planilha orçamentária
estejam superiores ao orçamento base elaborados pela PMSL, haverá negociação com o
licitante melhor classificado para adequar seus preços aos preços correspondentes do
Orçamento base, ajustando deste modo, também, o valor global da proposta, sob pena de
desclassificação da Proposta.
8.17. Serão convocadas as licitantes subsequentes em ordem de classificação, quando o preço
do primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado por sua proposta
permanecer acima do valor do orçamento base previamente estimado pela PMSL.
8.18. No caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate ocorrerá por meio de
uma disputa final, em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta fechada
em ato contínuo à classificação.
8.19. Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos
neste Edital e seus Anexos, a Proposta de Preços será desclassificada.
9. DA ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
9.1. Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO exigidos neste Edital e seus Anexos deverão ser
apresentados, em uma via, em Envelope opaco e lacrado, contendo as seguintes indicações no
seu anverso:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RDC PRESENCIAL Nº 001/2018 (MENOR PREÇO)
ENVELOPE N.º 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
NOME E CNPJ DA EMPRESA LICITANTE
9.2. Todos os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO poderão ser apresentados em original ou
por qualquer processo de cópia, ou ainda, publicado em órgão de imprensa oficial, desde que
perfeitamente legíveis.
9.2.1. Os documentos deverão vir previamente autenticados. Caso haja interesse que os
mesmos sejam autenticados por servidor da Administração Municipal essa autenticação deverá
ser providenciada pela licitante, das 13h00min (treze) às 18h00min (dezoito) horas na Sala
do Apoio dos Membros da CPL situada à Rua dos Ouriços, lote 11, Qd 09, Calhau, CEP
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65071-820, São Luís – MA.
9.2.2. A falta de data ou assinatura nas Declarações elaboradas pela própria licitante e na
proposta de preços poderá ser igualmente suprida pelo representante legal presente à sessão de
abertura e julgamento se comprovadamente possuir poderes para esse fim.
9.3. Todas as folhas dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO deverão estar rubricadas pelo
representante legal da licitante e numeradas sequencialmente, da primeira à última, de modo a
refletir o seu número exato;
9.3.1. A eventual falta e/ou duplicidade de numeração ou ainda de rubrica nas folhas, será
suprida pelo Representante Credenciado ou por Membro da COMISSÃO DE LICITAÇÃO, na
sessão de abertura do respectivo invólucro, nos termos do presente Edital.
9.4. O ENVELOPE nº 02 dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO deverá conter:
9.4.1. Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregados
menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16
(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendizes, a partir de 14
(quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal (Emenda
Constitucional nº 20, de 1998).
9.4.2. DOS DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
9.4.2.1. Certidão de Registro Regular expedida pelo Conselho de Engenharia e Agronomia
(CREA) ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU da região sede da empresa,
contendo obrigatoriamente o registro do(s) responsável(is) Técnico (s) da Empresa e a
atividade relacionada com o objeto. Deverá ser apresentada também Certidão de Registro de
Pessoa Física (Responsável Técnico).
9.4.2.2. Para atendimento à qualificação técnico-operacional o licitante deverá apresentar um
ou mais Atestado(s) devidamente registrado no CREA ou CAU da região onde os serviços
foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) certidão(ões) de acervo técnico – CAT,
expedida(s) por este(s) conselho(s) que comprovem que o licitante tenha executado para o
órgão ou entidade da Administração Pública Direta e Indireta, Federal, Estadual, Municipal ou
do Distrito Federal, ou ainda para empresas privadas as PARCELAS DE MAIOR
RELEVÂNCIA a seguir:
ITEM
01
Pavimentação Asfáltica

DISCRIMINAÇÃO
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02
03
04

Pavimentação em Bloquetes
Elaboração de projetos básico em Pavimentação de Bloquetes
Elaboração de projetos básico em Pavimentação ou Recuperação de Asfalto

9.4.2.3. Para atendimento à qualificação técnico-profissional, comprovação do licitante de
possuir ou de que irá dispor em seu corpo técnico, profissionais de nível superior,
ENGENHEIRO ou ARQUITETO, reconhecido(s) pelo CREA ou CAU detentor(res) de
Atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no CREA ou CAU da
região onde os serviços foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) certidão(ões) de
acervo técnico – CAT, expedida(s) por este(s) conselho(s) que comprovem ter o(s)
profissionais, executado para o órgão ou entidade da Administração Pública Direta e Indireta,
Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, ou ainda para empresas privadas,
serviço(s) de:
ITEM
01
02
03
04

DISCRIMINAÇÃO
Pavimentação Asfáltica
Pavimentação em Bloquetes
Elaboração de projetos básico em Pavimentação de Bloquetes
Elaboração de projetos básico em Pavimentação ou Recuperação de Asfalto

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

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

Contrato de trabalho devidamente registrado no Conselho competente;

CTPS (carteira de trabalho e Previdência Social);

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

ART/RRT de Cargo/Função;

Contrato de Prestação de Serviços;
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Obs: Em caso de futura disponibilidade do profissional, a licitante deverá
apresentar declaração formal, assinada pelo referido profissional, com
firma reconhecida em cartório, da qual deverá constar nome completo e
número do CREA/CAU do profissional, informando que este irá integrar o
corpo técnico da licitante caso esta seja declarada vencedora do certame.
Juntamente com a declaração, deverá ser apresentado documentos que
comprovem a qualificação disposta no item 9.4.2.2. Quando da assinatura
do contrato, caso a licitante vencedora não possua o referido profissional
indicado, serão aplicadas as sanções previstas na legislação vigente.
9.4.2.5. No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional,
como comprovação de qualificação técnica, AMBAS SERÃO INABILITADAS.
9.4.2.6. Declaração formal emitida pelo licitante de que os equipamentos necessários de que
trata o Anteprojeto de engenharia estarão disponíveis e em perfeitas condições de uso quando
da contratação das obras, estes equipamentos estarão sujeitos a vistoria em loco ocasião da
contratação e sempre que necessário.
9.4.2.7. Declaração de Visita Técnica feita pelo licitante.
9.4.2.7.1. A licitante poderá realizar visita técnica para informações sobre as condições que
poderão afetar os custos e o andamento dos serviços, bem como para esclarecimentos de
dúvidas porventura existentes. A realização da visita é opcional, porém a Declaração é
obrigatória.
9.4.2.7.2. A visita poderá ser realizada conforme estabelecido no Anteprojeto. Na declaração
deverá constar:
9.4.2.7.2.1. Identificação da empresa: CNPJ, endereço e contatos;
9.4.2.7.2.2. Identificação do responsável técnico credenciado da empresa: nome completo,
número do CREA ou CAU, endereço e telefone;
9.4.2.7.3. O representante credenciado pela licitante para efetuar a visita, deverá apresentar-se
munido de documentação de identificação.
9.4.2.7.4. Na visita técnica não poderá o mesmo profissional (visitante) representar mais de
uma empresa.
OBS.:
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1) A SEMURH não fornecerá áreas para instalações do canteiro da proponente, água e energia
elétrica.
2) Não será de responsabilidade da SEMURH a exploração, uso e retirada de materiais em
propriedade de terceiros.
9.4.3. HABILITAÇÃO JURÍDICA
9.4.3.1. Registro comercial, no caso de licitante empresário;
9.4.3.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, para
as sociedades empresariais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado dos documentos
comprobatórios de eleição de seus Administradores;
9.4.3.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova do
registro de Ata de eleição da Diretoria em exercício (Registro Civil das Pessoas Jurídicas) de
investidura ou nomeação da Diretoria em exercício;
9.4.3.4. Decreto de autorização, devidamente publicado, em se tratando de empresa ou
sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de Registro ou Autorização para
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
9.4.4. REGULARIDADE FISCAL
9.4.4.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), expedida pelo
Ministério da Fazenda (MF);
9.4.4.2. Prova de Regularidade relativa ao FGTS, por meio de Certificado de Regularidade
Fiscal (CRF), expedida pela Caixa Econômica Federal (www.caixa.gov.br) ou do documento
denominado "Situação de Regularidade do Empregador", com prazo de validade em vigor na
data marcada para abertura dos envelopes e processamento da licitação;
9.4.4.3. Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal, por meio de Certidão Negativa
de Débito da Dívida Ativa da União expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional(www.pgfn.fazenda.gov.br) e Quitação de Tributos e Contribuições Federais,
expedidas pela Receita Federal (www.receita.fazenda.gov.br); ou Certidão Conjunta
Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
9.4.4.4. Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual, por meio de Certidão Negativa de
Débito em relação a Tributos Estaduais (ICMS), expedida pela Secretaria da Fazenda Estadual,
do domicílio ou sede da licitante;
9.4.4.5. Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal, por meio de Certidão Negativa de
Débito em relação a Tributos Municipais, expedida pela Prefeitura do domicílio ou sede da
licitante;
19
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9.4.4.6. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se
houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante;
9.4.4.7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, por
meio de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida pelo Tribunal Superior
do Trabalho-TST (www.tst.jus.br/certidao), conforme Lei nº 12.440/2011 e Resolução
Administrativa TST nº 1.470/2011.
9.4.4.8. A licitante devidamente enquadrada como Microempresa (ME) ou Empresa de
Pequeno Porte (EPP) em conformidade com a Lei Complementar nº 123/2006 deverá
apresentar os documentos relativos à regularidade fiscal, ainda que existam pendências.
9.4.5. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
9.4.5.1. Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extrajudicial
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 60
(sessenta) dias consecutivos de antecedência da data prevista para apresentação das propostas.
Quando se tratar de Comarca com mais de um Cartório Distribuidor, para facilitar a verificação
da autenticidade do documento apresentado, pede-se que seja apresentada, também, certidão da
Corregedoria local indicando quais são os cartórios existentes na região para fim especificado.
Para esta Certidão somente será aceita outra validade se estiver expressa no próprio
documento.
9.4.5.2. Extrato ou Cópia autenticada do Balanço Patrimonial e demonstração contábil do
último exercício social, já exigíveis na forma da lei, que comprove a boa situação financeira
da proponente, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios.
9.4.5.2.1. O referido balanço, quando escriturado em forma não digital, deverá ser devidamente
certificado e registrado por profissional que comprove sua inscrição junto ao Conselho
Regional de Contabilidade-CRC, mencionando obrigatoriamente, o número do livro diário e
folha em que o mesmo se encontra transcrito. Se possível, apresentar também os termos de
abertura e de encerramento dos livros contábeis.
9.4.5.2.2. O aludido balanço quando escriturado em livro digital deverá vir acompanhado de
Recibo de entrega de livro digital. Se possível, apresentar também os termos de abertura e de
encerramento dos livros contábeis.
9.4.5.2.3. Quando a empresa ou firma for denominada como Sociedade Anônima (S/A), o
balanço patrimonial deverá estar devidamente registrado na Junta Comercial do Estado ou vir
acompanhado de Certidão da Junta Comercial do Estado que ateste o arquivamento da Ata da
Assembléia Geral Ordinária de aprovação do Balanço Patrimonial, conforme prevê o §5º do
artigo 134, da Lei n.° 6.404/1976.
20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
RDC Presencial nº 001/2018
=================================================================================

9.4.5.3. A comprovação da boa situação financeira da empresa proponente será efetuada por
com base no balanço apresentado, e deverá, obrigatoriamente, ser preparada, formalizada e
oferecida pela empresa proponente em papel timbrado da empresa, assinada por profissional
registrado no Conselho Regional de Contabilidade-CRC, aferida mediante índices e fórmulas a
seguir especificadas:
ILG = (AC+RLP) / (PC+ELP) ≥ 1
ILC = (AC) / (PC) ≥ 1
ISG = AT/ (PC+ELP) ≥ 1
Onde:
ILG = Índice de Liquidez Geral
ILC = Índice de Liquidez Corrente
ISG = Índice de Solvência Geral
AT = Ativo Total
AC = Ativo Circulante
RLP = Realizável em Longo Prazo
PC = Passivo Circulante
ELP = Exigível em Longo Prazo
PL = Patrimônio Líquido
9.4.5.3.1. A(s) licitante(s) que apresentar(em) resultado menor que 01 (um), em qualquer dos
índices citados no subitem anterior deste Edital, quando de sua habilitação, estará(ão)
inabilitada(s).
9.4.5.4. As Microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP), ainda que sejam
enquadradas no SIMPLES, deverão apresentar os documentos solicitados nos subitens 9.4.5.2.
e 9.4.5.3. deste Edital.
9.4.5.5. Das empresas constituídas no ano em exercício, independente de sua forma societária e
regime fiscal, será exigida apenas a apresentação do Balanço de Abertura, dispensando-se o
exigido nos subitens 9.4.5.2. e 9.4.5.3. deste Edital.
9.4.5.6. A demonstração de capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo de 10% (dez
por cento) do valor estimado da contração, devendo a comprovação ser feita relativamente à
data da apresentação da proposta, na forma do art. 31, § 2º e 3º da Lei 8.666/93.
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9.5. Se os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO não estiverem completos e corretos, ou
contrariar em qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, a COMISSÃO DE
LICITAÇÃO considerará a licitante inabilitada no mencionado certame.
9.6. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias a(s) licitante(s) será(ão)
declarada(s) a vencedora(s) do certame e, não havendo interposição de recurso, a COMISSÃO
DE LICITAÇÃO encaminhará o processo à Autoridade Superior, que deliberará acerca da
adjudicação do objeto à(s) vencedora(s), bem como quanto à homologação da licitação,
procedendo, posteriormente, a remessa dos autos ao órgão requisitante/interessado da licitação,
para que seja o adjudicatário convocado a assinar o Contrato.
9.7. Se a proposta de menor valor não atender às exigências habilitatória será requerido e
avaliado pela COMISSÃO DE LICITAÇÃO, a proposta subseqüente, verificando a sua
aceitabilidade e a habilitação do participante, na ordem de classificação, e assim
sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda a este Edital.
9.8. Após a Homologação do resultado desta licitação, antes da assinatura do(s) contrato(s)
decorrente(s) ou durante a execução deste(s), poderá ser permitida que a(s) licitante(s)
vencedora(s) ou contratada(s) sofram processo de Fusão, Incorporação ou Cisão, desde que
sejam observados pela(s) nova(s) empresa(s) os requisitos de Habilitação previstos no Edital e
que sejam mantidas as condições estabelecidas no(s) contrato(s) original(is), quando já
contratado, sendo que, em qualquer uma das hipóteses, o órgão requisitante da licitação deverá
ser notificado do processo e deliberará sobre a sua aceitação, ou não, condicionada à análise
por parte da Administração quanto à possibilidade de riscos de insucesso, além da
comprovação dos requisitos contidos no Edital.
9.9. Em havendo a Cisão, Incorporação ou Fusão da futura empresa contratada, a aceitação de
qualquer uma destas operações ficará condicionada a análise por esta Administração
contratante do procedimento realizado, tendo presente à possibilidade de riscos de insucesso na
execução do objeto contratado, ficando vedada a sub-rogação contratual.
10. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAÇÕES E RECURSOS
10.1. Os esclarecimentos de dúvidas quanto ao Edital e seus Anexos poderão ser solicitados,
preferencialmente, por correspondência dirigida a COMISSÃO DE LICITAÇÃO, enviadas ao
endereço retro mencionado, até 05 (cinco) dias úteis antes da data da abertura.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RDC PRESENCIAL Nº 001/2018 (MENOR PREÇO)
Rua dos Ouriços, lote 11, Qd 09, Calhau, CEP 65071-820, São Luís – MA
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E-MAIL: andros.cpl@gmail.com
HORÁRIO: de 08h:00min (oito) às 18h00min (dezoito) horas
10.2. A impugnação do Edital e de seus Anexos deverá ser dirigida à Autoridade que assinou
o Edital e formalizada no Protocolo Geral da Central Permanente de Licitação, localizada no
endereço e horário indicado no subitem precedente deste Edital, até 05 (cinco) dias úteis
anteriores à data fixada para abertura da licitação.
10.2.1. Apresentada a impugnação ao Edital e demais Anexos a COMISSÃO DE LICITAÇÃO
responderá ao interessado, dando-se ciência aos demais adquirentes do Edital, antes da
abertura dos ENVELOPES nos 01 contendo as PROPOSTAS DE PREÇOS.
10.2.2. A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar do
processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente, devendo, por
conseguinte, entregar sua PROPOSTA DE PREÇOS a COMISSÃO DE LICITAÇÃO, junto
com as outras licitantes, na data, hora e local fixados neste Edital.
10.3. Divulgada a decisão da COMISSÃO DE LICITAÇÃO, em face do ato de julgamento
(declaração do vencedor), se dela discordar, a licitante terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis
para interpor recurso, contados a partir da data de intimação ou da lavratura da Ata.
10.3.1. A licitante que desejar apresentar recurso em face dos atos de julgamento da proposta
ou da habilitação deverá manifestar imediatamente, após o término de cada sessão, a sua
intenção de recorrer, com registro em Ata pela COMISSÃO DE LICITAÇÃO, sob pena de
preclusão.
10.3.2. O prazo para apresentação de contrarrazões será o mesmo do recurso, e começará
imediatamente após o encerramento do prazo a que se refere o subitem 10.3 deste Edital.
10.3.3. É assegurada aos licitantes vista dos elementos indispensáveis à defesa de seus
interesses.
10.4. Caso haja alguma restrição na documentação de regularidade fiscal da Microempresa
(ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou Cooperativa, a contagem do prazo recursal
somente iniciar-se-á depois de decorrido o prazo de 05 (cinco) dias úteis destinados a
regularização da documentação, nos termos previstos no parágrafo 1º do Art. 43 da Lei
Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, ou antes, do prazo mencionado desde que a
Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou Cooperativa apresente as eventuais
Certidões Negativas ou Positivas com efeito de Negativa.
10.5. O recurso deverá ser interposto a COMISSÃO DE LICITAÇÃO, protocolado no
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endereço indicado no subitem 10.1 deste Edital.
10.5.1. As razões do recurso deverão ser dirigidas ao Presidente da COMISSÃO DE
LICITAÇÃO, que poderá reconsiderar a sua decisão no prazo de 05 (cinco) dias úteis ou,
nesse mesmo prazo, fazer subir o recurso à Autoridade Superior, devidamente informado,
devendo, neste caso, a decisão do recurso ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias
úteis, contados do seu recebimento, sob pena de apuração de responsabilidade.
10.6. O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
10.7. O recurso terá efeito suspensivo.
10.8. A impugnação ou o recurso interposto em desacordo com as condições deste Edital e
seus Anexos não serão conhecidos.
10.9. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia de
início e incluir-se-á o do vencimento.
10.9.1. Os prazos previstos neste Edital e seus Anexos iniciam e expiram exclusivamente em
dia de expediente no âmbito da Prefeitura Municipal de São Luís-PMSL.
11. DO ENCERRAMENTO
11.1. Finalizada a fase recursal e definido o resultado de julgamento, o órgão requisitante da
licitação poderá negociar condições mais vantajosas com o primeiro colocado.
11.2. Exaurida a negociação, o procedimento licitatório será encerrado e encaminhado a
Autoridade Superior que poderá:
a) Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades que forem supríveis;
b) Anular o procedimento, no todo ou em parte, por vício insanável;
c) Revogar o procedimento por motivo de conveniência e oportunidade; ou
d) Adjudicar o objeto e homologar a licitação em ato único e encaminhar os autos ao órgão
requisitante/interessado para que esse convoque o adjudicatário para assinatura do Contrato.
11.3. Encerrada a licitação, a COMISSÃO DE LICITAÇÃO divulgará os atos de adjudicação
do objeto, de homologação do certame.
12. DO PRAZO CONTRATUAL E DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
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12.1. O prazo de vigência do Contrato é de 12 (doze) meses contados a partir da data da
assinatura, sendo:
12.1.1. A expedição da Ordem de Serviço inicial somente se efetivará após a publicação do
extrato do Contrato no Diário Oficial da União e do Município e depois da entrega da
Garantia de Execução do Contrato.
12.2. A eventual prorrogação do prazo previsto no subitem anterior deste Edital somente
será admitida nas condições estabelecidas no parágrafo 1°, incisos I a VI do Art. 57 da Lei nº
8.666/93.
13. DOS PAGAMENTOS
13.1. Os pagamentos serão conforme o Cronograma Físico-Financeiro e de acordo com as
medições feitas no período mediante apresentação ao órgão requisitante da licitação dos
documentos hábeis de cobrança, nos termos e condições estabelecidas na MINUTA DO
CONTRATO representado no ANEXO VIII deste Edital.
14. DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
14.1. O preço contratual poderá ser reajustado mediante expressa e fundamentada manifestação
da parte interessada nos termos e condições estabelecidos na MINUTA DO CONTRATO
referida no item precedente deste Edital.
15. DAS OBRIGAÇÕES DA ADJUDICATÁRIA
15.1. Além das obrigações legais, regulamentares e das demais constantes deste instrumento e
seus Anexos, obriga-se, ainda, a licitante a:
15.1.1. Providenciar, no prazo de 10 (dez) dias úteis após a homologação do objeto deste
certame, e entregar na SEMURH antes da assinatura do Contrato, a Garantia de Execução do
Contrato, correspondente a 5% (cinco) por cento, do seu valor global (importância segurada),
com prazo de vigência não inferior ao prazo de vigência do Contrato, numa das seguintes
modalidades:
a) Caução em dinheiro, efetuada em conta de caução, vinculada à SECRETARIA
MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO – SEMURH na Conta Corrente N°
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8.031-4, Agência N° 3.846-6, do Banco do Brasil.
b) Títulos da Dívida Pública, desde que emitidos pelo Tesouro Nacional e custodiados na
Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos-CETIP, sob a fiscalização do Banco
Central do Brasil, ou junto a instituições financeiras, sob as regras do Sistema Especial de
Liquidez e Custódia de Títulos Públicos Federais-SELIC. Devem, ainda, ser revestidos de
liquidez livremente negociados no mercado de valores imobiliários e, ainda, sua titularidade
estar gravada em nome da empresa Contratada;
c) Fiança bancária conforme Carta de Fiança fornecida por estabelecimento bancário,
devidamente registrado em Cartório de Registro de Títulos e Documentos, conforme
determinação do Art. 129 da Lei nº 6.015/73,acompanhada das cópias autenticadas:
c.1) do Estatuto Social do banco;
c.2) da Assembléia que elegeu a última Diretoria do banco;
c.3) do Instrumento de Procuração, em se tratando de procurador do banco;
c.4) do Reconhecimento de firmas das assinaturas constantes da Carta de Fiança.
d) Seguro-garantia: entrega da Apólice, inclusive digital, emitida por empresa em
funcionamento no Brasil, legalmente autorizada, sendo a SECRETARIA MUNICIPAL DE
URBANISMO E HABITAÇÃO - SEMURH a única beneficiária do seguro:
d.1) Via original da Apólice completa, ou seja, com as Especificações Técnicas do Seguro,
Condições Gerais e as Condições Especiais da Garantia, impressas em seu verso ou anexas.
Alternativamente, poderá ser emitida Apólice com Certificação digital;
d.2) O seguro-garantia e suas condições gerais deverão atender aos Anexos I e II da
CIRCULAR SUSEP Nº 232, de 03 de junho de 2003;
d.3) O seguro-garantia deverá ser livre de franquia;
d.4) Na Apólice retro mencionada deverão constar, no mínimo, as seguintes informações:
d.4.1) Número completo da licitação ou, quando se tratar de aditamento, o número do
Contrato;
d.4.2) Objeto a ser contratado, conforme especificado neste Edital;
d.4.3) Nome da SEGURADA (SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E
HABITAÇÃO - SEMURH) e respectivo número do CNPJ (MF);
d.4.4) Nome do emitente (SEGURADORA) e relativo número do CNPJ (MF);
d.4.5) Nome da CONTRATADA (TOMADORA da Apólice) e número do CNPJ (MF).
e) As Apólices de Seguro, em todas as suas modalidades, e/ou cartas de fiança, e seus endossos
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e aditamentos, devem expressar o SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E
HABITAÇÃO – SEMURH como SEGURADA e especificar claramente o objeto do seguro
de acordo com o Edital e/ou Termo de Contrato ou Termo Aditivo a que se vincula.
15.1.2. Sobre o valor da caução prestada em dinheiro, incidirá o Índice Nacional de Preços
ao Consumidor Amplo-IPCA, pro rata dia pela fórmula estabelecida na referida MINUTA DO
CONTRATO anexa a este Edital, atualizada a partir da data de recolhimento da
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO - SEMURH.
15.1.3. Respeitadas as demais condições contidas neste Edital e seus Anexos, a garantia será
liberada após a integral execução do Contrato, desde que a licitante contratada tenha cumprido
todas as obrigações contratuais.
15.1.4. A garantia somente será liberada após o perfeito e integral cumprimento do Contrato,
que somente será assim considerado quando a CONTRATADA comprovar o pagamento de
todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias referentes à mão de obra utilizada.
15.1.5. A garantia deverá contemplar além do prazo de execução de Contrato, mais 90
(noventa) dias após o término da vigência contratual, devendo ser renovada a cada
prorrogação, repactuação ou alteração efetiva no Contrato.
15.1.6. Caso o pagamento das verbas rescisórias trabalhistas e previdenciárias, decorrentes da
contratação, não seja comprovado até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência
do Contrato, a garantia será utilizada para o pagamento dessas verbas diretamente pela
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO - SEMURH.
15.1.7. A perda da garantia em favor da SEMURH, em decorrência de rescisão unilateral do
Contrato, far-se-á de pleno direito, independentemente de qualquer procedimento judicial e
sem prejuízo das demais sanções previstas no Contrato.
15.1.8. Na Carta de Fiança Bancária, deverá constar no instrumento a expressa renúncia pelo
fiador dos benefícios previstos nos artigos 827 e 835 do Código Civil Brasileiro.
15.1.9. A garantia prestada por Fiança Bancária ou Seguro-Garantia, deverá ser renovada
anualmente, no mesmo percentual estipulado no subitem 15.1 deste Edital, devidamente
atualizada.
15.1.10. É vedada qualquer cláusula de exceção, principalmente em relação à garantia das
verbas trabalhistas e previdenciárias, nas garantias apresentadas na forma de Fiança Bancária
ou Seguro-Garantia.
15.1.11. A garantia deverá ser integralizada, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis,
sempre que dela forem deduzidos quaisquer valores ou quando houver alteração para
acréscimo de objeto.
15.1.2. Apresentar o Termo de Compromisso relativo à Garantia Caucionária.
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15.2. A adjudicatária terá o prazo de até 05 (cinco) dias corridos, após formalmente
convidada, para assinar o Contrato, que obedecerá a MINUTA DO CONTRATO anexa a
este Edital.
15.3. O prazo de que trata o subitem anterior deste Edital poderá ser prorrogado uma única
vez, por igual período, quando solicitado pela adjudicatária durante o seu transcurso, desde que
a justificativa seja aceita pela SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E
HABITAÇÃO - SEMURH.
15.4. Se a adjudicatária não assinar o instrumento contratual no prazo estabelecido no subitem
precedente deste Edital, estará sujeita às penalidades previstas neste instrumento
convocatório.
15.5. Se a CONTRATANTE relevar o descumprimento no todo ou em parte de quaisquer
obrigações da licitante Adjudicatária, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer
modo afetar ou prejudicar essas mesmas obrigações, as quais permanecerão inalteradas como
se nenhuma omissão ou tolerância houvesse ocorrido.
15.6. É facultado a SEMURH quando a licitante adjudicatária não cumprir as condições deste
Edital e demais Anexos ou não apresentar a garantia de execução do Contrato ou não assinar o
Contrato ou não aceitar o instrumento equivalente no prazo e condições estabelecidas:
15.6.1. Revogar a licitação, sem prejuízo da aplicação das cominações previstas no Art. 47 da
Lei nº 12.462/2011 e neste Edital.
15.6.2. Convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do
Contrato nas mesmas condições ofertadas pelo licitante vencedor.
15.6.2.1. Na hipótese de nenhum dos proponentes aceitarem a contratação nos termos
estabelecido no subitem anterior deste Edital, a SECRETARIA MUNICIPAL DE
URBANISMO E HABITAÇÃO - SEMURH poderá convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificação, para a celebração do Contrato nas condições ofertada por estes, desde
que o respectivo valor global da Proposta seja igual ou inferior ao Orçamento base estimado
para a contratação, inclusive quanto aos preços atualizados nos termos deste instrumento
convocatório.
15.7. A CONTRATADA deverá instalar e manter, sem ônus para a SEMURH, no canteiro de
obras, um escritório e os meios necessários à execução da fiscalização e medição dos serviços
por parte da SEMURH.
15.8. A CONTRATADA deverá colocar e manter placas indicativas do empreendimento, de
acordo com os modelos adotados pelo órgão requisitante da licitação e conforme as
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especificações, que deverão ser afixadas em local apropriado, enquanto durar a execução dos
serviços.
15.9. A produção ou aquisição dos materiais e respectivo transporte são de inteira
responsabilidade da CONTRATADA.
15.10. Os percentuais máximos admitidos para remuneração de cada etapa de serviço serão
aqueles estabelecidos no Cronograma Físico-Financeiro e/ou Anteprojeto, que não poderão ser
modificado pela CONTRATADA.
15.11. As medições deverão seguir o preconizado nas Especificações Técnicas dos serviços e
Cronograma Físico-Financeiro que serão efetuadas mensalmente pelo órgão requisitante da
licitação, sendo posteriormente atestadas pelo Engenheiro Fiscal do Contrato, conforme
Cronograma de atividades a ser disponibilizado.
15.12. Cabe ressaltar que nenhuma medição será processada se a ela não estiver anexado o
Relatório de Controle de Qualidade, caracterizando a qualidade dos serviços executados. No
processo de medição deverá constar a real alíquota do Imposto Sobre Serviços de Qualquer
Natureza-ISSQN adotada pelo respectivo Município.
15.13. A CONTRATADA deverá conceder livre acesso aos seus documentos e registros
contábeis, referentes ao objeto da licitação, para os servidores ou empregados da entidade
CONTRATANTE e dos órgãos de Controle Interno e Externo da União, Distrito Federal,
Estadual e/ou Municipal.
16. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
16.1. Ficará impedido de licitar e contratar com a União, Distrito Federal, Estados ou
Municípios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital
e Anexos, bem como das demais cominações legais, garantida prévia e fundamentada defesa, o
licitante que:
16.1.1. Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o Contrato,
inclusive nas hipóteses previstas nos artigos 40, parágrafo único, e 41 da Lei nº 12.462/2011;
16.1.2. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar documento
falso;
16.1.3. Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo
justificado;
16.1.4. Não mantiver a proposta, salvo se em decorrência de fato superveniente, devidamente
justificado;
16.1.5. Fraudar a licitação ou praticar atos fraudulentos na execução do Contrato;
16.1.6. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ou
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16.1.7. Der causa à inexecução total ou parcial do Contrato;
16.1.8. As sanções Administrativas, Criminais e demais regras previstas no Capítulo IV da Lei
nº 8.666/93, aplicam-se subsidiariamente a esta licitação e ao Contrato decorrente desta
licitação.
16.2. A CONTRATADA terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interpor recurso,
contados a partir da data de intimação ou da lavratura da Ata, em face:
16.2.1. Da rescisão do Contrato, nas hipóteses previstas no inciso I do Art. 79 da Lei nº 8.666,
de 21 de junho de 1993;
16.2.2. Da aplicação das penas de advertência, multa, declaração de inidoneidade, suspensão
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração
Pública.
16.3. As cláusulas de sansão por inexecução contratual e de rescisão contratual, estão expostas
na Minuta do Contrato.
17. LEIS, DECRETOS E ESPECIFICAÇÕES VINCULADAS À LICITAÇÃO E AO
CONTRATO
01 - Lei nº 12.462, de 04.11.11, e suas alterações posteriores.
02 - Lei n.º 8.666/93, de 21.06.93, e suas alterações posteriores, nos casos expressamente
previstos na Lei nº 12.462/11.
03 - Normas Técnicas da ABNT, no que couber.
04 - Legislações Ambientais Federal, Estadual e Municipal.
05 - Lei Complementar nº 101/1800 (Lei de Responsabilidade Fiscal)
06 - Lei nº 12.846 (Lei Anticorrupção)
18. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
18.1. Lavrar-se-ão Atas das sessões realizadas que, depois de lidas e aprovadas, serão
assinadas pela COMISSÃO DE LICITAÇÃO e pelos representantes das licitantes presentes.
18.1.1. Nas Atas das sessões públicas deverá constar o registro das licitantes participantes, das
propostas apresentadas, da análise da documentação de habilitação, da(s) vencedora(s) e da
manifestação da intenção de interposição de recurso (s), se for o caso.
18.1.2. Os demais atos licitatórios serão registrados no processo da licitação.
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18.2. A falta de data ou assinatura nas Declarações elaboradas pela própria licitante poderá ser
suprida pelo representante legal presente à sessão se comprovadamente possuir poderes para
esse fim.
18.3. A licitante deverá examinar detidamente as disposições contidas neste Edital e seus
Anexos, pois a simples apresentação da PROPOSTA DE PREÇOS submete a licitante à
aceitação incondicional de seus termos, independente de transcrição, bem como representa o
conhecimento do objeto em licitação, não sendo aceita alegação de desconhecimento de
qualquer pormenor.
18.3.1. No caso de eventual divergência entre o Edital e seus Anexos, prevalecerão as
disposições do primeiro.
18.4. A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento
apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata
desclassificação da Proposta da licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a
adjudicatária, a rescisão do instrumento contratual, sem prejuízos das demais sanções cabíveis.
18.5. A SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO – SEMURH se
reserva o direito de:
a) revogar a presente licitação por razões de interesse público ou anulá-la, no todo ou em parte
por vício ou ilegalidade;
b) adiar “sine die” ou prorrogar o prazo para recebimento e/ou abertura da PROPOSTA DE
PREÇOS ou da DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO;
c) desclassificar qualquer proposta ou desqualificar qualquer proponente, caso tome
conhecimento de fato que afete a capacidade financeira, técnicaou comercial da licitante, sem
que isto gere direito à indenização ou ressarcimento dequalquer natureza.
18.6. É facultada à COMISSÃO DE LICITAÇÃO, em qualquer fase da licitação, desde que
não seja alterada a substância da proposta, adotar medidas de saneamento destinadas a
esclarecer informações, corrigir impropriedades na documentação de habilitação ou
complementar a instrução do Processo Administrativo.
18.7. Na hipótese de não conclusão do processo licitatório dentro do prazo de validade da
Proposta de Preços, deverá o proponente, independente de comunicação formal da
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO - SEMURH, revalidar, por
igual período, o mencionado documento, sob pena de ser declarada desistente do feito
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licitatório.
18.8. Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas a este Edital e/ou Contrato
vinculado a esta licitação, a empresa licitante deve se subordinar ao foro do MUNICÍPIO DE
SÃO LUÍS, com exclusão de qualquer outro.
18.9. Integram o presente Edital, como se nele estivessem transcritos, os seguintes
ANEXOS:
I - Carta Credencial (Modelo)
II - Declaração (Modelo)
III - Carta de Apresentação da Proposta de Preços (Modelo)
IV - Declaração de Elaboração Independente da Proposta (Modelo)
V - Garantia de Execução Contratual (Modelo)
VI - Declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
VII - Declaração Sobre emprego de Menores
VIII - Minuta do Contrato
IX - Anteprojeto
São Luís (MA), 26 de dezembro de 2018.

Andros Renquel Melo Graciano de Almeida
MEMBRO RELATOR

32

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
RDC Presencial nº 001/2018
=================================================================================

ANEXO I: CARTA CREDENCIAL (Modelo)
(Em papel timbrado da empresa)

CARTA CREDENCIAL

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO- CPL

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

Atenciosamente,

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

Atendendo as exigências da licitação em epígrafe, declaramos expressamente que:
1. Sob as penalidades da Lei, que atendemos a todos os requisitos de habilitação constantes do
supracitado edital
2. Aceitamos e concordamos integralmente e sem qualquer restrição com as condições dessa
licitação, expressas no Edital e todos os seus Anexos;
3. Cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos para participação no RDC
Presencial supracitado, conforme o inciso I do art. 14 da Lei nº 12.462/2011;
4. Não existe nenhum fato superveniente para nossa habilitação, nem estamos impedidos de
licitar, contratar ou transacionar com o Poder Público ou qualquer de seus órgãos
descentralizados, nem fomos declarados inidôneos por qualquer órgão Federal, Estadual,
Municipal ou Concessionária de energia elétrica e/ou água;
5. Entre os nossos dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis técnicos e demais profissionais,
não figuram empregados da Prefeitura Municipal de São Luís, nem da empresa
CONTRATANTE ou outro órgão ou entidade a ela vinculada;
6. Temos pleno conhecimento dos locais e das condições de execução dos serviços;
7. Manteremos válida a nossa Proposta pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, a contar da
data da sua apresentação e abertura.
Atenciosamente,
Assinatura do Representante Legal
Local e Data
Nome:
Cargo:
CPF(MF) nº
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ANEXO III
CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS (Modelo)
(Em papel timbrado da empresa)
REF. Proposta de Preços
RDC PRESENCIAL n.º (número de identificação) - CPL
Prezados Senhores,
Pelo presente, submetemos à apreciação de V.S.ª, a nossa proposta relativa à licitação
em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham
a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento
das condições em que se desenvolverão os trabalhos, e concordamos com a totalidade das
instruções e critérios de qualificação definidos no Edital.
1. PROPONENTE:
RAZÃO SOCIAL: nome de identificação da empresa
SEDE: endereço da sede da empresa
C.N.P.J: número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
2. PROPOSTA DE PREÇO GLOBAL:
Nº
01
02
03
04
05
06
07
08
09

Intervenção (Projeto e
Execução)
Setor – 01 Jaracaty
Setor – 01 Jaracaty
Setor – 01 Jaracaty
Setor – 01 Jaracaty
Creche
Setor – 01 Cohafuma
Setor – 02 Cohafuma
Pavimentação /
Asfalto Cohafuma
Pavimentação /
Recapeamento

Valor
Previsto

Projeto
Básico

Projeto
Executivo

Execução
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10
11
12
11
13

Cohafuma
Pavimentação /
Bloquete Cohafuma
Pavimentação /
Asfalto Jaracaty
Pavimentação /
Recapeamento
Jaracaty
Pavimentação /
Bloquete Jaracaty
Alambrado de
Contenção Cohafuma
Total Previsto
VALOR TOTAL DA PROPOSTA: valor numérico e por extenso da proposta
MÊS BASE: mês de entrega da proposta

3. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: preencher o prazo nos termos do Edital
4. PRAZO PROPOSTO PARA EXECUÇÃO DA OBRA: preencher conforme Edital
Atenciosamente,
Nome e identificação do representante
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ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA (Modelo)
(Em papel timbrado da empresa)
(Identificação completa do representante da licitante), como representante
devidamente constituído de (Identificação completa da licitante), doravante denominada
Licitante, para fins do disposto no item (completar) do Edital (completar com identificação do
Edital), declara, sob as penas da Lei, em especial o art. 269 do Código Penal Brasileiro, que:
a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente (pelo licitante), e que o
conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de
fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou
recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da
licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de
qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) quanto a
participar ou não da referida licitação;
d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou
de fato da (identificação da licitação) antes da adjudicação do objeto da referida
licitação;
e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante de (órgão
licitante) antes da abertura oficial das propostas;
f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos
poderes e informações para firmá-la.
São Luís (MA),
(Representante legal do licitante no âmbito da licitação, com identificação completa)

37

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
RDC Presencial nº 001/2018
=================================================================================

ANEXO V
GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL (Modelo)
À (Contratante)
CONSIDERANDO que (nome da CONTRATADA), doravante denominada
“CONTRATADA”, compromete-se, conforme Contrato nº. _____/20___ , datado de ___
de _____ de 20 __, a executar as obras (breve descrição das obras) nele descritos;
CONSIDERANDO que ficou estabelecido no Edital que a CONTRATADA deverá
apresentar comprovante de Garantia de Execução Contratual no valor especificado no
Contrato; e
CONSIDERANDO que concordamos em dar esta garantia da CONTRATADA.
DECLARAMOS nossa condição de fiador, sem benefício de ordem, em conformidade com
o disposto nos artigos 1.491, 1.500 e 1.503 do Código Civil Brasileiro e dos artigos 261 e
262 do Código Comercial, perante (qualificar a CONTRATANTE), pela CONTRATADA,
até a soma de (valor da garantia em algarismos e por extenso), comprometendo-nos pelo
presente documento a pagar, mediante solicitação da CONTRATANTE, por escrito,
declarando a inadimplência da CONTRATADA, com cumprimento de suas obrigações
contratuais, e sem contraditar a quantia, até o limite de (valor da garantia), como acima
mencionado dispensado à apresentação de provas ou razões quanto ao valor especificado na
sua solicitação.
ATESTAMOS que esta Fiança não é gratuita e está regularmente contabilizada,
satisfazendo as formalidades exigíveis, em especial a legislação bancária e demais
resoluções, instruções e circulares do Banco Central do Brasil, achando-se os signatários
devidamente autorizados à prática deste ato.
Esta garantia terá validade até 90 (noventa) dias após a vigência do Contrato,
conforme as condições estabelecidas.
(Local e Data)
(Assinatura do representante do Banco)
(Testemunha)
(Chancela)

38

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
RDC Presencial nº 001/2018
=================================================================================

ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA
DE PEQUENO PORTE NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº. 123/2006 OU
COOPERATIVA NOS TERMOS DA LEI 11.488/2007.
A
empresa
_____________________________________________________________, inscrita no CNPJ
nº _____________________________, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.)
___________________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº
_______________ e do CPF nº _______________________, DECLARA, para fins do
disposto do Edital, do PREGÃO PRESENCIAL N°. XX/2015, sob as sanções administrativas
cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:
( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123,
de 14/12/2006;
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei
Complementar nº 123, de 14/12/2006.
Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do
parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006.
________________________, __ de _______ de 2015
_________________________________________________________________
Nome:
Cargo:
RG:
OBS. 1) Assinalar com um “X” a condição da empresa.
2) Esta declaração deverá ser entregue a COMISSÃO, após a abertura da Sessão, antes
e separadamente dos envelopes (Proposta de Preço e Habilitação) exigidos nesta
licitação, pelas empresas que pretenderem se beneficiar nesta licitação do regime
diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/2006, Lei Municipal
4.830/07 ou Lei Federal 11.488/2007.
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ANEXO VII: DECLARAÇÃO SOBRE EMPREGO DE MENORES

DECLARAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

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

(preencher a data)

(identificação e assinatura do representante legal da empresa)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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ANEXO VIII: MINUTA DO CONTRATO
Processo n. º 220.29767/2018
Contrato n. º **/2018

MINUTA DE CONTRATO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
NA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
ENGENHARIA, DECORRENTE DO RDC N. xxx,
PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS,
PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DA
URBANIZAÇÃO E OBRAS DE ENGENHARIA NOS
BAIRROS DO JARACATY, RECANTO DOS
VINHAIS E COHAFUMA, CELEBRADO ENTRE A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS, POR
INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
URBANISMO E HABITAÇÃO – SEMURH E A
EMPRESA
XXXXXXXXXX
MEDIANTE
AS
CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DORAVANTE
ESTABELECIDAS.

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado a SECRETARIA
MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO - SEMURH - pessoa jurídica de direito
público interno, inscrita no CNPJ sob o nº. 06.307.012/0001-30, situada na Rua Portugal 285Praia Grande, nesta cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão, neste ato representada
pelo Secretário Municipal de Urbanismo e Habitação, na pessoa do Sr. MÁDISON
LEONARDO ANDRADE SILVA, residente e domiciliado nesta cidade, doravante
denominada simplesmente CONTRATANTE, e a empresa XXX, inscrita no CNPJ.: XXX,
com sede na XXXXXXXXX, representada neste ato pelo XXXXXXXX, inscrito no CPF sob
nº XXXXXXX, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, decidiram as partes
contratantes assinar o presente contrato, com fundamento na Lei nº 12.462/2011 e alterações
posteriores, Lei nº 8.666/1993, e no Decreto Federal nº 7.581/2011 e demais legislações
correlatas, o qual será regido pelas Cláusulas e condições seguintes que mutuamente acordam e
aceitam:
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados de
engenharia para elaboração de projetos básicos, projetos executivos e execução da urbanização
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e obras de engenharia nos bairros do Jaracaty, Recanto dos Vinhais e Cohafuma, oriundas do
contrato de repasse n.º 0352639-43, e conforme proposta comercial, obrigando-se a
CONTRATADA a realizar as tarefas constantes do Anexo I deste contrato, disponibilizando
pessoal necessário para atender a demanda de serviços indicada pela CONTRATANTE.
Parágrafo Único – São partes integrantes do contrato, independente de transcrição, o Termo
de Referência, a proposta da contratada, o edital do RDC n. º XXXXX e demais documentos
constantes do processo.
CLÁUSULA SEGUNDA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Os recursos para execução dos serviços estão consignados no Orçamento da Secretaria de
Urbanismo e Habitação, dotação:
19.101.16.482.0221.2124.3.3.90.0112.11.0000.206
19.101.16.482.0221.2124.3.3.90.5100.11.0000.207
CLÁUSULA TERCEIRA: DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
O Prazo de vigência do contrato será de 08 (oito) meses, contado do início da prestação dos
serviços, condicionada sua eficácia à publicação no Diário Oficial do Município.
Parágrafo Primeiro – Os serviços deverão ser iniciados dentro do prazo de 05(cinco) dias
corridos, a contar do dia imediatamente posterior à data de assinatura deste Contrato.
Parágrafo Segundo – O prazo de execução do objeto é de 210 (duzentos e dez) dias corridos,
a contar da data de emissão da ordem de serviço.
CLÁSULA QUARTA: DO PREÇO
4.1. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância de até R$ ..........(.........),
pela prestação dos serviços objeto deste contrato, correspondente aos valores estipulados no
edital.
Parágrafo Primeiro: Nos valores fixados no caput desta cláusula, estão incluídas todas as
despesas necessárias à plena execução dos serviços, tais como de pessoal, de administração e
todos os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas) incidentes sobre o serviço.
Parágrafo segundo: A prestação dos serviços será solicitada mediante Ordem de Serviço
específica, cuja emissão ficará a cargo da SEMURH.
CLÁUSULA QUINTA: DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
5.1. ESPAÇOS ESPECÍFICOS:
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5.1.1. Para ordenamento dos estudos e projetos, dividimos a poligonal da intervenção em
03(três) reservas de referências:
5.1.1.1.
5.1.1.2.
5.1.1.3.

ER1- Jaracaty, incluindo a margem direita e esquerda da avenida Carlos Cunha;
ER2- Recanto dos Vinhais, margeando a via Expressa;
ER3 - Cohafuma, margeando a via Expressa.

5.1.2. Tem-se como pressuposto básico o acompanhamento e a participação popular e
comunitária durante todas as fases do trabalho. No decorrer dos serviços deverão ser previstas
reuniões noturnas ou em fins de semana junto às comunidades, residentes e seus
representantes, como movimentos populares, associativos, culturais, desportivos e ambientais.
5.1.3. O desenvolvimento dos serviços se dará em etapas, organizando-se de acordo com o
cronograma seguinte:
Etapas das Obras
Prazo de Execução
Elaboração dos projetos
45 dias
básicos
Elaboração
de
Projetos
30 dias
Executivos
Execução das obras de
120 dias
Engenharia
Finalização de obras
15 dias
Total
210 dias

Percentual de Pagamento
3,5%
1,5%
85%
10%
100%

5.1.4. O prazo total definido para a execução do Objeto deste Contrato deverá ser cumprido
rigorosamente, contado a partir da data de emissão da Ordem de Serviço. Considerar-se-á um
prazo de 210 (duzentos e dez) dias corridos.
5.2.

PROJETO BÁSICO:

5.2.1. O Projeto Básico consiste num conjunto de informações técnicas necessárias e
suficientes para caracterizar o partido urbanístico e as obras de engenharia, apresentando o
detalhamento necessário para a definição e quantificação de equipamentos, materiais e serviços
relativos às mesmas. Nesta etapa deverão ser desenvolvidos os serviços abaixo relacionados:
5.2.2. Desenvolvimento da proposta de readequação urbanística e obras de engenharia
previstos no anteprojeto desenvolvido pelo Contratante;
5.2.3. Definição de custos e cronograma de obra;
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5.2.4. Nesta etapa deverão ser consideradas soluções de acessibilidade que atentem para a
mobilidade hierarquizada: pedestres, pessoa com deficiência, pessoa idosa, ciclistas,
motociclistas, carroceiros, automobilistas etc., e que integrem harmoniosamente áreas de
circulação e estacionamento, compatibilizadas com a rede de serviços de transporte coletivo
(ônibus);
5.2.5. As metodologias diferenciadas de execução, com uso de materiais e tecnologias
alternativas, somente serão aceitas, se aprovadas pela equipe técnica da SEMURH e do
mandatário do referido contrato de repasse, e quando representarem benefícios nos prazos e na
qualidade final das obras de engenharia.
5.2.6. Documentos a serem apresentados:
5.2.6.1.
Memorial Descritivo com especificação de materiais, técnicas e serviços;
5.2.6.2.
Plantas de Situação do Conjunto Urbano e obras de engenharia, indicando a área
do projeto e seu entorno imediato, contendo o sistema viário com a respectiva hierarquia
segundo a classificação municipal e a identificação dos equipamentos existentes no entorno
imediato;
5.2.6.3.
Planta de Implantação, apresentando a proposta geral de intervenção e a
localização dos equipamentos, dos mobiliários urbanos e dos espaços públicos;
5.2.6.4.
Projeto dos Equipamentos Urbanos;
5.2.6.5.
Projeto de infraestrutura de saneamento, pavimentação, iluminação pública,
contenção de encostas e de preservação ambiental;
5.2.6.6.
Projeto do Mobiliário Urbano (bancos, postes, grades, lixeiras, etc.);
5.2.6.7.
Planilha orçamentária com base no SINAPI, que deverá ser apresentada
conforme modelo da Caixa Económica Federal e Memória de Cálculo da referida Planilha;
5.2.6.8.
Cronograma Físico-Financeiro com previsão de gastos mensais e percentual
mensal de execução de cada etapa;
5.2.6.9.
Após o recebimento do Projeto Básico, a CONTRATANTE conta com até 10
(dez) dias para aprovação. Dentro desse prazo será realizada reunião de definição de diretrizes
para que a CONTRATADA possa dar início à elaboração do Projeto Executivo.
5.3.

PROJETO EXECUTIVO:

5.3.1. O Projeto Executivo é o conjunto de informações técnicas necessárias e suficientes para
a realização do empreendimento, contendo de forma clara, precisa e completa todas as
indicações e detalhes construtivos para a perfeita instalação, montagem e execução dos
serviços e obras. Assim, os Projetos Executivos de Urbanização e de obras de engenharia
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deverão contemplar a definição e a clara destinação de áreas ou setores, de forma a permitir a
consequente execução e finalização do objeto;
5.3.2. Projeto Geométrico de Sistema Viário, compreendendo as vias, com delimitação das
faixas de rolamento de veículos, calçadas e elementos de acessibilidade.
5.3.3. Documentos a serem apresentados no fim desta fase:
5.3.3.1.
Levantamento planialtimétrico semicadastral georreferenciado da área do
projeto, com identificação: dos limites da área do projeto devidamente cotados e referências de
nível; das curvas de nível à equidistância de 1,00m (um metro); de calçadas ou meios-fios,
existentes; de árvores, postes, poços de visita (PV), telefones públicos e outros elementos fixos
existentes; dos limites de edificações existentes, devidamente cotados;
5.3.3.2.
Planta de Localização do projeto, indicando sua posição em relação à cidade,
com o nome dos logradouros;
5.3.3.3.
Plantas de Situação do Conjunto Urbano, indicando a área do projeto e seu
entorno imediato, contendo o sistema viário com a respectiva hierarquia segundo a
classificação municipal e a identificação dos equipamentos existentes no entorno imediato;
5.3.3.4.
Projeto de Urbanização de espaços públicos (parque, praça, largo etc.),
composto dos seguintes projetos específicos:
5.3.3.4.1.
Projeto Urbanístico, apresentando a proposta geral de intervenção e localização
dos equipamentos e mobiliário urbano;
5.3.3.4.2.
Projeto de Paisagismo, apresentando arborização e vegetação em geral, com
identificação das espécies utilizadas, como rampas para portadores de necessidades especiais
(PNE) e rebaixamentos de piso, dentre outros;
5.3.3.4.3.
Projeto de Iluminação, apresentando a localização, altura e espaçamento dos
postes, potência das lâmpadas e raio de ação das luminárias;
5.3.3.4.4.
Projeto ou Especificação de Equipamentos Urbanos (quiosques, coretos, postos
de serviços etc.);
5.3.3.4.5.
Projeto ou Especificação do Mobiliário Urbano (bancos, postes, grades, lixeiras,
telefones públicos etc.);
5.3.3.4.6.
Projeto de Instalação Elétrica para alimentar o sistema de iluminação pública e o
funcionamento de equipamentos urbanos;
5.3.3.4.7.
Projetos de engenharia dos equipamentos urbanos: estrutural (incluindo
sondagens), água, esgoto sanitário, SPDA, pontos lógicos e elétrico;
5.3.3.4.8.
Planilha Orçamentária, com a discriminação dos elementos (materiais, bens e
serviços), que possibilitam a execução da obra;
5.3.3.4.9.
Cronograma físico-financeiro, indicando os desembolsos e serviços que constam
na Planilha Orçamentária para a execução da obra;
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5.3.3.4.10.
Registro de Responsabilidade Técnica (RRT/ART) assinada por profissional
habilitado para a atividade.
5.4.

DIRETRIZES:

5.4.1. Todos os estudos e projetos deverão ser desenvolvidos observando a compatibilização
entre os elementos dos diversos sistemas e atendendo às seguintes diretrizes:
a)
Considerar o clima e as especificidades ambientais da área, bem como a população e a
região a serem beneficiadas;
b)
Definir materiais e métodos construtivos adequados ao contexto e à cultura local, que
visem a redução do desperdício e entulho ou possibilitem a sua reciclagem;
c)
Prever estratégias de sustentabilidade ambiental, como o aproveitamento de água das
chuvas ou o paisagismo produtivo com utilização de espécies nativas, o uso de fontes de
energias alternativas, a coleta seletiva de lixo, a compostagem de resíduos orgânicos, entre
outras;
d)
Adotar soluções que considerem a acessibilidade de pessoas com deficiência ou
necessidades especiais, obedecendo ao que determina a NBR 9050/2004 e demais normas da
ABNT.
5.5.

LEGISLAÇÃO, NORMAS E REGULAMENTOS:

5.5.1. A CONTRATADA deverá entregar os projetos devidamente registrados, aprovados e
licenciados pelos órgãos competentes e pelas concessionárias de água, esgoto, energia elétrica
e telefonia, sendo responsável pela observância das leis, decretos e regulamentos, portarias e
normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato,
inclusive por suas subcontratadas.
5.5.2. Na elaboração do objeto deverão ser observados os documentos abaixo, assim como,
toda a legislação pertinente, independente de citação:
i.
Os documentos técnicos quem compõem os anteprojetos elaborados pela SEMURH;
ii.
O Edital de Licitação;
iii.
O Termo de Referência;
iv.
Exigências e normas da ABNT;
v.
O Plano Diretor do Município de São Luís – MA e de suas respectivas leis
complementares;
vi.
A legislação Ambiental do Município de São Luís – MA;
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vii.
Exigências e recomendações do Corpo de Bombeiros, da Vigilância Sanitária, da
Segurança Pública e das concessionárias locais de água, esgoto sanitário, energia e telefone.
5.6.

MATERIAL TÉCNICO DISPONÍVEL:

Os Anteprojetos e demais documentos existentes nas dependências da SEMURH, referentes à
área objeto de intervenção, serão colocados à disposição da CONTRATADA, que se
incumbirá de executar conferências e/ou levantamentos que se fizerem necessários para o
desenvolvimento do trabalho, sendo a CONTRATADA responsável pela correta indicação de
uso, independente da exatidão de dados e/ou documentos cedidos pela CONTRATANTE.
5.7.

DESENVOLVIMENTO DO PROJETO:

5.7.1. Após a respectiva elaboração, a CONTRATADA providenciará a ART de todos os
Projetos e atividades técnicas (com os respectivos comprovantes de quitação), inclusive
Cronogramas, Planilha Orçamentária e Memórias de Cálculo do BDI adotado;
5.7.2. Os documentos técnicos produzidos em cada etapa de elaboração do Projeto devem ser
submetidos à avaliação e aprovação da CONTRATANTE;
5.7.3. Será de responsabilidade dos autores dos Projetos a introdução das modificações
necessárias à sua aprovação;
5.7.4. As impropriedades apontadas pela CONTRATANTE e pelos órgãos de aprovação,
fiscalização e controle serão corrigidas pela CONTRATADA sem custo adicional para a
CONTRATANTE;
5.7.5. A CONTRATADA deverá responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as
disposições, acordos e obrigações relativos às legislações social e trabalhista em vigor,
particularmente no que se refere ao pessoal alocados nos serviços objeto do contrato. Não será
admitida, em nenhuma hipótese, a contratação de profissionais de menor de idade;
5.7.6. A CONTRATADA deverá efetuar pagamento de todos os impostos, taxas e demais
obrigações fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o
recebimento definitivo dos serviços;
5.7.7. Os trâmites para a aprovação dos projetos junto aos órgãos oficiais e às
concessionárias de serviços serão de responsabilidade da CONTRATADA;
5.7.8. A CONTRATADA por sua conta e ônus deverá produzir os documentos, plantas e
eventuais complementações de projetos exigidos para a aprovação nos órgãos de licenciamento
e que possam não ter sido explicitamente identificados neste documento;
5.7.9. A CONTRATANTE poderá a qualquer tempo solicitar sem ônus adicionais a
expedição de partes isoladas do projeto, devidamente legalizadas junto aos órgãos de
licenciamento;
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5.7.10. A CONTRATANTE deterá o direito de propriedade intelectual dos projetos
desenvolvidos, assim como de toda a documentação produzida.
5.8.

APRESENTAÇÃO DE DESENHOS E DOCUMENTOS:

5.8.1. Todos os documentos deverão ser entregues em 04 (quatro) cópias digitais (CD/DVD)
em formatos editáveis (elementos gráficos DWG e PDF, e elementos textuais DOC, XLS ou
PDF);
5.8.2. Documentos impressos serão entregues em 05 vias, sendo que os Projetos deverão ser
plotados em folhas compatíveis com a escala de representação;
5.8.3. Documentação técnica: elementos gráficos e elementos textuais;
5.8.4. Informações do carimbo a ser entregue pela SEMURH no ato da contratação dos
serviços;
5.8.5. Declaração de compatibilidade de quantitativos e custos constantes da Planilha
Orçamentária com os quantitativos do Projeto e com os custos do SINAPI;
5.8.6. As escalas dos desenhos devem ser compatíveis com as etapas de projeto e permitir a
adequada avaliação da proposta;
5.8.7. A CONTRATANTE poderá, no curso do desenvolvimento dos projetos, alterar as
escalas adotadas no item anterior;
5.8.8. A Contratada deverá atender aos requisitos especificados no contrato, de forma a
garantir a conclusão das obras De Urbanização do Jaracaty/Recanto dos Vinhais e Cohafuma;
5.8.9. As obras e os serviços a serem executados pela Contratada se encontram especificados
neste contrato, que demonstram a visão global dos investimentos necessários e as definições
quanto aos níveis de serviço que deverão ser atendidos;
5.8.10. As obras objeto do presente contrato deverão ser executadas em sua integralidade,
compreendendo a totalidade das etapas de obras, serviços e instalações necessárias, sob inteira
responsabilidade da Contratada, até a sua entrega, atendidos os requisitos técnicos, ambientais
e legais para sua utilização em condições de segurança estrutural e operacional e com as
características adequadas às finalidades para a qual foram contratadas;
5.8.11. Nesse sentido, a contratação compreende elaboração dos projetos básico e executivo e
execução das obras e finalização dos objetos contratuais;
5.8.12. Os Projetos Básico e Executivo incluirão o levantamento das quantidades, memórias de
cálculo, especificações e notas de serviços e plano de execução do empreendimento;
5.8.13. Os desenhos deverão conter carimbo com assinatura do (s) engenheiro (s) responsável
(eis) pelo projeto, constando seu (s) registro (s) no CREA;
5.8.14. Os serviços a serem executados deverão seguir rigorosamente as determinações
emanadas da SEMURH
com as orientações e metodologias indicadas nos projetos
correspondentes a cada tipo de serviço e as normas técnicas vigente na ABNT, e apenas
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poderão ser iniciados após aprovação, pela SEMURH dos planos de serviços detalhados pela
Contratada e após a emissão das respectivas notas de serviço;
5.8.15. A Contratada deverá alocar mão-de-obra, equipamentos e demais recursos necessários à
realização total do contrato;
5.8.16. Fica determinado que os projetos, especificações e toda a documentação relativa à obra
são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe mencionado em um documento e
omitido em outro será considerado especificado e válido.
5.9.

DOS QUANTITATIVOS:

Os quantitativos necessários para execução do objeto deste Contrato são
de inteira
responsabilidade da CONTRATADA, tendo em vista que a elaboração dos Projetos Básico e
Executivo ficarão sob sua responsabilidade.
CLÁUSULA SEXTA: DO CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DOS SERVIÇOS
EXECUTADOS
Critério de aceitabilidade dos serviços está condicionado:
a)
À correta execução das etapas dos serviços licitados e contratados;
b)
Ao acompanhamento e atestado dos serviços pela fiscalização; e
c)
Aos relatórios de controle da qualidade, contendo os resultados dos ensaios e
determinações devidamente interpretados, caracterizando a qualidade do serviço executado e
aos requisitos impostos pelas normas vigentes da ABNT.
d)
Apenas serão consideradas e aceitas os serviços e as obras para as quais a SEMURH
tenha emitido Termo de Recebimento Definitivo, na forma do disposto na alínea “b” do art. 73
da Lei nº 8.666/93.
e)
A simples emissão do Termo de Recebimento Definitivo não configura a
disponibilidade do direito da SEMURH de cobrar a reexecução dos serviços ou obras que
apresentarem supervenientemente, vícios ocultos ou quaisquer defeitos que comprometa a
qualidade do objeto do Contrato.
CLÁUSULA SÉTIMA: DA MEDIÇÃO E PAGAMENTO
7.1. A empresa poderá, à medida que vai concluindo cada etapa, submeter à análise da
Assessoria Técnica e ao Fiscal do Contrato pedido de medição para fins de pagamento, que
promoverá a sua aceitação ou rejeição, fazendo o apontamento das críticas.
7.2. As medições mensais deverão seguir o preconizado nas especificações de serviço da
SEMURH e serão elaboradas pela Unidade de Fiscalização do Contrato e/ou pela empresa
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Supervisora dos serviços a serem executados, sempre que os grupos de serviços forem
concluídos, sendo posteriormente atestadas pelo Engenheiro Fiscal do Contrato.
7.3. As medições serão elaboradas pela SEMURH ou por prepostos, mediante aviso dirigido
à Contratada por escrito. Deverá ser sempre feita pelo método cumulativo, acompanhada por
preposto da Contratada e ser por ele reconhecida.
7.4. A liberação das medições, para pagamento, não significa aceitação provisória ou final
dos serviços e/ou projeto. No caso de ser necessário refazer o serviço e/ou projeto ou eventuais
reparos, estes serão de inteira responsabilidade da Contratada sem ônus para a SEMURH.
7.5. Os serviços a serem executados deverão seguir rigorosamente o projeto aprovado pela
SEMURH, as orientações e metodologias indicadas nos projetos correspondentes a cada tipo
de serviço e as normas técnicas vigente.
7.6. Apenas serão aceitos as obras e serviços acabados e concluídos. Para os itens de
fornecimento que possuem critérios de medição e forma de pagamento nas especificações da
SEMURH, serão seguidas as especificações, nos demais casos, serão pagos somente após a
aplicação do material.
7.7. Independentemente de nova citação, para todos os preços valem as condições seguintes:
a)
Todos os preços contratuais são fixos e independem do processo empregado na sua
execução (manual ou mecânico), quaisquer que sejam os materiais, mão de obra e
equipamentos empregados.
b)
Todos os preços devem corresponder a serviço pronto, sendo que na sua execução
estarão incluídas todas e quaisquer despesas, mesmo quando não são mencionadas
expressamente.
c)
Todos os preços incluem a remuneração de mão de obra, inclusive profissionais
especializados, instalações, equipamentos, encargos sociais e demais despesas decorrentes da
execução dos serviços.
d)
Todos os serviços gráficos, bem como os relatórios e demais documentos técnicos,
solicitados pela SEMURH estão incluídos nos preços propostos.
7.8. As medições serão feitas mensalmente, de acordo com o desempenho (execução) da
Contratada, conforme peso do grupo de serviço e do serviço executado, sempre que as etapas
de serviços forem concluídas.
7.9. Independente do critério de elaboração da proposta pela Contratada, a SEMURH se
propõe a realizar as medições em cada grupo de serviços, limitados a um percentual sobre o
preço global ofertado, respeitando também o plano de execução das obras.
7.10. As medições de cada etapa deverão seguir o preconizado nas especificações de serviço
da SEMURH e serão elaboradas pela empresa, sempre que os grupos de serviços forem
concluídos, sendo atestadas pelo Engenheiro Fiscal do Contrato.
7.11. Os pagamentos serão efetuados por meio de medições mensais, vinculadas ao
desempenho (execução) da Contratada.
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7.12. Os valores a serem pagos relativos aos serviços executados, serão calculados utilizando
as porcentagens executadas e medidas, desde que verificadas e aprovadas pela fiscalização da
SEMURH.
7.13. Será observado o prazo de até 30 (trinta) dias, para pagamento, contados a partir da data
da emissão do aceite na Nota Fiscal recebida pela SEMURH.
7.14. O pagamento referente a cada medição será liberado mediante comprovação, pela
Contratada, da Regularidade Fiscal nos termos do Edital.
7.15. Sendo constatada qualquer irregularidade em relação à situação cadastral da
Contratada, esta será formalmente comunicada de sua situação irregular, para que apresente
justificativa e comprovação de regularidade.
7.16. Caso não se verifique que a empresa regularizou sua situação, estará sujeita ao
enquadramento nos motivos do Art. 78, da Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores.
CLÁUSULA OITAVA: DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
8.1. A CONTRATADA deverá entregar ao CONTRATANTE, até 10 (dez) dias úteis após a
homologação do objeto deste certame, e antes da assinatura do Contrato, a Garantia de
Cumprimento do Contrato, correspondente a 5% (cinco por cento) do seu valor global
(importância segurada), com prazo de vigência não inferior ao prazo de vigência do Contrato,
sob pena de aplicação das cominações previstas neste instrumento;
8.1.1. A garantia visa garantir o pleno cumprimento, pela CONTRATADA, das obrigações
estipuladas neste Contrato;
8.1.2. No caso de alteração do valor do contrato ou prorrogação de sua vigência, a garantia
deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições;
8.1.3. Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela Contratante, para
compensação de prejuízo causado no decorrer da execução contratual por conduta da
Contratada, esta deverá proceder à respectiva reposição no prazo de 05(cinco) dias úteis,
contados da data em que tiver sido notificada;
8.1.3.1.
Na notificação devem constar as razões da utilização da garantia, com referência
ao documento em que a contratada foi cientificada das correções que deveria providenciar e do
valor das mesmas;
8.1.4. O valor da garantia somente será liberado à CONTRATADA quando do término ou
rescisão do contrato, desde que não possua dívida inadimplida com a CONTRATANTE e
mediante expressa autorização deste.
8.1.5. A garantia a ser apresentada responderá pelo cumprimento das obrigações da contratada
eventualmente inadimplidas na vigência deste Contrato e da garantia, e não serão aceitas se o
garantidor limitar o exercício do direito de execução ou cobrança ao prazo de vigência da
garantia.
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8.2.

SEGURO RISCO DE ENGENHARIA:

8.2.1. A Contratada deverá providenciar as suas custas, seguro com coberturas básica,
especiais, adicionais e de Responsabilidade Civil Geral e Cruzada em até 15 (quinze) dias úteis
após a assinatura do Contrato e antes da emissão da Ordem de Serviço e a apólice de Risco de
Engenharia, com as coberturas previstas, tendo a SEMURH como beneficiária, no valor da
contratação.
8.2.2. O seguro deverá ter vigência sobre todo o período da execução do Contrato,
estendendo-se a cobertura por mais 03 (três) anos após a vigência do Contrato.
CLÁUSULA NONA: DA SUBCONTRATAÇÃO E SUB-ROGAÇÃO
9.1. É vedada a sub-rogação total ou parcial do objeto do contrato.
9.2. Para as obras ou serviços listados a seguir, será permitida a subcontratação, mediante
previa e expressa autorização da SEMURH, no limite de 30% (trinta por cento) do valor total
das obras ou serviços:
9.2.1. Estudos e Projetos
9.2.2. Sondagens
9.2.3. Ensaios
9.2.4. Serviços Topográficos Eventuais
9.2.5. Mobilização, Instalação e Desmobilização
9.2.6. A Subcontratação desses serviços se justifica por sua natureza específica e
especializada.
9.3. Em caso de subcontratação do objeto, esta deve efetivar-se, também, mediante contrato
e somente após verificado o atendimento a todas as condições de habilitação constantes do
Edital e impostas às concorrentes que participaram do evento.
9.4. A Contratada assumirá a responsabilidade por eventual subcontratação das obras ou
serviços acima relacionados perante à SEMURH e deverá ter dessa última prévia e expressa
anuência.
9.5. A subcontratação não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade ou, ainda, resultante de imperfeições técnicas,
vícios redibitórios ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na
ocorrência deste, não implica corresponsabilidade da SEMURH ou de seus agentes e
prepostos, em consonância com os artigos 69 e 70 da Lei 8.666/93.
9.6. A SEMURH se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços realizados
por meio da subcontratação em desacordo com o estipulado nos documentos contratuais e nas
normas e especificações.
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CLÁUSULA DÉCIMA: DOS ADITIVOS, DA ALOCAÇÃO DE RISCO E DA
RECOMPOSIÇÃO DO EQUILIBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO
10.1.
Fica vedada a celebração de termos aditivos a este contrato, exceto se verificada uma
das seguintes hipóteses:
a)
Recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, devido a caso fortuito ou força
maior;
b)
Caso fortuito ou força maior que possam ser objeto de cobertura de seguros
oferecidos no Brasil à época de sua ocorrência ou que estejam previstos na Matriz de Risco
são de responsabilidade da Contratada.
c)
Necessidade de alteração do projeto ou das especificações para melhor adequação
técnica aos objetivos da contratação, a pedido da administração pública, desde que não
decorrentes de erros ou omissões por parte do contratado, observados os limites previstos no §
1º do art. 65 da Lei no 8.666, de 1993.
CLÁUSULA DÉCIMA - PRIMEIRA: DA ALOCAÇÃO DE RISCOS
11.1.
Matriz de Risco é o instrumento que define as responsabilidades do Contratante e do
Contratado na execução do Contrato. Com base na Matriz de Risco, anexo a este contrato, são
definidas as diretrizes das cláusulas contratuais.
11.2.
A Contratada é integral e exclusivamente responsável por todos os riscos relacionados
ao objeto do ajuste, inclusive, mas sem limitação, conforme estabelecido na Matriz de Risco.
11.3.
A Contratada não é responsável pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste, cuja
responsabilidade é da SEMURH, conforme estabelecido na Matriz de Risco.
11.4.
Constitui peça integrante do Contrato, independentemente de transcrição no
instrumento respectivo, o Anexo – Matriz de Risco.
11.5.
O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condição incerta que,
se ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do empreendimento. O risco é o
resultado da combinação entre probabilidade de ocorrência de determinado evento futuro e o
impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais específico ao se
classificar o risco como a probabilidade de ocorrência de um determinado evento que gere
provável prejuízo econômico.
11.6.
A análise dos riscos associados ao empreendimento é realizada com base nas
informações da Matriz de Risco.
11.7.
A CONTRATADA DECLARA:
a)
Ter pleno conhecimento da natureza e extensão dos riscos por ela assumidos no
contrato; e
53

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
RDC Presencial nº 001/2018
=================================================================================

b)
Ter levado tais riscos em consideração na formulação de sua proposta.
CLÁUSULA DÉCIMA - SEGUNDA: DA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO
ECONÔMICO – FINANCEIRO.
12.1.
Sempre que atendidas as condições do Contrato e mantida as disposições desse e da
Matriz de Risco, em anexo, considera-se mantido seu equilíbrio econômico-financeiro.
12.2.
A Contratada somente poderá solicitar a recomposição do equilíbrio econômicofinanceiro nas hipóteses excluídas de sua responsabilidade na MATRIZ DE RISCO, desde que
seja comprovado o fato.
12.3.
Os casos omissos serão objeto de análise acurada e criteriosa da SEMURH, lastreada
em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.
CLÁUSULA DÉCIMA - TERCEIRA: DA DIREÇÃO TÉCNICA E PESSOAL DA
CONTRATADA
13.1.
A direção técnica e administrativa dos serviços, objeto deste Contrato, cabe à
CONTRATADA, a qual responderá, na forma da lei, por qualquer imperfeição porventura
constatada na sua execução.
13.2.
A omissão ainda que eventual da FISCALIZAÇÃO, no desempenho de suas
atribuições, não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade pela perfeita execução dos
serviços contratados.
13.3.
A CONTRATADA será representada na obra pelo “Engenheiro Responsável
Técnico” indicado na proposta, o qual dirigirá os trabalhos e a representará legalmente, com
amplos poderes para decidir, em seu nome, nos assuntos relativos aos serviços contratados.
13.4.
No caso de eventual e comprovada necessidade de substituição de membro (s) da
equipe técnica, indicada para execução dos serviços, mormente em se tratando de Responsável
(is) Técnico (s), o (s) nome (s) e os dados demonstrativos da respectiva capacitação técnica de
seu (s) substituto (s) deverão ser, tempestivamente, submetidos à análise e aprovação do gestor
do Contrato e ratificação pelo seu superior;
CLÁUSULA DÉCIMA - QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
14.1.
Além das estabelecidas no Edital, bem como neste Contrato e seus Anexos,
constituem obrigações da contratada:
a)
Executar com perícia os serviços contratados, obedecendo aos projetos, especificações
técnicas, instruções adotadas pela CONTRATANTE e determinações por escrito da
fiscalização;
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b)
Assegurar durante a execução das obras, a proteção e conservação dos serviços
executados, bem como, fazer a sinalização e manter a vigilância necessária à segurança de
pessoas e dos bens móveis e imóveis;
c)
Adquirir e manter permanentemente no escritório das obras, um LIVRO DE
OCORRÊNCIAS, autenticado pela CONTRATANTE, no qual a Fiscalização e a
CONTRATADA anotarão todas e quaisquer ocorrências que mereçam registro, devendo ser
entregue à CONTRATANTE, quando da medição final e entrega das obras. Semanalmente,
devem ser anotados pela contratada no referido livro os serviços executados. A fiscalização
revisará, formalmente, essa anotação, que será assinada por ela e pelo responsável da
contratada, informando, também, a data do registro;
d)
Credenciar como profissional técnico responsável aquele indicado para fins de
comprovação da capacidade técnico-profissional, ficando sua substituição sujeita à aprovação
da CONTRATANTE e desde que atendidas às condições originais de habilitação;
e)
Admitir e dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e capacitado de
que necessitar, em todos os níveis de trabalho, bem como os equipamentos necessários para a
execução dos serviços, correndo por sua conta exclusiva, todos os encargos e obrigações de
ordem trabalhista, previdenciária e civil, apresentando, ainda, à CONTRATANTE, quando
solicitado, a relação atualizada desse pessoal;
f)
Cumprir rigorosamente as NORMAS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA E
MEDICINA DO TRABALHO, emanadas da legislação pertinente;
g)
Permitir e/ou facilitar a fiscalização, inspeção ao local das obras, em qualquer dia e
hora, devendo prestar todos os esclarecimentos solicitados;
h)
Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em
parte, o objeto do contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da
execução ou dos materiais empregados;
h.1. Caso a CONTRATANTE execute esses reparos, a contratada pagará pelos mesmos,
independentemente das penalidades cabíveis, valor em dobro dos custos desses serviços
constantes na planilha orçamentária, devidamente atualizados;
i)
Responder pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou de dolo na execução do contrato;
i.1.
Constatado dano a bens da CONTRATANTE ou sob a sua responsabilidade ou, ainda,
a bens de terceiros, a CONTRATADA, de pronto, os reparará ou, se assim não proceder, a
CONTRATANTE lançará mão dos créditos daquela para ressarcir os prejuízos de quem de
direito;
j)
Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais ou qualquer
outro não previsto neste Contrato, resultante da execução do contrato;
k)
Arcar com as despesas referentes às taxas de água e luz da obra;

55

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
RDC Presencial nº 001/2018
=================================================================================

l)
Apresentar, anualmente, à CONTRATANTE, conforme exigência do Ministério de
Trabalho e Emprego (Normas regulamentadoras NR-7, NR-9, NR-15, NR-18), cópia
autenticada dos seguintes documentos, devidamente protocolados nos órgãos competentes: (i)
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), (ii) Laudo Técnico de Condições
Ambientais de Trabalho (LTCAT), (iii) Programa de Condições e Meio Ambiente do Trabalho
na Indústria de Construção (PCMAT), e (iv) Programa de Controle Médico e da Saúde
Ocupacional (PCMSO);
m)
Comunicar por escrito ao setor do CONTRATANTE responsável pelo
recebimento/fiscalização do objeto da licitação, no prazo máximo de 02 (dois) dias que
antecedam o prazo de vencimento do fornecimento/execução do objeto da licitação, os motivos
que impossibilitem o seu cumprimento;
n)
Fornecer, a qualquer momento, todas as informações de interesse para a execução dos
serviços, que a CONTRATANTE julgar necessárias conhecer ou analisar;
o)
Facilitar o pleno exercício das funções da FISCALIZAÇÃO.
o.1. O não atendimento das solicitações feitas pela FISCALIZAÇÃO será considerado
motivo para aplicação das sanções contratuais.
o.2. O exercício das funções da FISCALIZAÇÃO, não desobriga a CONTRATADA de sua
própria responsabilidade, quanto à adequada execução dos serviços contratados;
p)
Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeição dos equipamentos,
componentes e serviços pela FISCALIZAÇÃO, e pelos atrasos acarretados por esta rejeição,
bem como por qualquer multa a que vier a ser imposta pela CONTRATANTE, de acordo com
as disposições deste Contrato;
q)
Providenciar antes do início dos serviços, objeto do presente Contrato, as licenças, as
aprovações e os registros específicos, junto às repartições competentes, necessários para a
execução dos serviços contratados, em particular a ART junto ao CREA competente;
r)
Evitar situações que gerem inquietação ou agitação na execução dos serviços, em
especial as pertinentes a atraso de pagamento do seu pessoal ou contratados;
s)
Manter, durante a vigência do presente instrumento, as mesmas condições que
propiciaram a sua habilitação e classificação no processo licitatório, em especial a equipe de
técnicos, indicados para fins de capacitação técnica-profissional, admitindo-se,
excepcionalmente, a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior,
desde que aprovada pelo gestor do Contrato e ratificada pelo seu superior;
t)
Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades
objeto desta licitação, sem prévia autorização da CONTRATANTE;
u)
Instalar e manter, sem ônus para a CONTRATANTE, no canteiro de obras, um
escritório e os meios necessários à execução da fiscalização e medição dos serviços por parte
da CONTRATANTE;
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v)
Colocar e manter placas indicativas do empreendimento, de acordo com os modelos
adotados pela CONTRATANTE, que deverão ser afixadas em local apropriado, enquanto
durar a execução dos serviços;
w)
Apresentar relatório de controle de qualidade, contendo os resultados dos ensaios
devidamente interpretados, caracterizando a qualidade dos serviços executados;
x)
Conceder livre acesso aos seus documentos e registros contábeis, referentes ao objeto
da licitação, para os servidores ou empregados do órgão ou entidade contratante e dos órgãos
de controle interno e externo;
y)
No caso de ocorrer greve de caráter reivindicatório entre os empregados da
CONTRATADA ou de seus subcontratados, resolver imediatamente a pendência ou submeter
o assunto à Justiça do Trabalho.
14.2.
A CONTRATADA não poderá autorizar a visita ao local de execução dos
serviços de pessoas estranhas aos mesmos, salvo autorização expressa da CONTRATANTE.
14.3.
Se a CONTRATANTE relevar o descumprimento no todo ou em parte de quaisquer
obrigações da CONTRATADA, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer modo
afetar ou prejudicar essas mesmas obrigações, as quais permanecerão inalteradas como se
nenhuma omissão ou tolerância houvesse ocorrido.
14.4.
Além das hipóteses previstas na legislação e nas normas aplicáveis, a
CONTRATADA será responsável, ainda:
a) Pela inexecução, mesmo que parcial, dos serviços contratados;
b) Perante a CONTRATANTE ou terceiros, pelos danos ou prejuízos causados, por ação ou
omissão, erro ou imperícia, vício ou defeito, na condução ou execução dos serviços objeto
deste Contrato;
c) Pelo eventual acréscimo dos custos do Contrato quando, por determinação da autoridade
competente e motivada pela CONTRATADA, às obras/serviços forem embargadas ou tiverem
a sua execução suspensa;
d) Pelos efeitos decorrentes da inobservância ou infração de quaisquer condições deste
Contrato;
e) Pelo pagamento dos encargos e tributos incidentes sobre os serviços objeto deste Contrato;
CLÁUSULA DÉCIMA - QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
15.1.
Além das estabelecidas no Edital, bem como neste Contrato e seus Anexos,
constituem obrigações da contratante:
a)
Emitir ordens de início e de paralisação dos serviços;
b)
Liberar as áreas destinadas ao serviço;
c)
Empenhar os recursos necessários aos pagamentos, dentro das previsões
estabelecidas no Cronograma Físico-Financeiro;
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d)
Certificar as Notas Fiscais correspondentes após constatar o fiel cumprimento dos
serviços executados, medidos e aceitos;
e)
Pagar as faturas emitidas pela CONTRATADA, que forem regularmente liquidadas;
f)
Notificar a contratada de qualquer irregularidade detectada na execução do contrato
e no caso de não regularização, processar a rescisão, e/ou, ser for o caso, executar a garantia de
execução e/ou aplicar as sanções previstas neste edital e em legislação pertinente;
g)
Emitir os Termos de Recebimentos Provisório e Definitivo nos prazos e condições
estipuladas neste Contrato.
h)
Rejeitar os serviços executadas em desacordo com os projetos, especificações
técnicas ou com imperfeição, presentes as Normas Técnicas da ABNT e outras aplicáveis;
i)
Transmitir suas ordens e instruções por escrito, salvo em situações de urgência ou
emergência, sendo reservado à CONTRATADA o direito de solicitar da
FISCALIZAÇÃO/CONTRATANTE, por escrito, a posterior confirmação de ordens ou
instruções verbais recebidas;
j)
Solicitar que a CONTRATADA, quando comunicada, afaste o empregado ou
contratado que não esteja cumprindo fielmente o presente Contrato;
k)
Instruir o (s) recurso (s) da CONTRATADA no tocante ao pedido de cancelamento
de multa (s), quando essa discordar da CONTRATANTE;
l)
Instruir pedido de devolução de multa moratória, quando efetivamente o prazo da
etapa correspondente ao serviço for recuperado ou cumprido, conforme estabelecido no
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.
m)
Aplicar, esgotada a fase recursal, nos termos contratuais multa (s) à
CONTRATADA dando-lhe ciência do ato, por escrito, e comunicar ao Órgão Financeiro da
CONTRATANTE para que proceda a dedução da multa de qualquer crédito da
CONTRATADA.
n)
Fornecer, quando detiver, outros elementos que se fizerem necessários à
compreensão dos "Documentos Técnicos" e colaborar com a CONTRATADA, quando
solicitada, no estudo e interpretação dos mesmos;
o)
Garantir o acesso da CONTRATADA e de seus prepostos a todas as informações
relativas à execução dos serviços.
p)
Obter, tempestivamente, as licenças ou autorizações, quando de sua competência,
junto a outros órgãos/entidades, necessárias à execução dos serviços contratados;
q)
Designar a fiscalização do contrato ou da obra;
r)
Providenciar a Anotação de Responsabilidade Técnica-ART da fiscalização antes da
emissão da ordem de serviço.
CLÁUSULA DÉCIMA - SEXTA: DAS OBRIGAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO
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16.1. A execução do contrato será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e
avaliação por representante da Contratante, para este fim especialmente designado.
16.2. O fiscal da obra passa a ser o gestor do contrato, formalmente designado pela
Administração, e comprovadamente habilitado para gerenciar cada contrato, será o responsável
pelo fiel cumprimento das cláusulas contratuais.
16.3. Além das atividades neste contrato, no edital que originou esse contrato, bem como em
seus anexos, são atribuições do fiscal de obra:
a)
Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou
verificar se sua execução obedece às especificações técnicas de materiais e/ou serviços, ao
projeto, aos prazos estabelecidos e demais obrigações do contrato;
b)
Organizar de forma sistemática todas as informações pertinentes aos processos que
envolvem a obra: projetos, licitação, contrato, medições, cronogramas físico-financeiros
previstos e realizados, aditivos, reajustamentos, realinhamentos, pagamentos, Projeto como
construído (As Built), termos de recebimento provisório e definitivo e devolução de cauções,
etc.
c)
Disponibilizar, mensalmente, relatórios constando informações gerenciais da obra;
d)
Aferir as medições dos serviços executados que deverão ser acompanhadas por registro
fotográfico e pelas respectivas memórias de cálculo;
e)
Solicitar, formalmente, a contratada, nos eventuais aditivos e paralisações, justificativa
técnica respectiva e com base na mesma, formar juízo de valor desses eventos e encaminhar a
documentação necessária para instâncias superiores providenciarem as medidas cabíveis aos
mesmos;
f)
Comunicar a instâncias superiores qualquer infração cometida pela contratada,
mediante parecer técnico fundamentado, a fim de que as medidas legais cabíveis possam ser
aplicadas.
g)
Exigir da CONTRATADA o cumprimento dos prazos dispostos no CRONOGRAMA
FÍSICO-FINANCEIRO apresentado anexo a este instrumento, considerando que a execução de
cada serviço/etapa será aferida, em cada medição, consoante CRONOGRAMA FÍSICOFINANCEIRO, previamente aprovado e que a aferição dos prazos se dará mediante a
comparação entre o valor total da etapa prevista no cronograma físico-financeiro e o
efetivamente realizado, no mês em análise.
16.4.
O acompanhamento, o controle, a fiscalização e avaliação de que trata este item não
excluem a responsabilidade da Contratada e nem confere à Contratante responsabilidade
solidária, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na execução dos
serviços contratados.
16.5.
A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços
ora contratados, prestados em desacordo com o presente Contrato e o Edital que o originou.
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CLÁUSULA DÉCIMA - SÉTIMA: DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
17.1.
Sem prejuízo da faculdade de rescisão contratual, a SEMURH poderá aplicar
sanções de natureza moratória e punitiva à Contratada, diante do não cumprimento das
cláusulas contratuais.
17.2.
O atraso injustificado na execução do Contrato sujeitará à Contratada a multa de
mora, na forma prevista no instrumento convocatório ou no Contrato.
a)
A multa a que alude o inciso anterior não impede que a Administração rescinda
unilateralmente o Contrato e aplique as outras sanções previstas em Lei.
b)
A multa aplicada após regular processo administrativo será descontada da garantia
do respectivo Contrato, quando for o caso.
c)
Se a multa for de valor superior ao da garantia prestada, além da perda desta,
responderá a Contratada pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.
17.3.
Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a Contratante poderá, garantida a
prévia defesa, aplicar à Contratada as seguintes sanções:
17.4.
ADVERTÊNCIA é o aviso por escrito, emitido quando a Licitante e/ou Contratada
descumprir qualquer obrigação, e será expedido:
17.4.1. Pela Superintendência de Assessoria Técnica, quando o descumprimento da
obrigação correr no âmbito do procedimento licitatório; e
17.4.2. Pelo Gestor Contratual da Contratante se o descumprimento da obrigação ocorrer na
fase de execução contratual, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou assinar
o Contrato.
17.5.
MULTA é a sanção pecuniária que será imposta à Contratada, pelos Fiscais do
Contrato da Contratante, por atraso injustificado na entrega, e será aplicada nos seguintes
percentuais:
17.5.1. 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto do
Contrato, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o limite de 9,9%
(nove, vírgula, nove por cento), que corresponde até 30 (trinta) dias de atraso.
17.5.2. 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto
do Contrato, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente à parte
inadimplente, em caráter excepcional, e a critério da Contratante, quando o atraso ultrapassar
30 (trinta) dias.
17.5.3. 3.5% (cinco por cento) sobre o valor total do Contrato/Nota de Empenho, por
descumprimento do prazo de entrega objeto do Contrato, sem prejuízo da aplicação do
disposto nos incisos I e II deste subitem.
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17.5.4. 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatário em assinar o
Contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela
Administração, recusa parcial ou total na entrega do objeto do Contrato, ou rescisão do
Contrato/ Nota de Empenho, calculado sobre a parte inadimplente; e
17.5.5. 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato/Nota de Empenho, pelo
descumprimento de qualquer cláusula do Contrato, exceto prazo de entrega.
17.5.6. A multa será formalizada por simples apostilamento contratual, na forma do artigo
65, parágrafo 8º, da Lei nº 8.666/93 e será executada após regular processo administrativo,
oferecido à Contratada a oportunidade de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a
contar do recebimento da notificação, nos termos do parágrafo 3º do artigo 86 da Lei nº
8.666/93, observada a seguinte ordem:
a)
Mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo Contrato;
b)
Mediante desconto no valor das parcelas devidas à Contratada; e
c)
Mediante procedimento administrativo ou judicial de execução.
d)
Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
responderá a Contratada pela sua diferença, devidamente atualizada pelo Índice Geral de
Preços de Mercado – IGPM ou equivalente, que será descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administração ou cobrados judicialmente. O atraso, para efeito de
cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do vencimento do
prazo de entrega, se dia de expediente normal na repartição interessada, ou no primeiro dia útil
seguinte.
17.6.
Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado:
i.O atraso não superior a 05 (cinco) dias; e
ii.A execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança.
iii.A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo a natureza e a
gravidade da falta cometida, consoante o previsto no inciso III do item referente à
DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE e observado o princípio da proporcionalidade.
17.7.
Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a Nota de Empenho e/ou Autorização de
Fornecimento deverão ser cancelados e/ou rescindidos, exceto se houver justificado interesse
da Contratante em admitir atraso superior a 30 (trinta) dias.
17.8.
A sanção pecuniária preferente à MULTA não se aplica nas hipóteses de rescisão
contratual que não ensejam penalidades.
17.9.
SUSPENSÃO: É a sanção que impede temporariamente a Contratada de participar
de licitação e de contratar com a Administração, de acordo com os prazos a seguir:
a)
Por até 30 (trinta) dias, quando vencido o prazo de Advertência;
b)
Por até 30 (trinta) dias, quando vencido o prazo de Advertência, emitida pela
Contratante, a Contratada permanecer inadimplente; e
c)
Por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a Contratada:
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17.10.
Apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitações,
objetivando obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da
licitação;
17.11.
Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; receber
qualquer das multas previstas no item referente à MULTA e não efetuar o pagamento.
17.12.
São competentes para aplicar a penalidade de suspensão:
i.A CPL/PMSL, quando o descumprimento da obrigação ocorrer no âmbito do procedimento
licitatório; e
ii.A Comissão de Fiscalização, se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase de execução
contratual, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou assinar o Contrato ou
qualquer documento hábil que venha substituí-lo.
iii.A penalidade de suspensão será publicada no Diário Oficial da União e no Diário Oficial do
Município.
17.13.
Da sujeição a perdas e danos:
17.13.1. Independentemente das sanções legais cabíveis, previstas no edital, a Contratada
ficará sujeita, ainda, à composição das perdas e danos causados à CONTRATANTE pelo
descumprimento das obrigações licitatórias.
CLÁUSULA DÉCIMA - OITAVA: DA RECISÃO DO CONTRATO
18.1. A inexecução, total ou parcial, deste Contrato dará ensejo a sua rescisão e acarretará as
consequências previstas neste instrumento e na legislação pertinente;
18.2. Sem prejuízo de outras sanções, constituem motivos para rescisão deste Contrato, pela
CONTRATANTE:
a)
O não cumprimento de prazos;
b)
O não cumprimento das condições técnicas constantes das especificações e dos
projetos;
c)
A lentidão na execução dos serviços, que leve a CONTRATANTE a presumir sua não
conclusão no prazo contratual;
d)
O atraso injustificado no início dos serviços;
e)
A paralisação da obra, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;
f)
A subcontratação total dos serviços e cessão ou transferência total ou parcial deste
contrato;
g)
A subcontratação, ainda que parcial, e no que for permitido, dos serviços objeto deste
Contrato, sem a prévia e expressa autorização da CONTRATANTE;
h)
A associação do contratado com outrem, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não
admitida neste Contrato ou no Edital que originou o mesmo;
i)
A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
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j)
A dissolução da sociedade ou falecimento do contratado;
k)
A alteração societária que modifique a finalidade ou a estrutura da CONTRATADA
que, a juízo da CONTRATANTE, inviabilize ou prejudique a execução deste Contrato;
l)
O protesto de títulos ou a emissão de cheques sem a suficiente provisão de fundos, que
caracterizem a insolvência da CONTRATADA;
m)
A prática de qualquer ato que vise fraudar ou burlar o fisco ou órgão/entidade
arrecadador/credor dos encargos sociais e trabalhistas ou de tributos;
n)
O descumprimento das determinações emanadas da fiscalização, assim como as de seus
superiores;
o)
O cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços;
p)
Quebra de sigilo sobre as informações e documentos recebidos da CONTRATANTE,
para a execução dos serviços contratados, bem como sobre os desenvolvidos pela
CONTRATADA, por força do Contrato;
q)
Razões de interesse público;
r)
A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva
da execução do Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA: DO RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVIÇOS
19.1. Após a conclusão dos serviços contratados, a CONTRATADA, mediante requerimento
ao dirigente da CONTRATANTE, poderá solicitar o recebimento dos mesmos.
19.2. Os serviços concluídos poderão ser recebidos PROVISORIAMENTE, a critério da
CONTRATANTE pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do
contratado.
19.3. O termo circunstanciado citado no item anterior deve, quando:
a)
Os serviços estiverem EM CONFORMIDADE com os requisitos preestabelecidos,
explicitar esse fato no texto, que deverá ser datado e assinado pelo responsável pelo
recebimento.
b)
Os serviços apresentarem NÃO CONFORMIDADE com os requisitos
preestabelecidos, relacionar os serviços desconformes, explicando as razões das
inconsistências, dando prazos para correção, que não poderão ser superiores a 90 dias.
19.4. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou
incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à FISCALIZAÇÃO
não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais
pendências que possam vir a ser apontadas no TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO.
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19.5. Para o recebimento DEFINITIVO dos serviços, o dirigente do órgão CONTRATANTE
designará uma comissão com no mínimo 03 (três) técnicos, que vistoriará os serviços e emitirá
TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, que comprove a adequação do objeto aos
termos contratuais.
19.6. São condições indispensáveis para a efetiva emissão do TERMO DE RECEBIMENTO
DEFINITO, a apresentação pela CONTRATADA dos seguintes documentos:
a)
Certidão Negativa de Débito-CND;
b)
Projeto Como Construído (As Built), utilizando as especificações do CREA/MA(ou
similar) para a elaboração do referido projeto e
c)
Manual de Ocupação, Manutenção e Conservação da Obra.
19.7. A assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO não exime a
CONTRATADA das responsabilidades que lhe são cometidas pela legislação em vigor e por
este Contrato, nem exclui as garantias legais e contratuais, as quais podem ser arguidas pela
CONTRATANTE, dentro dos prazos de garantia e responsabilidade previstos em lei, se outro
prazo não for estipulado neste Contrato.
19.7.1. A assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, cuja data fixa o início
dos prazos previstos no artigo 618, do Código Civil não exime a CONTRATADA das
responsabilidades que lhe são cometidas pela legislação em vigor e por este Contrato, nem
exclui as garantias legais e contratuais, as quais podem ser arguidas pela CONTRATANTE,
dentro dos prazos de garantia e responsabilidade previstos em lei, se outro prazo não for
estipulado neste Contrato.
19.8. Após a assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, a garantia prestada
pela CONTRATADA será liberada e se em dinheiro, corrigida monetariamente, conforme
procedimentos descritos na cláusula deste Contrato que trata de garantias.
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DA PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS
20.1.
A CONTRATANTE por conveniência administrativa ou técnica, se reserva o direito
de paralisar, a qualquer tempo, a execução dos serviços, cientificando devidamente a
CONTRATADA, por escrito de tal decisão.
20.2.
Se a CONTRATADA, por circunstância de força maior for impedida de cumprir
total ou parcialmente o contrato, deverá comunicar imediatamente por escrito à
CONTRATANTE.
20.3.
Caso as paralisações referidas nos itens anteriores, ocorram uma ou mais vezes e
perdurem por 10 (dez) dias ou mais, a CONTRATANTE poderá suspender o contrato,
permanecendo a CONTRATADA com as obrigações descritas no ato de suspensão.
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20.3.1. Com base na cláusula deste contrato, que trata das obrigações da CONTRATADA, a
CONTRATANTE no ato da suspensão deve elencar as obrigações que permanecerão para
CONTRATADA.
20.4.
Em caso de paralisação da obra, a CONTRATADA deverá apresentar á
FISCALIZAÇÃO, em até 5 (cinco) dias úteis, cópia da Guia de Recolhimento do FGTS e de
Informações à Previdência Social- GFIP com o código de paralisação e o respectivo
comprovante de entrega.
20.4.1. A FISCALIZAÇÃO deverá encaminhar cópia do documento mencionado ao setor
financeiro da CONTRATANTE para o arquivamento e anotações necessárias.
20.5.
Se a suspensão injustificada do contrato perdurar por 120 (cento e vinte) dias,
quaisquer das partes poderá solicitar a rescisão do Contrato.
20.6.
As despesas realizadas durante o período da paralisação e aceitas pela fiscalização
serão pagas na primeira mediação de reinício dos serviços, mediante a apresentação dos
seguintes documentos, sem prejuízos das exigências referentes aos pagamentos, no que couber:
a)
Autorização prévia da fiscalização com justificativa para que as mesmas sejam
realizadas (ex: vigilância, desmobilização e as relacionadas com a manutenção do canteiro);
b)
Comprovantes da execução das mesmas (Ex: notas fiscais, recibos, folhas de
pagamentos devidamente assinada pelo empregado, guias de encargos, etc.);
c)
Fotografias validadas pela fiscalização, contendo legenda e data;
d)
Outros que a fiscalização considerar necessários.
20.6.1. A justificativa mencionada na alínea “a” deve explicitar as razões técnicas e/ou legais
da execução dos serviços durante a paralisação.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
21.1.
A CONTRATADA se sujeita integralmente aos termos do presente Contrato.
21.2.
Os casos omissos neste CONTRATO serão resolvidos pelas Leis 8.666/93,
12.642/2011 e 12.688/2012 e pelo Decreto Federal nº 7.581/2011 e demais legislação
pertinente.
21.3.
Informar imediatamente a CONTRATANTE, quando ocorrer alteração do endereço
comercial, telefones, e-mail, com vistas a possibilitar eventual recebimento de
correspondências, comunicados, notificações dentre outros.
21.4.
O descumprimento deste item, por parte da CONTRATADA, implicará na
aceitação, sem qualquer objeção, das determinações emanadas da CONTRATANTE,
decorrentes de quaisquer tipos de comunicações eventualmente tentadas, relacionadas com a
execução das obras ora contratadas.
21.5.
É vedado à CONTRATADA negociar duplicatas ou qualquer outro título cambial
emitido contra a CONTRATANTE;
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21.6.
O descumprimento desta condição contratual ensejará a aplicação das cominações
ajustadas neste Instrumento.
21.7.
Os documentos discriminados neste Contrato e os que vierem a ser emitidos pelas
partes, em razão deste, o integrarão para todos os fins de direito, independente de transcrição e
lhe são anexos.
21.8.
Compete à CONTRATANTE dirimir divergência, de qualquer natureza, havida
entre os documentos integrantes deste Instrumento;
21.9.
As partes considerarão completamente cumprido o Contrato no momento em que
todas as obrigações aqui estipuladas estiverem efetivamente satisfeitas, nos termos de direito e
aceitas pela CONTRATANTE;
21.10.
Se qualquer das partes relevar alguma eventual falta relacionada com a execução
deste Contrato, tal fato não significa liberação ou desoneração a qualquer delas, para o
cometimento de outras;
As partes elegem o foro da Comarca de São Luís, Estado do Maranhão, com renúncia de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir dúvidas ou questões não resolvidas
administrativamente.
E por estarem justas e contratadas, e, para firmeza do que foi pactuado, firmam este
instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e um só efeito na presença das testemunhas
abaixo assinadas.

São Luís - MA, XX de XXXX de 2018.

MADISON LEONARDO ANDRADE E SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO
CONTRATANTE
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
CONTRATADA

TESTEMUNHA: _________________________
C.P.F Nº _____________________________
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TESTEMUNHA: _________________________
C.P.F Nº _____________________________

ANEXO IX – ANTEPROJETO
Processo nº 220.29.767/2018
ANTEPROJETO DE ENGENHARIA
1.0. DO OBJETO
1.1. Contratação de serviços técnicos especializados de engenharia para elaboração de projetos
básicos, projetos executivos e execução da Urbanização e Obras de Engenharia nos bairros do
Jacaraty, Recanto dos Vinhais e Cohafuma, oriundas do Contrato de Repasse de nº 035263943, firmado entre a Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitação e a Caixa Econômica
Federal, por Regime Diferenciado de Contratação- RDC – integrado.
1.2. Constitui o objeto da contratação de que trata o presente Termo de Referência:
1.2.1. A elaboração dos Projetos Básicos;
1.2.2. Elaboração de projetos Executivos;
1.2.3. Execução das obras de Engenharia;
1.2.4. Finalização de obras;
2.0 DO OBJETIVO
2.1. A contratação de serviços de elaboração do projeto geral (básico e executivo) e execução
das obras de urbanização e conclusão das obras de engenharia, para a finalização dos serviços
que estão paralisados oriundos do Contrato de Repasse de nº 0352639-43, firmado com a
Caixa Econômica Federal, no âmbito do Programa de Aceleração de Crescimento – PAC, em
São Luís, tendo como beneficiários diretos os bairros do Jaracaty, Vinhais e Cohafuma
localizados na margem direita do Rio Anil.
2.2. A contratação deverá ser feita por meio de Regime Diferenciado de Contratado – RDC, na
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modalidade integrado, tendo também por objetivo:
2.2.1. Caracterizar o objeto a ser contratado;
2.2.2. Estabelecer as normas, especificações e procedimentos que orientem os processos de
concepção e desenvolvimento do projeto básico e executivo. Bem como, a execução das obras
de engenharia para urbanização dos bairros Jaracaty, Recanto dos Vinhais e Cohafuma,
respeitando a poligonal pré-definida;
2.2.3. Estabelecer o planejamento dos serviços em etapas;
2.3.4. Estabelecer os critérios de medição para os serviços a serem desenvolvidos durante o
cumprimento do contrato.
3.0. DA JUSTIFICATIVA
3.1. O PAC contempla a inclusão sociocultural e produtiva na perspectiva da eliminação da
pobreza extrema das famílias que compõem as comunidades na área do citado projeto, através
da:
3.1.1. Construção de apartamentos em conjuntos de blocos multifamiliares, em área próxima,
para realojamento de famílias removidas de palafitas (pelo programa MCMV);
3.1.2. Construção de equipamentos comunitários (creche, campos e quadras de esporte,
parques ou áreas de lazer, praças, centros de referências sociais e outros);
3.1.3. Implantação e requalificação de Iluminação Pública;
3.1.4. Esgotamento Sanitário, com ligações as redes existentes, tendo como objetivo o destino
final na ETE do Jaracaty, já em funcionamento;
3.1.5. Pavimentação de ruas, com drenagem superficial e profunda. Contenção de encostas,
delimitações para avanço sobre as áreas ambientalmente preservadas.
3.2. O projeto sofreu uma readequação em 2018, ajustando a nova realidade das áreas de
intervenções, por conta disso, se faz necessário o replanejamento integrado da área, com
respectivo projeto de readequação urbanística, que possibilite a inclusão sociocultural
produtiva das famílias na perspectiva da eliminação da pobreza extrema existente na área,
considerando as mudanças ocorridas no projeto inicial.
4.0. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
4.1. ESPAÇOS ESPECÍFICOS:
4.1.1. Para ordenamento dos estudos e projetos, dividimos a poligonal da intervenção em 03
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(três) reservas de referências:
4.1.1.1. ER1- Jaracaty, incluindo a margem direita e esquerda da avenida Carlos Cunha;
4.1.1.2. ER2- Recanto dos Vinhais, margeando a via Expressa;
4.1.1.3. ER3- Cohafuma, margeando a via Expressa.
4.1.2. Tem-se como pressuposto básico o acompanhamento e a participação popular e
comunitária durante todas as fases do trabalho. No decorrer dos serviços deverão ser previstas
reuniões noturnas ou em fins de semana junto às comunidades, residentes e seus
representantes, como movimentos populares, associativos, culturais, desportivos e ambientais.
4.1.3. O desenvolvimento dos serviços se dará em etapas, organizando-se de acordo com o
cronograma seguinte:
ETAPAS DAS OBRAS
ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ENGENHARIA
FINALIZAÇÃO DE OBRAS
TOTAL

PRAZO DE EXECUÇÃO
45 dias
30 dias
120 dias
15 dias
210 dias

PERCENTUAL DE
PAGAMENTO
3,5%
1,5%
85%
10%
100%

4.1.4. O prazo total definido para a execução do Objeto deste Termo de Referência deverá ser
cumprido rigorosamente, contado a partir da data de emissão da Ordem de Serviço.
Considerar-se-á um prazo de 210 (duzentos e dez) dias corridos.
4.2. PROJETO BÁSICO
4.2.1. O Projeto Básico consiste num conjunto de informações técnicas necessárias e
suficientes para caracterizar o partido urbanístico e as obras de engenharia, apresentando o
detalhamento necessário para a definição e quantificação de equipamentos, materiais e serviços
relativos às mesmas. Nesta etapa deverão ser desenvolvidos os serviços abaixo relacionados:
4.2.2. Desenvolvimento da proposta de readequação urbanística e obras de engenharia
previstos no anteprojeto desenvolvido pelo Contratante;
4.2.3. Definição de custos e cronograma de obra.
4.2.4. Nesta etapa deverão ser consideradas soluções de acessibilidade que atentem para a
mobilidade hierarquizada: pedestres, pessoa com deficiência, pessoa idosa, ciclistas,
motociclistas, carroceiros, automobilistas etc., e que integrem harmoniosamente áreas de
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circulação e estacionamento, compatibilizadas com a rede de serviços de transporte coletivo
(ônibus).
4.2.5. As metodologias diferenciadas de execução, com uso de materiais e tecnologias
alternativas, somente serão aceitas, se aprovadas pela equipe técnica da SEMURH e do
mandatário do referido contrato de repasse, e quando representarem benefícios nos prazos e na
qualidade final das obras de engenharia.
4.2.6. DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS:
4.2.6.1. Memorial Descritivo com especificação de materiais, técnicas e serviços;
4.2.6.2. Plantas de Situação do Conjunto Urbano e obras de engenharia, indicando a área do
projeto e seu entorno imediato, contendo o sistema viário com a respectiva hierarquia segundo
a classificação municipal e a identificação dos equipamentos existentes no entorno imediato;
4.2.6.3. Planta de Implantação, apresentando a proposta geral de intervenção e a localização
dos equipamentos, dos mobiliários urbanos e dos espaços públicos;
4.2.6.4. Projeto dos Equipamentos Urbanos;
4.2.6.5. Projeto de infraestrutura de saneamento, pavimentação, iluminação pública, contenção
de encostas e de preservação ambiental;
4.2.6.6. Projeto do Mobiliário Urbano (bancos, postes, grades, lixeiras, etc.);
4.2.6.7. Planilha orçamentária dos serviços a serem executados com base no SINAPI, que
deverá ser apresentada conforme modelo da Caixa Económica Federal e Memória de Cálculo
da referida Planilha. Deverá também ser apresentado, orçamento com planilha detalhada de
custos para elaboração dos projetos básicos e executivos, dentro dos valores globais
apresentados no certame;
4.2.6.8. Cronograma Físico-Financeiro com previsão de gastos mensais e percentual mensal de
execução de cada etapa;
4.2.6.9. Após o recebimento do Projeto Básico, a CONTRATANTE conta com até 10 (dez)
dias para aprovação. Dentro desse prazo será realizada reunião de definição de diretrizes para
que a CONTRATADA possa dar início à elaboração do Projeto Executivo.
4.3. PROJETO EXECUTIVO
4.3.1. O Projeto Executivo é o conjunto de informações técnicas necessárias e suficientes para
a realização do empreendimento, contendo de forma clara, precisa e completa todas as
indicações e detalhes construtivos para a perfeita instalação, montagem e execução dos
serviços e obras. Assim, os Projetos Executivos de Urbanização e de obras de engenharia
deverão contemplar a definição e a clara destinação de áreas ou setores, de forma a permitir a
consequente execução e finalização do objeto;
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4.3.2. Projeto Geométrico de Sistema Viário, compreendendo as vias, com delimitação das
faixas de rolamento de veículos, calçadas e elementos de acessibilidade.
4.3.3. DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES NO FIM DESTA FASE:
4.3.3.1. Levantamento planialtimétrico semi-cadastral georreferenciado da área do projeto,
com identificação: dos limites da área do projeto devidamente cotados e referências de nível;
das curvas de nível à equidistância de 1,00m (um metro); de calçadas ou meios-fios, existentes;
de árvores, postes, poços de visita (PV), telefones públicos e outros elementos fixos existentes;
dos limites de edificações existentes, devidamente cotados;
4.3.3.2. Planta de Localização do projeto, indicando sua posição em relação à cidade, com o
nome dos logradouros;
4.3.3.3. Plantas de Situação do Conjunto Urbano, indicando a área do projeto e seu entorno
imediato, contendo o sistema viário com a respectiva hierarquia segundo a classificação
municipal e a identificação dos equipamentos existentes no entorno imediato;
4.3.3.4. Projeto de Urbanização de espaços públicos (parque, praça, largo etc.), composto dos
seguintes projetos específicos:
4.3.3.4.1. Projeto Urbanístico, apresentando a proposta geral de intervenção e localização dos
equipamentos e mobiliário urbano;
4.3.3.4.2. Projeto de Paisagismo, apresentando arborização e vegetação em geral, com
identificação das espécies utilizadas, como rampas para portadores de necessidades especiais
(PNE) e rebaixamentos de piso, dentre outros;
4.3.3.4.3. Projeto de Iluminação, apresentando a localização, altura e espaçamento dos postes,
potência das lâmpadas e raio de ação das luminárias;
4.3.3.4.4. Projeto ou Especificação de Equipamentos Urbanos (quiosques, coretos, postos de
serviços etc.);
4.3.3.4.5. Projeto ou Especificação do Mobiliário Urbano (bancos, postes, grades, lixeiras,
telefones públicos etc.);
4.3.3.4.6. Projeto de Instalação Elétrica para alimentar o sistema de iluminação pública e o
funcionamento de equipamentos urbanos;
4.3.3.4.7. Projetos de engenharia dos equipamentos urbanos: estrutural (incluindo sondagens),
água, esgoto sanitário, SPDA, pontos lógicos e elétrico;
4.3.3.4.8. Planilha Orçamentária, com a discriminação dos elementos (materiais, bens e
serviços), que possibilitam a execução da obra;
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4.3.3.4.9. Cronograma físico-financeiro, indicando os desembolsos e serviços que constam na
Planilha Orçamentária para a execução da obra;
4.3.3.4.11. Registro de Responsabilidade Técnica (RRT/ART) assinada por profissional
habilitado para a atividade.
5.0. DIRETRIZES:
5.1. Todos os estudos e projetos deverão ser desenvolvidos observando a compatibilização
entre os elementos dos diversos sistemas e atendendo às seguintes diretrizes:
5.2. Considerar o clima e as especificidades ambientais da área, bem como a população e a
região a serem beneficiadas;
5.3. Definir materiais e métodos construtivos adequados ao contexto e à cultura local, que
visem a redução do desperdício e entulho ou possibilitem a sua reciclagem;
5.4. Prever estratégias de sustentabilidade ambiental, como o aproveitamento de água das
chuvas ou o paisagismo produtivo com utilização de espécies nativas, o uso de fontes de
energias alternativas, a coleta seletiva de lixo, a compostagem de resíduos orgânicos, entre
outras;
5.5. Adotar soluções que considerem a acessibilidade de pessoas com deficiência ou
necessidades especiais, obedecendo ao que determina a NBR 9050/2004 e demais normas da
ABNT.
6.0. LEGISLAÇÃO, NORMAS E REGULAMENTOS
6.1. A CONTRATADA deverá entregar os projetos devidamente registrados, aprovados e
licenciados pelos órgãos competentes e pelas concessionárias de água, esgoto, energia elétrica
e telefonia, sendo responsável pela observância das leis, decretos e regulamentos, portarias e
normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato,
inclusive por suas subcontratadas.
6.2. Na elaboração do objeto deverão ser observados os documentos abaixo, assim como, toda
a legislação pertinente, independente de citação:
6.3. Os documentos técnicos quem compõem os anteprojetos elaborados pela SEMURH;
6.3.1. O Edital de Licitação;
6.3.2. O presente Termo de Referência;
6.3.3. Exigências e normas da ABNT;
6.3.4. O Plano Diretor do Município de São Luís – MA e de suas respectivas leis
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complementares;
6.3.5. A legislação Ambiental do Município de São Luís – MA;
6.3.6. Exigências e recomendações do Corpo de Bombeiros, da Vigilância Sanitária, da
Segurança Pública e das concessionárias locais de água, esgoto sanitário, energia e telefone.
6.4. MATERIAL TÉCNICO DISPONÍVEL
Os Anteprojetos e demais documentos existentes nas dependências da SEMURH, referentes
aos serviços, objeto de intervenção, serão colocados à disposição, inicialmente dos
participantes da licitação e posteriormente da CONTRATADA, em meio digital, que se
incumbirá de executar conferências e/ou levantamentos que se fizerem necessários para o
desenvolvimento do trabalho, sendo a CONTRATADA responsável pela correta indicação de
uso, independente da exatidão de dados e/ou documentos cedidos pela CONTRATANTE.
6.5. DESENVOLVIMENTO DO PROJETO
6.5.1. Após a respectiva elaboração, a CONTRATADA providenciará a ART de todos os
Projetos e atividades técnicas (com os respectivos comprovantes de quitação), inclusive
Cronogramas, Planilha Orçamentária e Memórias de Cálculo do BDI adotado;
6.5.2. Os documentos técnicos produzidos em cada etapa de elaboração do Projeto devem ser
submetidos à avaliação e aprovação da CONTRATANTE;
6.5.3. Será de responsabilidade dos autores dos Projetos a introdução das modificações
necessárias à sua aprovação;
6.5.4. As impropriedades apontadas pela CONTRATANTE e pelos órgãos de aprovação,
fiscalização e controle serão corrigidas pela CONTRATADA sem custo adicional para a
CONTRATANTE;
6.5.5. A CONTRATADA deverá responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as disposições,
acordos e obrigações relativos às legislações social e trabalhista em vigor, particularmente no
que se refere ao pessoal alocados nos serviços objeto do contrato. Não será admitida, em
nenhuma hipótese, a contratação de profissionais de menor de idade.
6.5.6. A CONTRATADA deverá efetuar pagamento de todos os impostos, taxas e demais
obrigações fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o
recebimento definitivo dos serviços;
6.5.7. Os trâmites para a aprovação dos projetos junto aos órgãos oficiais e às concessionárias
de serviços serão de responsabilidade da CONTRATADA;
6.5.8. A CONTRATADA por sua conta e ônus deverá produzir os documentos, plantas e
eventuais complementações de projetos exigidos para a aprovação nos órgãos de licenciamento
e que possam não ter sido explicitamente identificados neste documento;
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6.5.9. A CONTRATANTE poderá a qualquer tempo solicitar sem ônus adicionais a expedição
de partes isoladas do projeto, devidamente legalizadas junto aos órgãos de licenciamento;
6.5.10. A CONTRATANTE deterá o direito de propriedade intelectual dos projetos
desenvolvidos, assim como de toda a documentação produzida.
6.6. APRESENTAÇÃO DE DESENHOS E DOCUMENTOS
6.6.1. Todos os documentos deverão ser entregues em 04 (quatro) cópias digitais (CD/DVD)
em formatos editáveis (elementos gráficos DWG e PDF, e elementos textuais DOC, XLS ou
PDF);
6.6.2. Documentos impressos serão entregues em 05 vias, sendo que os Projetos deverão ser
plotados em folhas compatíveis com a escala de representação;
6.6.3. Documentação técnica: elementos gráficos e elementos textuais;
6.6.4. Informações do carimbo a ser entregue pela SEMURH no ato da contratação dos
serviços;
6.6.5. Declaração de compatibilidade de quantitativos e custos constantes da Planilha
Orçamentária com os quantitativos do Projeto e com os custos do SINAPI;
6.6.6. As escalas dos desenhos devem ser compatíveis com as etapas de projeto e permitir a
adequada avaliação da proposta.
6.6.7. A CONTRATANTE poderá, no curso do desenvolvimento dos projetos, alterar as
escalas adotadas no item anterior;
6.6.8. A Contratada deverá atender aos requisitos especificados no presente Projeto Básico de
Referência de engenharia, de forma a garantir a conclusão das obras de Urbanização do
Jaracaty/Recanto dos Vinhais e Cohafuma.
6.6.9. As obras e os serviços a serem executados pela Contratada se encontram especificados
neste Termo de Referência – Item 1.2, que demonstram a visão global dos investimentos
necessários e as definições quanto aos níveis de serviço que deverão ser atendidos;
6.6.10. As obras objeto do presente Termo de Referência deverão ser executadas em sua
integralidade, compreendendo a totalidade das etapas de obras, serviços e instalações
necessárias, sob inteira responsabilidade da Contratada, até a sua entrega, atendidos os
requisitos técnicos, ambientais e legais para sua utilização em condições de segurança
estrutural e operacional e com as características adequadas às finalidades para a qual foram
contratadas.
6.6.11. Nesse sentido, a contratação objeto do presente Termo de Referência compreende
elaboração dos projetos básico e executivo e execução das obras e finalização dos objetos
contratuais.
6.6.12. Os Projetos Básico e Executivo incluirão o levantamento das quantidades, memórias de
cálculo, especificações e notas de serviços e plano de execução do empreendimento.
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6.6.13. Os desenhos deverão conter carimbo com assinatura do(s) engenheiro(s) responsável
(eis) pelo projeto, constando seu(s) registro(s) no CREA.
6.6.14. Os serviços a serem executados deverão seguir rigorosamente as determinações
emanadas da SEMURH com as orientações e metodologias indicadas nos projetos
correspondentes a cada tipo de serviço e as normas técnicas vigente na ABNT, e apenas
poderão ser iniciados após aprovação, pela SEMURH dos planos de serviços detalhados pela
Contratada e após a emissão das respectivas notas de serviço.
6.6.15. A Contratada deverá alocar mão-de-obra, equipamentos e demais recursos necessários
à realização total do contrato.
6.6.16. Fica determinado que os projetos, especificações e toda a documentação relativa à obra
são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe mencionado em um documento e
omitido em outro será considerado especificado e válido.
7.0. DOS QUANTITATIVOS
7.1. Os quantitativos necessários para execução do objeto deste Termo de Referência são de
inteira responsabilidade da licitante, tendo em vista que a elaboração dos Projetos Básico e
Executivo ficarão sob responsabilidade da Contratada.
8.0. PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO
8.1. PRAZO DE VIGÊNCIA
8.1.1. O prazo de vigência do Contrato é de 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura.
8.2. PRAZO DE EXECUÇÃO
8.2.1. O prazo de execução do objeto deste Termo de Referência é de 210 (duzentos e dez)
dias, a contar da data da emissão da Ordem de Serviço.
9.0. DA VISTORIA
9.1. A visita técnica será acompanhada por um representante da SEMURH e deverá ser
agendada com a Assessoria Técnica da SEMURH, que, após a vistoria, a certificará, expedindo
o Atestado de Visita. Esse atestado será juntado à Documentação de Habilitação, nos termos
do inciso III do Artigo 30, da Lei 8.666/93 de 21/06/93. Justifica-se essa necessidade, em face
das condições e peculiaridades dos serviços a serem executados, e também com o fim de
oportunizar o licitante a apresentar uma proposta que reflita melhor a realidade da obra a ser
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implementada.
9.2. A visita deverá ser agendada com antecedência através do telefone (98)98807-9098 e
deverão ocorrer até os 05(cinco) dias úteis anteriores a abertura da Proposta de Preço.
9.3. Horário de atendimento na SEMURH é de 8:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 17:00 horas.
9.4. Caso declinem deste direito, as licitantes deverão apresentar uma declaração formal
assinada pelo responsável técnico, sob as penalidades da lei, esclarecendo que têm pleno
conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos; e sobre o
local do serviço, onde se comprometem a acatar todas as especificações estabelecidas neste
Termo de Referência e em instruções e especificações de serviços estabelecidas pela
SEMURH, pela ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas , assumindo total
responsabilidade por esta declaração; ficando impedida, no futuro, de pleitear por força do
conhecimento declarado, quaisquer alterações contratuais, de natureza técnica e/ou financeira.
10.0. MODALIDADE DE LICITAÇÃO:
10.1. Regime Diferenciado de Contratação – RDC - INTEGRADO (Projeto e Execução), em
conformidade com as disposições deste TR e respectivos Anexos, com as disposições contidas
na Lei Federal nº 12.462, de 04 de agosto de 2011, no Decreto Federal nº 7.581, de 11 de
outubro de 2011, na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e nos casos
excepcionais a aplicação da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 quando a Lei Federal
12.462/11 permitir, observadas as alterações posteriores introduzidas e demais legislações
pertinentes ao assunto.
10.2. Referido procedimento visa ampliar a eficiência nas contratações públicas e a
competitividade entre os licitantes, observado os princípios da legalidade, publicidade,
transparência, celeridade e economicidade, além daqueles previstos no art. 3º da mencionada
legislação.
10.3. Por meio da contratação integrada a SEMURH espera obter soluções técnicas inovadoras
que reduzam o prazo de execução das obras e os custos diretos do empreendimento. Além de
aproximar as contratações públicas das sistemáticas utilizadas no Setor Privado e ainda ter o
compartilhamento do Risco do Empreendimento.
10.4. Além disso, com a utilização da contratação integrada a SEMURH busca soluções de
engenharia mais econômicas devido a singularidade dos serviços a serem executados.
10.5. O critério de julgamento será Menor Preço Global.
11.0. DAS PROPOSTAS
11.1. Os critérios de aceitabilidade das propostas seguirão as condições a seguir expostas:
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11.1.1. A proposta, que compreende a descrição do objeto ofertado pelo licitante, deverá ser
compatível com as especificações constantes no Edital. O formato da planilha deverá seguir o
modelo apresentado no item 17.0, com o detalhamento dos locais de intervenção, valores dos
projetos básicos, valores dos projetos executivos e valores da execução;
11.1.2. A data-base do orçamento da SEMURH é maio de 2018, data esta que deve ser
considerada, também, para apresentação da proposta de preços da licitante e do cálculo do
índice de reajustamento a ser aplicado sobre o valor da proposta da licitante vencedora.
11.1.3. A Licitante deverá apresentar juntamente com a proposta um memorial descritivo onde
deve demonstrar o conhecimento do serviço, os caminhos críticos, as soluções e alternativas
possíveis, os equipamentos a serem utilizados e os recursos humanos envolvidos.
11.1.4. A proponente deverá apresentar cronograma detalhado, contemplando os prazos de
execução de cada uma das etapas do serviço.
11.1.5. Nos preços deverão estar computados todos os custos para seu normal adimplemento,
sejam eles impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, seguros
e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado.
11.1.6. O valor proposto pelas licitantes para elaboração dos projetos e execução das obras,
não poderá ultrapassar o valor do orçamento estimado da SEMURH.
11.2. EXAME DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
11.2.1. No exame das propostas de preços serão considerados:
11.2.2. A obrigatoriedade de apresentação de toda a documentação e quadros exigidos neste
Termo de Referência;
11.2.3. A coerência entre os preços propostos;
11.2.4. A coerência na composição do BDI;
11.2.5. O demonstrativo do percentual adotado para os encargos sociais;
11.2.6. É permitido participação de Consórcios. Nesta licitação será admitida a possibilidade
de Consórcio, pelo fato de permitir um reforço de capacidade técnica e financeira do licitante,
proporcionando maior disponibilidade de equipamento e pessoal especializado, ensejando
ainda a participação de maior numero de empresas, possibilitando a participação de empresas
regionais com aumento na competitividade.
11.2.7. É permitida a Subcontratação, para as atividades que não constituam o escopo principal
do objeto, até o limite de 30% do orçamento.
11.2.8. O orçamento previamente estimado para a contratação será tornado público apenas e
imediatamente apos o encerramento da licitação, sem prejuízo da divulgação do detalhamento
dos quantitativos e das demais informações necessárias para a elaboração das propostas.
11.2.9. É vedada a celebração de termos aditivos ao contrato a ser celebrado com vistas à
execução das obras e serviços objeto do presente Termo de Referência, exceto para
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recomposição do equilíbrio econômico-financeiro decorrente de caso fortuito ou força maior, e
por necessidade de alteração do projeto ou das especificações para melhor adequação técnica
aos objetivos da contratação, a pedido da administração pública, desde que não decorrentes de
erros ou omissões por parte da Contratada, devendo ser observado os limites previstos no § 1°
do art. 65 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993
11.3. DA FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO
11.3.1. Duas ou mais empresas poderão formar consórcio objetivando reunir as capacidades,
habilidades, escala e quaisquer outros requisitos, técnicos ou financeiros, necessários e
suficientes para o provimento dos serviços conforme as especificações. É vedada a
participação de empresas consorciadas em mais de um consórcio ou isoladamente.
11.3.2. As empresas integrantes do consórcio serão responsáveis solidárias pelos atos
praticados, tanto na fase de licitação quanto na de execução contratual. No caso de consórcio
entre empresas brasileiras e estrangeiras, a liderança caberá, obrigatoriamente, à empresa
brasileira.
11.3.3. Empresas reunidas sob forma de consórcio deverão observar o artigo 33 da Lei
nº8.666/93.
11.3.4. Cada consorciado deverá atender individualmente aos quesitos de habilitação previstos
neste Edital, apresentando os documentos exigidos, exceto quanto aos quesitos relativos à
qualificação econômico-financeira e qualificação técnica.
11.3.5. A empresa líder do Consórcio deverá apresentar o compromisso de constituição do
Consórcio, o qual deverá regular a participação de cada consorciada na execução dos serviços,
bem como a participação percentual de cada consorciada no preço e a responsabilidade de cada
consorciada quanto ao cumprimento das obrigações contratuais e/ou técnicas, devendo as
integrantes do Consórcio ser obrigatoriamente responsáveis solidárias pelo cumprimento
licitatório e do Contrato.
11.3.6. O consórcio não poderá ter sua composição ou constituição alterada, ou sob qualquer
forma modificada, sem prévio e expresso consentimento da SEMURH.
11.3.7. Caso seja vencedor do certame, o consórcio fica obrigado a promover, antes da
celebração do contrato, a constituição do consórcio, elaborado nos termos do Compromisso de
Constituição apresentado por ocasião da licitação, devidamente registrado na Junta Comercial,
ou órgão competente.
11.3.8. É vedada a sub-rogação total ou parcial do objeto do contrato
11.4. SUB CONTRAÇÃO E SUB - ROGAÇÃO
11.4.1. É vedada a sub-rogação total ou parcial do objeto do contrato.
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11.4.2. Para as obras ou serviços listados a seguir, será permitida a subcontratação, mediante
previa e expressa autorização da SEMURH, no limite de 30% (trinta por cento) do valor total
das obras ou serviços:
11.4.2.1. Estudos e Projetos
11.4.2.2. Sondagens
11.4.2.3. Ensaios
11.4.2.4. Serviços Topográficos Eventuais
11.4.2.5. Mobilização, Instalação e Desmobilização
11.4.3. A Subcontratação desses serviços se justifica por sua natureza específica e
especializada.
11.4.4. Em caso de subcontratação do objeto, esta deve efetivar-se, também, mediante contrato
e somente após verificado o atendimento a todas as condições de habilitação constantes do
Edital e impostas às concorrentes que participaram do evento.
11.4.5. A Contratada assumirá a responsabilidade por eventual subcontratação das obras ou
serviços acima relacionados perante à SEMURH e deverá ter dessa última prévia e expressa
anuência.
11.4.6. A subcontratação não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade ou, ainda, resultante de imperfeições técnicas,
vícios redibitórios ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na
ocorrência deste, não implica corresponsabilidade da SEMURH ou de seus agentes e
prepostos, em consonância com os artigos 69 e 70 da Lei nº 8.666/93.
11.4.5. A SEMURH se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços realizados
por meio da subcontratação em desacordo com o estipulado nos documentos contratuais e nas
normas e especificações.
12.0. DOS ADITIVOS, DA ALOCAÇÃO DE RISCO E DA RECOMPOSIÇÃO DO
EQUILIBRIO ECONÔMICO – FINANCEIRO
12.1. Fica vedada a celebração de termos aditivos a este contrato, exceto se verificada uma das
seguintes hipóteses:
12.2. Recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, devido a caso fortuito ou força maior;
12.3. Caso fortuito ou força maior que possam ser objeto de cobertura de seguros oferecidos no
Brasil à época de sua ocorrência ou que estejam previstos na Matriz de Risco são de
responsabilidade da Contratada.
12.4. Necessidade de alteração do projeto ou das especificações para melhor adequação técnica
aos objetivos da contratação, a pedido da administração pública, desde que não decorrentes de
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erros ou omissões por parte do contratado, observados os limites previstos no § 1º do art. 65 da
Lei no 8.666, de1993.
12.2. DA ALOCAÇÃO DE RISCOS
12.2.1. Matriz de Risco é o instrumento que define as responsabilidades do Contratante e do
Contratado na execução do Contrato. Com base na Matriz de Risco (Anexo I), são definidas as
diretrizes das cláusulas contratuais.
12.2.2. A Contratada é integral e exclusivamente responsável por todos os riscos relacionados
ao objeto do ajuste, inclusive, mas sem limitação, conforme estabelecido na Matriz de Risco.
12.2.3. A Contratada não é responsável pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste, cuja
responsabilidade é da SEMURH, conforme estabelecido na Matriz de Risco.
12.2.4. Constitui peça integrante do Contrato, independentemente de transcrição no
instrumento respectivo, o Anexo I– Matriz de Risco.
12.2.5. O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condição incerta que,
se ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do empreendimento. O risco é o
resultado da combinação entre probabilidade de ocorrência de determinado evento futuro e o
impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais específico ao se
classificar o risco como a probabilidade de ocorrência de um determinado evento que gere
provável prejuízo econômico.
12.2.6. A análise dos riscos associados ao empreendimento é realizada com base nas
informações da Matriz de Risco.
12.2.7. A CONTRATADA DECLARA:
12.2.7.1. Ter pleno conhecimento da natureza e extensão dos riscos por ela assumidos no
contrato; e
12.2.7.2. Ter levado tais riscos em consideração na formulação de sua proposta.
12.3. DA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
12.3.1. Sempre que atendidas as condições do Contrato e mantida as disposições desse e da
Matriz de Risco (Anexo X), considera-se mantido seu equilíbrio econômico-financeiro.
12.3.2. A Contratada somente poderá solicitar a recomposição do equilíbrio econômicofinanceiro nas hipóteses excluídas de sua responsabilidade na MATRIZ DE RISCO, desde que
seja comprovado o fato.
12.4. Os casos omissos serão objeto de análise acurada e criteriosa da SEMURH, lastreada em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.
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13.0. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA.
13.1. Os atestados ou certidões deverão ser fornecidos pelos respectivos proprietários dos
serviços e deverão estar averbados pelo conselho profissional competente a que a empresa
pertencer.
13.2. Na hipótese de empresas / consórcios que prestaram serviços sob a forma de
subcontratação, os atestados emitidos pelos contratados deverão ter anuência do Contratante
Original, conforme disposto no Art. 61 da Resolução nº 1.025/2009 do CONFEA.
13.3. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues
acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado e
também devidamente consularizados.
13.4. Para a comprovação exigida, os licitantes deverão apresentar somente certidões e
atestados pertinentes, evitando a inclusão de outros documentos.
13.5. Todos os documentos apresentados para habilitação deverão ser apresentados em nome
da proponente com número do CNPJ/MF e com o endereço respectivo.
13.6. Se a proponente for a matriz, todos os documentos deverão estar em seu nome. Se a
proponente for a filial, todos os documentos deverão estar em nome desta, exceto aqueles
documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome
da matriz, e os atestados de capacidade técnica, que podem ser apresentados em nome e CNPJ
da matriz e/ou em nome e com o CNPJ da filial.
13.7. As certidões que não apresentarem em seu teor, data de validade previamente
estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 60 (sessenta) dias antes da
data da sessão pública desta licitação.
13.8. CAPACIDADE TÉCNICA DA PROPONENTE
13.8.1. Deverão ser apresentadas as comprovações dos serviços executados pela empresa para
constatação de capacidade operacional conforme indicado abaixo:
13.8.2. Atestado(s) de capacidade técnico-operacional, fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de
direito público ou privado, acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT),
emitida pelo CREA, comprovando que a licitante executou, a qualquer tempo, serviços de
natureza e vulto compatíveis com o objeto desta licitação, que façam referência às parcelas de
maior relevância contidas no anteprojeto fornecido pela SEMURH (Pavimentação Asfáltica e
em Bloquetes), de forma clara e precisa;
13.8.2.1. Poderão ser apresentados atestados oriundos de contratos distintos, desde que o
somatório deles atenda totalmente cada um dos requisitos estabelecidos.
13.8.2.2. Certidão comprobatória de inscrição ou registro e regularidade da licitante no
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, da região a que estiver vinculada,
que comprove o exercício da atividade relacionada com o objeto da licitação.
13.8.2.3. Declaração formal emitida pela licitante de que os equipamentos necessários para
execução da Obra/Serviço de que trata o objeto desta licitação estarão disponíveis e em
perfeitas condições de uso quando da contratação. Esses equipamentos estarão sujeitos à
vistoria “in loco” pela SEMURH, por ocasião da contratação e sempre que necessário.
13.9. CAPACIDADE TÉCNICO – PROFISSIONAL
13.9.1. Responsáveis Técnicos devem ter experiência na execução de objeto de mesmo caráter
e de igual complexidade ou superior, que comprove a parcela relevante, de acordo com a tabela
adiante, conforme anotação em acervo técnico e atestado de boa execução, emitido por pessoa
jurídica e registrado no CREA.
13.9.2. Todos os atestados deverão conter os nomes e as respectivas funções desempenhadas
pelos responsáveis técnicos, não serão aceitos atestados sem essas informações.
13.9.3. Certidão comprobatória de inscrição ou registro e regularidade dos seus responsáveis
técnicos no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia –CREA.
13.9.4. Cada Responsável Técnico só poderá representar uma única empresa, sob pena de
inabilitação das Licitantes.
13.9.5. A vinculação do(s) profissional(s) será caracterizada conforme abaixo:
13.9.5.1. Mediante a anexação de cópias autenticadas da Ficha de Registro de Empregados –
FRE ou da Carteira Profissional deTrabalho;
13.9.5.2. Por meio de contrato de prestação de serviços, celebrado de acordo com a legislação
civil comum;
13.9.5.3. Através do ato constitutivo, quando se tratar de dirigente ou sócio da empresa
licitante.
13.9.5.4. Em caso de futura disponibilidade do profissional, a licitante deverá apresentar
declaração formal, assinada pelo referido profissional, com firma reconhecida em cartório, da
qual deverá constar nome completo e número do CREA/CAU do profissional, informando que
este irá integrar o corpo técnico da licitante caso esta seja declarada vencedora do certame.
Juntamente com a declaração, deverão ser apresentados documentos que comprovem a
qualificação.
14.0. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
14.1. A licitante deve apresentar:
14.1.1. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, ou liquidação judicial, ou de
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execução patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de
seu domicílio, dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta,
expedida a menos de 60 (sessenta) dias contados da data da sua apresentação;
14.1.2. 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 encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;
14.1.3. O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por outro profissional
equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.
14.1.4. As demonstrações contábeis apresentadas poderão, a critério da Contratante, ser
submetidas à apreciação do Conselho Regional de Contabilidade.
14.1.5. As empresas constituídas no exercício em curso deverão apresentar cópia do balanço de
abertura ou cópia do livro diário contendo o balanço de abertura, inclusive com os termos de
abertura e encerramento;
14.1.6. A licitante deverá comprovar, no dia da apresentação das propostas, possuir capital
social mínimo ou patrimônio líquido mínimo de 5% (cinco por cento) do valor por ela
proposto.
15.0. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
15.1. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua
proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas
contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios
necessários, na qualidade e quantidade especificadas neste Termo de Referência e seus anexos.
15.2. Elaborar os projetos e executar as obras objeto deste Termo de Referência, em
conformidade com o respectivo planejamento, normas e especificações técnicas e, ainda com
as instruções emitidas pela SEMURH, provendo os equipamentos e ferramentas necessários e
efetuando sua manutenção de forma a garantir a sua plena funcionalidade.
15.3. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou serviço técnico especializado, para
que a Administração possa utilizá-lo de acordo com o previsto neste Termo de Referência.
15.4. A produção ou aquisição dos materiais e respectivo transporte são de inteira
responsabilidade da Contratada.
15.5. Prover os materiais necessários à execução das obras previstas neste Termo de
Referência, acondicionando-os de forma a preservar sua qualidade.
15.6. Sendo necessário refazer o serviço, a Contratada fica obrigada a realizá-lo nas condições
contratadas, correndo por sua conta as respectivas despesas. Deixando a Contratada de refazêlo, a SEMURH poderá contratar terceiro para executar o serviço, reconhecendo à Contratada
sua responsabilidade pelo respectivo pagamento, sem que tenha direito a reembolso ou prévia
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ciência dessa contratação;
15.7. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do Contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou
incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados.
15.8. Fica a cargo da Contratada a manutenção de depósitos e almoxarifados de materiais e de
equipamentos até a conclusão e aceite pela SEMURH das obras.
15.9. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado, de acordo com o
Artigo 70 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.
15.10. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, ficando a
Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no Edital, ou dos pagamentos
devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos.
15.11. Responsabilizar-se, durante a execução dos serviços contratados, por qualquer dano
que, direta ou indiretamente, ocasionar a bens da SEMURH ou sob sua responsabilidade ou
ainda de terceiros.
15.12. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeição de serviços pela fiscalização
da SEMURH e pelos atrasos acarretados por esta rejeição, bem como por qualquer multa a que
vier a ser imposta pela SEMURH, de acordo com as disposições do contrato.
15.13. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem
executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor.
15.14. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá, além de
provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual – EPI.
15.15. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias,
tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere
responsabilidade à Contratante.
15.16. Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados,
no prazo fixado pelo fiscal do Contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento
das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste Termo de Referência.
15.17. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas da
Contratante;
15.18. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os
a não executar atividades não abrangidas pelo Contrato, devendo a Contratada relatar à
Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função.
15.19. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação
dos serviços;
15.20. Realização de qualquer trabalho por menor de dezesseis anos, exceto na condição de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de
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dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
15.21. Atender, prontamente, quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto do
presente Termo de Referência e respectivo Edital, sem ônus para a SEMURH;
15.22. Manter um Preposto, aceito pela Administração, no local do serviço, para representá-lo
na execução do Contrato (art. 68 da Lei8.666/93);
15.23. Providenciar a sinalização diurna e noturna nos níveis exigidos pelas Normas.
15.24. A empresa Contratada deverá instalar e manter, sem ônus para a SEMURH, no canteiro
de obras, um escritório e os meios necessários à execução da fiscalização e medição dos
serviços por parte da SEMURH.
15.25. Cumprir rigorosamente as Normas de Engenharia de Segurança e Medicina do
Trabalho, emanadas da legislação pertinente;
15.26. A empresa Contratada deverá colocar e manter placas indicativas do empreendimento,
de acordo com os modelos adotados pela SEMURH, que deverão ser afixadas em local
apropriado, enquanto durar a execução dos serviços.
15.27. A Contratada deverá fornecer estudos que comprovem a viabilidade do prazo de
execução das obras contendo cronograma físico e financeiro de modo a atender o disposto no
art. 6º da Lei nº 8.666/93.
15.28. Apresentar cronograma físico e financeiro, e Relatórios com as informações suficientes
e necessárias para o monitoramento e controle das etapas de execução dos serviços e da obra,
permitindo o fiel acompanhamento dos prazos avançados. Esses documentos deverão ser
entregues ao Fiscal do Contrato e a Assessoria Técnica da SEMURH.
15.29. Fornecer, a qualquer momento, todas as informações de interesse para a execução dos
serviços que a SEMURH julgar necessárias conhecer ou analisar.
15.30. Considerando que o transporte do material para bota-fora poderá ocorrer por vias
urbanas e rodovias com tráfego intenso, o planejamento da obra deverá prever ações
mitigadoras evitando acidentes ou transtornos ao tráfego existente.
15.31. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou serviço técnico especializado, para
que a Administração possa utilizá-lo de acordo com o previsto no Projeto Executivo, nos
termos do artigo 111 da Lei 8.666, de1993.
15.32. Facilitar o pleno exercício das funções da fiscalização da SEMURH;
15.33. Manter, durante a vigência do Contrato, as mesmas condições que propiciaram a sua
habilitação e classificação no processo licitatório.
15.34. Executar os serviços em conformidade com a proposta aprovada e qualquer outra
evidência que seja exigida no contrato.
15.35. Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades
objeto desta licitação, sem prévia autorização da SEMURH.
15.36. Após a assinatura do Contrato, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, providenciar a
Anotação de Responsabilidade Técnica – ART da empresa, no CREA da região onde os
85

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
RDC Presencial nº 001/2018
=================================================================================

serviços serão realizados, entregando uma via à fiscalização da SEMURH;
15.37. Manter no Canteiro de Obras a Anotação de Responsabilidade Técnica(ART);
15.38. Além das hipóteses previstas na legislação e nas normas aplicáveis, a Contratada será
responsável, ainda:
15.38.1. Pela inexecução, mesmo que parcial, dos serviços contratados;
15.38.2. Perante a SEMURH ou terceiros, pelos danos ou prejuízos causados, por ação ou
omissão, erro ou imperícia, vício ou defeito, na condução ou execução dos serviços objeto do
Contrato;
15.38.3. Pelo eventual acréscimo dos custos do Contrato quando, por determinação da
autoridade competente e motivada pela Contratada, as obras/serviços forem embargados ou
tiverem a sua execução suspensa.
16.0. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
16.1. Rejeitar os serviços executados em desacordo com os projetos, especificações técnicas ou
com imperfeição, presentes as Normas Técnicas da ABNT e outras aplicáveis.
16.2. Certificar as Notas Fiscais correspondentes após constatar o fiel cumprimento dos
serviços executados, medidos e aceitos.
16.3. Transmitir suas ordens e instruções por escrito, salvo em situações de urgência ou
emergência, sendo reservado à Contratada o direito de solicitar da fiscalização, por escrito, a
posterior confirmação de ordens ou instruções verbais recebidas.
16.4. Solicitar que a Contratada, quando comunicada, afaste o empregado ou contratado que
não esteja cumprindo fielmente o contrato.
16.5. Notificar, por escrito, a Contratada dos defeitos ou irregularidades verificados na
execução dos serviços, fixando-lhe prazos para sua correção.
16.6. Notificar, por escrito, a Contratada da aplicação de multas, débitos e da suspensão da
prestação de serviços.
16.7. Efetuar à Contratada os pagamentos dos serviços executados e efetivamente medidos e
faturados, nas condições estabelecidas no Contrato.
16.8. Realizar a medição dos serviços executados.
16.9. Obter as licenças ou autorizações, quando de sua competência, junto a outros
órgãos/entidades, necessárias à execução dos serviços contratados.
16.10. No exercício de suas atribuições fica assegurado à fiscalização da SEMURH, sem
restrições de qualquer natureza, o direito de acesso ao "local de execução dos serviços", bem
como a todos os elementos de informações relacionados com as obras/serviços, pelos mesmos
julgados necessários.
16.11. No exercício de suas atribuições, fica assegurado à fiscalização, sem restrições de
qualquer natureza, o direito de acesso ao "local de execução dos serviços", bem como a todos
os elementos de informações relacionados com as obras/serviços pela mesma, julgados
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necessários.
17.0. DO PREÇO DE REFERÊNCIA
17.1. O orçamento estimado para as contratações pelo RDC será tornado público apenas após a
adjudicação do objeto, sem prejuízo da divulgação no instrumento convocatório das
informações necessárias e suficientes para a elaboração das propostas. No entanto, estão à
disposição dos Órgãos de Controle Interno e Externo para consulta.
INTERVENÇÃO(PROJETO E EXECUÇÃO)

VALOR PREVISTO

PROJETO BÁSICO

PROJETO EXECUTIVO

EXECUÇÃO

Setor-01_Jaracaty

R$ 654.170,14

R$ 24.531,38

R$ 8.177,13

R$ 621.461,63

Setor-02_Jaracaty

R$ 3.617.174,19

R$ 135.644,03

R$ 45.214,68

R$ 3.436.315,48

Setor-03_Jaracaty

R$ 364.618,90

R$ 13.673,21

R$ 4.557,74

R$ 346.387,95

Setor-04_Jaracaty

R$ 3.604.278,75

R$ 135.160,45

R$ 45.053,48

R$ 3.424.064,81
R$ 2.297.002,33

Creche

R$ 2.417.897,19

R$ 90.671,14

R$ 30.223,71

Setor-01_Cohafuma

R$ 1.801.720,27

R$ 67.564,51

R$ 22.521,50

R$ 1.711.634,26

Setor-02_Cohafuma

R$ 12.413.450,75

R$ 465.504,40

R$ 155.168,13

R$ 11.792.778,21

Pavimentação/Asfalto_Cohafuma

R$ 1.639.379,43

R$ 61.476,73

R$ 20.492,24

R$ 1.557.410,46

Pavimentação/Recapeamento_Cohafuma

R$ 952.470,96

R$ 35.717,66

R$ 11.905,89

R$ 904.847,41

Pavimentação/Bloquete_Cohafuma

R$ 428.315,98

R$ 16.061,85

R$ 5.353,95

R$ 406.900,18

Pavimentação/Asfalto_Jaracaty

R$ 131.707,70

R$ 4.939,04

R$ 1.646,35

R$ 125.122,31

Pavimentação/Recapeamento_Jaracaty

R$ 364.709,16

R$ 13.676,59

R$ 4.558,86

R$ 346.473,70

Pavimentação/Bloquete_Jaracaty

R$ 452.514,29

R$ 16.969,29

R$ 5.656,43

R$ 429.888,58

Alambrado de contenção_Cohafuma

R$ 226.041,15

R$ 8.476,54

R$ 2.825,51

R$ 214.739,09

Serviço Social

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

TOTAL PREVISTO

R$ 29.068.448,85

R$ 1.090.066,83

R$ 363.355,61

R$ 27.615.026,41

18.0. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
18.1. Os recursos para execução dos serviços estão consignados no Orçamento da Secretaria
Municipal de Urbanismo e Habitação.
18.2. Dotação:
19.101.16.482.0221.2124.3.3.90.0112.11.0000.206
19.101.16.482.0221.2124.3.3.90.5100.11.0000.207
19.0. CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS
19.1. Critério de aceitabilidade dos serviços está condicionado:
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19.1.2. À correta execução das etapas dos serviços licitados e contratados;
19.1.3. Ao acompanhamento e atestado dos serviços pela fiscalização; e
19.1.4. Aos relatórios de controle da qualidade, contendo os resultados dos ensaios e
determinações devidamente interpretados, caracterizando a qualidade do serviço executado e
aos requisitos impostos pelas normas vigentes da ABNT.
19.1.5. Apenas serão consideradas e aceitas os serviços e as obras para as quais a SEMURH
tenha emitido Termo de Recebimento Definitivo, na forma do disposto na alínea “b” do art. 73
da Lei nº 8.666/93.
19.1.6. A simples emissão do Termo de Recebimento Definitivo não configura a
disponibilidade do direito da SEMURH de cobrar a re-execução dos serviços ou obras que
apresentarem supervenientemente, vícios ocultos ou quaisquer defeitos que comprometa a
qualidade do objeto do Contrato.
20.0. MEDIÇÃO E PAGAMENTO.
20.1. A empresa poderá, à medida que vai concluindo cada etapa, submeter à análise da
Assessoria Técnica e ao Fiscal do Contrato pedido de medição para fins de pagamento, que
promoverá a sua aceitação ou rejeição, fazendo o apontamento das críticas.
20.2. As medições mensais deverão seguir o preconizado nas especificações de serviço da
SEMURH e serão elaboradas pela Unidade de Fiscalização do Contrato e/ou pela empresa
Supervisora dos serviços a serem executados, sempre que os grupos de serviços forem
concluídos, sendo posteriormente atestadas pelo Engenheiro Fiscal do Contrato.
20.3. As medições serão elaboradas pela SEMURH ou por prepostos, mediante aviso dirigido à
Contratada por escrito. Deverá ser sempre feita pelo método cumulativo, acompanhada por
preposto da Contratada e ser por ele reconhecida.
20.4. A liberação das medições, para pagamento, não significa aceitação provisória ou final
dos serviços e/ou projeto. No caso de ser necessário refazer o serviço e/ou projeto ou
eventuais reparos, estes serão de inteira responsabilidade da Contratada sem ônus para a
SEMURH.
20.5. Os serviços a serem executados deverão seguir rigorosamente o projeto aprovado pela
SEMURH, as orientações e metodologias indicadas nos projetos correspondentes a cada tipo
de serviço e as normas técnicas vigentes.
20.6. Apenas serão aceitos as obras e serviços acabados e concluídos. Para os itens de
fornecimento que possuem critérios de medição e forma de pagamento nas especificações da
SEMURH, serão seguidas as especificações, nos demais casos, serão pagos somente após a
aplicação do material.
20.7. Independentemente de nova citação, para todos os preços valem as condições seguintes:
20.8. Todos os preços contratuais são fixos e independem do processo empregado na sua
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execução (manual ou mecânico), quaisquer que sejam os materiais, mão de obra e
equipamentos empregados.
20.9. Todos os preços devem corresponder a serviço pronto, sendo que na sua execução estarão
incluídas todas e quaisquer despesas, mesmo quando não são mencionadas expressamente.
20.10. Todos os preços incluem a remuneração de mão de obra, inclusive profissionais
especializados, instalações, equipamentos, encargos sociais e demais despesas decorrentes da
execução dos serviços.
20.11. Todos os serviços gráficos, bem como os relatórios e demais documentos técnicos,
solicitados pela SEMURH estão incluídos nos preços propostos.
20.12. As medições serão feitas mensalmente, de acordo com o desempenho (execução) da
Contratada, conforme peso do grupo de serviço e do serviço executado, sempre que as etapas
de serviços forem concluídas.
20.13. Independente do critério de elaboração da proposta pela Contratada, a SEMURH se
propõe a realizar as medições em cada grupo de serviços, limitados a um percentual sobre o
preço global ofertado, respeitando também o plano de execução das obras.
20.14. As medições de cada etapa deverão seguir o preconizado nas especificações de serviço
da SEMURH e serão elaboradas pela empresa, sempre que os grupos de serviços forem
concluídos, sendo atestadas pelo Engenheiro Fiscal do Contrato.
20.14. Os pagamentos serão efetuados por meio de medições mensais, vinculadas ao
desempenho (execução) da Contratada.
20.15. Os valores a serem pagos relativos aos serviços executados, serão calculados utilizando
as porcentagens executadas e medidas, desde que verificadas e aprovadas pela fiscalização da
SEMURH.
20.16. Será observado o prazo de até 30 (trinta) dias, para pagamento, contados a partir da data
da emissão do aceite na Nota Fiscal recebida pela SEMURH.
20.17. O pagamento referente a cada medição será liberado mediante comprovação, pela
Contratada, da Regularidade Fiscal nos termos do Edital.
20.18. Sendo constatada qualquer irregularidade em relação à situação cadastral da Contratada,
esta será formalmente comunicada de sua situação irregular, para que apresente justificativa e
comprovação de regularidade.
2 0 . 1 9 . Caso não se verifique que a empresa regularizou sua situação, estará sujeita ao
enquadramento nos motivos do Art. 78, da Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores.
21.0. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO.
21.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do Contrato consistem na verificação da
conformidade da prestação dos serviços e dos materiais e equipamentos empregados, de forma
a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais
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representantes da Contratante, especialmente designado, na forma dos artigos. 67 e 73 da Lei
nº 8.666, de 1993.
21.2. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o
acompanhamento e controle da execução dos serviços e do Contrato.
21.3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos
critérios previstos neste Termo de Referência.
21.4. O fiscal ou gestor do Contrato, ao verificar que houve sub dimensionamento da
produtividade pactuada, mesmo sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá
comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à
produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores
contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de1993.
21.5. A conformidade do material/equipamento a ser utilizado na execução dos serviços deverá
ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada
dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência, informando as
respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: qualidade e forma de uso.
21.6. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas,
adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme
o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de1993.
21.7. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas
pela Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de
Referência e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme
disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666, de1993.
21.8. Os serviços objeto deste Termo de Referência, quando contratados, serão fiscalizados por
Comissão formada por técnicos designados mediante Portaria pelo Secretario Municipal de
Urbanismo e Habitação.
21.9. A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante
terceiros, por qualquer irregularidade ou, ainda, resultante de imperfeições técnicas, vícios
redibitórios ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência deste,
não implica em corresponsabilidade da SEMURH ou de seus agentes e prepostos, em
consonância com os artigos 69 e 70 da Lei nº 8.666/93.
21.10. A SEMURH se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços realizados
em desacordo com o estipulado nos documentos contratuais e nas normas e especificações.
22.0 . DA GARANTIA CONTRATUAL E SEGURO DE ENGENHARIA
22.1. Para assinar o contrato, o vencedor deverá prestar garantia correspondente a 5% (cinco
por cento) do valor do Contrato, na forma da Lei, sob pena de decair o direito à contratação.
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22.2. A caução inicial será reforçada durante a execução dos serviços contratados, de forma a
totalizar sempre 5% (cinco por cento) do valor vigente do contrato (preços iniciais mais
aditivos e reajustamentos se houver).
22.3. A garantia e seus reforços poderão ser realizados em uma das seguintes modalidades:
22.3.1. Carta de Fiança Bancária;
22.3.2. Seguro-Garantia, com prazo de 210(duzentos e dez) dias;
22.3.3. Caução em dinheiro, a ser depositado em conta a ser fornecida pela SEMURH ou
Título da Dívida Pública;
22.4. No caso de Carta de Fiança Bancária, esta deverá ser a critério da licitante, fornecida
por um banco localizado no Brasil, pelo prazo da duração do Contrato, devendo a contratada
providenciar sua prorrogação, por toda a duração do Contrato, independente de notificação da
SEMURH, sob pena de rescisão contratual ressalvados os casos em que a duração do contrato
for inferior ao prazo acima estipulado, quando deverá a caução ser feita pelo prazo contratual.
22.5. Além disso, a Carta de Fiança deverá ser devidamente registrada em cartório de registro
de títulos e documentos, conforme determinada na Lei nº. 6.015/73, art. 129 e deverá vir
acompanhada de: cópia autenticada do estatuto social do banco; cópia autenticada da ata da
assembleia que elegeu a última diretoria do banco; cópia autenticada do instrumento de
procuração, em se tratando de procurador do banco e reconhecimento de firmas das assinaturas
constantes da carta de fiança.
22.6. No caso da opção pelo Seguro-Garantia o mesmo será feito mediante entrega da
competente apólice emitida por entidade em funcionamento no País, e credenciada pela
Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, em nome da PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO LUIS / SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO , cobrindo
o risco de quebra do contrato, pelo prazo da duração do Contrato, devendo a contratada
providenciar sua prorrogação, por toda a duração do Contrato, independente de notificação da
SEMURH, sob pena de rescisão contratual.
22.7. No caso de opção pelo Título da Dívida Pública deverá estar acompanhado de laudo de
avaliação da Secretaria do Tesouro Nacional, no qual está informará sobre a exequibilidade,
valor e prazo de resgate, taxa de atualização e condições de resgate.
22.8. No caso de opção por Caução em dinheiro, o interessado deverá obrigatoriamente efetuar
o depósito na Caixa Econômica Federal (Decreto-Lei nº. 1.737/79, art. 1º, Inciso IV), pelo
interessado, em conta de caução vinculada à SEMURH.
22.9. A garantia prestada pela licitante vencedora lhe será restituída ou liberada após o
Recebimento Definitivo do(s) serviço(s).
22.10. A Contratada é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, na forma do art. 70, da Lei nº. 8.666/93. A Contratada é responsável pelos encargos
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trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, inclusive
no caso de subcontratação, quando ficará solidariamente responsável com a subcontratada pelo
cumprimento dessas obrigações. A inadimplência da Contratada ou da subcontratada com
referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à SEMURH a
responsabilidade sobre o seu pagamento, nem poderá onerar objeto do contrato ou restringir a
regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o registro de imóveis,
consoante o disposto no § 1º do Art. 71, da Lei 8.666/93.
22.11. No caso de consórcio, fica obrigada a empresa líder do consórcio ou o representante do
mesmo a oferecer caução garantia do Contrato.
22.12. SEGURO DE RISCO DE ENGENHARIA
22.12.1. A Contratada deverá providenciar as suas custas, seguro com coberturas básica,
especiais, adicionais e de Responsabilidade Civil Geral e Cruzada em até 15 (quinze) dias úteis
após a assinatura do Contrato e antes da emissão da Ordem de Serviço e a apólice de Risco de
Engenharia, com as coberturas previstas, tendo a SEMURH/Prefeitura Municipal de São Luís
como beneficiária, no valor da contratação.
22.12.2. O seguro deverá ter vigência sobre todo o período da execução do Contrato,
estendendo-se a cobertura por mais 03 (três) anos após a vigência do Contrato.
22.12.3. COBERTURAS MÍNIMAS
22.12.3.1. Cobertura Básica
22.12.3.1.1. Seguros para obras civis em construção (OCC)
22.12.3.1.2. riscos inerentes à construção ou erro de execução ou de projeto e sabotagens;
22.12.3.1.3. riscos da natureza (danos causados por vendaval, queda de granizo, queda de raio
e alagamento, entre outros);
22.12.3.2.Coberturas Especiais
22.12.3.2.1. Despesas extraordinárias: cobre despesas de mão de obra para serviços noturnos
e/ou realizados em feriados e finais de semana para consertos ou fretamento de meios de
transporte.
22.12.3.2.2. Tumultos: cobre despesas com danos causados por tumulto, greve ou greve
patronal (lockout).
22.12.3.2.3. Desentulho do local: cobre despesas com a retirada de entulho do local.
22.12.3.2.4. Obras concluídas: cobre danos materiais causados a partes da obra quando
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finalizadas.
22.12.3.2.5. Obras temporárias: cobre danos materiais causados exclusivamente a barracões e
andaimes existentes no local da construção.
22.12.3.2.6. Despesas de salvamento e contenção de sinistros: cobre despesas com
providências de emergência para conter as consequências de prejuízo decorrente de acidentes.
22.12.3.2.7. Danos morais decorrentes de responsabilidade civil: cobre danos morais causados
involuntariamente a terceiros em decorrência dos trabalhos pertinentes à obra.
22.12.4. COBERTURAS ADICIONAIS
22.12.4.1. Erro de projeto/risco de fabricante: cobre danos causados à obra decorrentes de erro
de projeto mais prejuízos ocorridos durante reposição, reparo ou retificação.
22.12.4.2. Responsabilidade civil: além de garantir indenização para danos a terceiros, cobre
gastos com honorários de advogados.
22.12.4.3. Responsabilidade civil cruzada: cobre os danos materiais e corporais causados
involuntariamente a terceiros, decorrentes da execução da obra por empreiteiros ou
subempreiteiros ligados diretamente ao segurado principal na prestação de serviços durante o
prazo de vigência da apólice.
22.12.4.4. Propriedade circunvizinha: cobre danos materiais a outros bens de propriedade do
segurado ou bens de terceiros sob a sua guarda, custódia ou controle, existentes no canteiro de
obras, desde que comprovadamente decorrentes dos trabalhos de execução ou testes.
22.12.5. MANUTENÇÃO SIMPLES, AMPLA E GARANTIA.
22.12.5.1. Manutenção simples: garante danos causados aos bens decorrentes da execução dos
trabalhos de acertos, ajustes e verificação realizados durante o período de manutenção.
22.12.5.2. Manutenção ampla: além da cobertura para manutenção simples, ou seja, para os
empreiteiros segurados, durante as operações realizadas por eles, no período de manutenção,
garante danos verificados nesse mesmo período, porém ocorridos na fase de construção ou
instalação.
22.12.5.3. Lucros cessantes decorrentes de responsabilidade civil: garante as quantias pelas
quais o segurado é responsável, referentes a perdas financeiras e lucros cessantes causados
involuntariamente a terceiros em decorrência dos trabalhos pertinentes à obra.
22.12.5.4. Responsabilidade civil do empregador: garante as quantias pelas quais o segurado
vier a ser responsável civilmente, devido aos danos corporais causados involuntariamente a
empregados ou a seus representantes quando estiverem exclusivamente a seu serviço no
canteiro de obras.
22.12.5.5. Na apólice mencionada deverão constar, no mínimo, as seguintes informações:
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22.12.5.5.1. número completo da licitação ou, quando se tratar de aditamento, o número do
Contrato;
22.12.5.5.2. objeto a ser contratado, especificado neste Edital;
22.12.5.5.3. localidade do risco, destacando o nome da obra onde será executado o objeto
licitado;
22.12.5.5.4. nome e número do CNPJ/MF do emitente(seguradora);
22.12.5.5.5. nome e número do CNPJ/MF da Contratada (contratante da apólice).
22.12.6. O valor segurado deverá ser corrigido toda vez que incidir correspondente correção no
montante contratual. Do mesmo modo, se houver prorrogação do prazo contratual a vigência
da apólice deverá ser prorrogada por igual período.
23.0. DAS PENALIDADES
23.1. Sem prejuízo da faculdade de rescisão contratual, a SEMURH poderá aplicar sanções de
natureza moratória e punitiva à Contratada, diante do não cumprimento das cláusulas
contratuais.
23.2. O atraso injustificado na execução do Contrato sujeitará à Contratada a multa de mora, na
forma prevista no instrumento convocatório ou no Contrato.
23.3. A multa a que alude o inciso anterior não impede que a Administração rescinda
unilateralmente o Contrato e aplique as outras sanções previstas em Lei.
23.4. A multa aplicada após regular processo administrativo será descontada da garantia do
respectivo Contrato, quando for o caso.
23.5. Se a multa for de valor superior ao da garantia prestada, além da perda desta, responderá
a Contratada pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos
pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.
23.6. Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a Contratante poderá, garantida a prévia
defesa, aplicar à Contratada as seguintes sanções:
23.7. ADVERTÊNCIA é o aviso por escrito, emitido quando a Licitante e/ou Contratada
descumprir qualquer obrigação, e será expedido:
23.7.1. Pela Superintendência de Assessoria Técnica, quando o descumprimento da obrigação
correr no âmbito do procedimento licitatório; e
23.7.2. Pelo Gestor Contratual da Contratante se o descumprimento da obrigação ocorrer na
fase de execução contratual, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou assinar
o Contrato.
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23.8. MULTA é a sanção pecuniária que será imposta à Contratada, pelos Fiscais do Contrato
da Contratante, por atraso injustificado na entrega, e será aplicada nos seguintes percentuais:
23.8.1. 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto do
Contrato, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o limite de 9,9%
(nove, vírgula, nove por cento), que corresponde até 30 (trinta) dias de atraso.
23.8.2.0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto do
Contrato, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente à parte
inadimplente, em caráter excepcional, e a critério da Contratante, quando o atraso ultrapassar
30 (trinta) dias.
23.8.3. 5% (cinco por cento) sobre o valor total do Contrato/Nota de Empenho, por
descumprimento do prazo de entrega objeto do Contrato, sem prejuízo da aplicação do
disposto nos incisos I e II deste subitem.
23.8.4. 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatário em assinar o
Contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela
Administração, recusa parcial ou total na entrega do objeto do Contrato, ou rescisão do
Contrato/ Nota de Empenho, calculado sobre a parte inadimplente; e
23.8.5. 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato/Nota de Empenho, pelo
descumprimento de qualquer cláusula do Contrato, exceto prazo de entrega.
23.9. A multa será formalizada por simples apostilamento contratual, na forma do artigo 65,
parágrafo 8º, da Lei nº 8.666/93 e será executada após regular processo administrativo,
oferecido à Contratada a oportunidade de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a
contar do recebimento da notificação, nos termos do parágrafo 3º do artigo 86 da Lei nº
8.666/93, observada a seguinte ordem:
23.9.1. Mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo Contrato;
23.9.2. Mediante desconto no valor das parcelas devidas à Contratada; e
23.9.3. Mediante procedimento administrativo ou judicial de execução.
23.10. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
responderá a Contratada pela sua diferença, devidamente atualizada pelo Índice Geral de
Preços de Mercado – IGPM ou equivalente, que será descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administração ou cobrados judicialmente. O atraso, para efeito de
cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do vencimento do
prazo de entrega, se dia de expediente normal na repartição interessada, ou no primeiro dia útil
seguinte.
23.11. Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado:
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23.11.1. O atraso não superior a 05 (cinco) dias; e
23.11.2. A execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de
cobrança.
23.12. A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo a natureza e
a gravidade da falta cometida, consoante o previsto no inciso III do item referente à
DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE e observado o princípio da proporcionalidade.
23.13. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a Nota de Empenho e/ou Autorização de
Fornecimento deverão ser cancelados e/ou rescindidos, exceto se houver justificado interesse
da Contratante em admitir atraso superior a 30 (trinta) dias.
23.14. A sanção pecuniária preferente à MULTA não se aplica nas hipóteses de rescisão
contratual que não ensejam penalidades.
23.15. SUSPENSÃO: É a sanção que impede temporariamente a Contratada de participar de
licitação e de contratar com a Administração, de acordo com os prazos a seguir:
23.15.1. Por até 30 (trinta) dias, quando vencido o prazo de Advertência;
23.15.2. Por até 30 (trinta) dias, quando vencido o prazo de Advertência, emitida pela
Contratante, a Contratada permanecer inadimplente; e
23.15.3. Por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a Contratada:
23.15.3.1. Apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitações,
objetivando obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da
licitação;
23.15.3.2. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; e receber
qualquer das multas previstas no item referente à MULTA e não efetuar o pagamento.
23.16. São competentes para aplicar a penalidade de suspensão:
23.16.1. A CPL/PMSL, quando o descumprimento da obrigação ocorrer no âmbito do
procedimento licitatório; e
23.16.2. A Comissão de Fiscalização, se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase de
execução contratual, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou assinar o
Contrato ou qualquer documento hábil que venha substituí-lo.
23.17. A penalidade de suspensão será publicada no Diário Oficial da União e no Diário
Oficial do Município.
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23.18. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE
23.18.1. Para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a
Administração pelos prejuízos resultantes e após, decorrido o prazo da sanção aplicada com
base no inciso anterior.
23.18.1.1. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
responderá a Contratada pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente.
23.18.1.2. As sanções de ADVERTÊNCIA, SUSPENSÃO e de DECLARAÇÃO DE
INIDONEIDADE poderão ser aplicadas juntamente com a do item MULTA, facultada a
defesa prévia do interessado, no respectivo Processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
24.0. DISPOSIÇÕES GERAIS
24.1. As sanções de SUSPENSÃO e DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE poderão também
ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que, em razão do Contrato:
24.1.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;
24.1.1.1. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; e
24.1.1.2. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em
virtude de atos ilícitos praticados.
24.2. Além das penalidades previstas neste item, a Contratante poderá, se for o caso, aplicar o
disposto no art. 14 da Lei nº 12.486/2013.
24.3. É facultado à Contratada interpor recurso contra a aplicação das penas de advertência,
suspensão temporária ou de multa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da
respectiva notificação.
24.4. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato
recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, nesse
caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado do recebimento
do recurso, sob pena de responsabilidade.
24.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste item, excluir-se-á o dia do início e incluirse-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for
explicitamente disposto em contrário.
97

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
RDC Presencial nº 001/2018
=================================================================================

24.6. Assegurado o direito à defesa prévia e ao contraditório, e após exaurida a fase recursal, a
aplicação da sanção será formalizada por despacho motivado, cujo extrato deverá ser publicado
no Diário Oficial da União e do Município, devendo constar:
24.6.1. A origem e o número do processo em que foi proferido o despacho;
24.6.2. O prazo do impedimento para licitar e contratar;
24.6.3. O fundamento legal da sanção aplicada; e
24.6.4. O nome ou a razão social do punido, com o número de sua inscrição no Cadastro da
Receita Federal.
24.7. Toda sanção aplicada será anotada no histórico cadastral da empresa.
24.8. As penalidades terão seus registros cancelados após o decurso do prazo do ato que as
aplicou.
24.9. Os prazos referidos neste documento só se iniciam e vencem em dia de expediente no
órgão ou na entidade.
25.0. DA SUJEIÇÃO A PERDAS E DANOS
Independentemente das sanções legais cabíveis, previstas no Edital, a Contratada ficará sujeita,
ainda, à composição das perdas e danos causados à Administração pelo descumprimento das
obrigações licitatórias.
São Luís - MA, 20 de agosto de 2018.
Responsável pela Elaboração do Termo de Referência

Márcio Ribeiro Machado
Chefe da ASTEC
Matrícula 540060-1

Autorizo o Termo de Referência

Mádison Leonardo Andrade Silva
Secretário Municipal de Urbanismo e Habitação
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Anexo I – MATRIZ DE RISCO I

MATRIZ DE RISCO - CONTRATAÇÃO INTEGRADA

MATRIZ DE RISCO I
ITEM DO ESCOPO

RISCOS ASSOCIADOS

COMPETÊNCIA

PROJETO
a) Inadequação de projeto para
atendimento do escopo dos
serviços em quantidade, qualidade
e custo previsto.

Aumento dos custos de
implantação e inadequação
dos serviços;

CONTRATADO

Mudança do destino de
materiais removidos da obra;
Retrabalho de serviços
conclusos e/ou bloqueados,
perdidos por questões
climáticas.

CONTRATADO

SERVIÇOS PRELIMINARES

a) Bota-fora

TERRAPLENAGEM
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a) Limpeza superficial

Acréscimo de volume de
material de limpeza, com
adicional de carga, transporte
e disposição;

b) Solos inservíveis

Acréscimo ou redução de
volume previsto em
anteprojeto, e o decorrente
ajuste de transporte e
reposição de material
qualificado;

c) Material de jazida

Mudança da origem de
material, ou acréscimo do
número de fontes;

d) Perda de serviços

Retrabalho de serviços
conclusos e/ou bloqueados,
perdidos por questões
climáticas.

CONTRATADO

DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE

a) Elementos de drenagem do PAC
- quantidade

b) Elementos de drenagem e OAC
- método executivo

Acréscimo no quantitativo de
elementos de drenagem
previsto no anteprojeto, para
adequar às condições de
campo encontradas;

CONTRATADO

Adequação dos métodos
construtivos, visando
otimizar execução das obras.

DRENAGEM E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

a) Infraestrutura

Aumento de
volume/comprimento das
fundações, por ocasião das
peculiaridades encontradas
em campo, que divirjam do
anteprojeto;

CONTRATADO
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b) Outros elementos de OAE

Ajuste nos métodos
construtivos, e/ou insumos e
serviços.

PAVIMENTAÇÃO

a) Jazida/Pedreira

Mudança da origem
(indicada) dos materiais, ou
acréscimo do número de
fontes;

b) Camadas granulares

Acréscimo de espessuras das
camadas, para adequar ao
número N mínimo de
anteprojeto, em função do
tráfego atualizado;

c) Capas de rolamento

Acréscimo de espessuras das
camadas, para adequar ao
número N mínimo de
anteprojeto, em função do
tráfego atualizado, e
atendendo a vida útil
contratada;

d) Desvios de tráfego

Custos adicionais para
manutenção e operação de
desvios de tráfego.

CONTRATADO

SINALIZAÇÃO

a) Sinalização definitiva

Adequar quantitativo para
atender ao anteprojeto e às
normas de trânsito;

b) Sinalização provisória - placas
de obras

Acréscimo de quantitativo,
para adequar ao ritmo e à
sequência construtiva da
obra.

CONTRATADO

OBRAS COMPLEMENTARES
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a) Mobiliário Urbano

Acréscimo de quantitativos
para pontos críticos, não
identificados no anteprojeto;

b) Acessibilidade

Acréscimo de quantitativos
para pontos de provável
necessidade, não previstas
em anteprojeto.

CONTRATANTE

INTERFERÊNCIAS
a) Linhas de energia, gás, fibra
ótica, tv a cabo, redes de
telecomunicações e saneamento remanejamento

Remanejar interferências
além daquelas claramente
previstas no Edital, seus
Anexos e no Critério de
Pagamento;

b) Linhas de energia, gás, fibra
ótica, tv a cabo, redes de
telecomunicações e saneamento interferência executiva

Alterar sequência
construtiva, devido a
reprogramações nos
remanejamentos de redes de
interferências.

CONTRATANTE

MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO

a) Condicionantes ambientais empreendimento

Cumprimento das
condicionantes ambientais
das Licenças Ambientais, do
empreendimento.

b) Condicionantes ambientais áreas de apoio

Necessidade de obtenção das
licenças de instalação das
áreas de apoio, e captação de
água;

c) Revestimento vegetal - grama

Acréscimo de área tratada
com revestimento vegetal, ou
mudança de processo
construtivo e/ou insumos
aplicados;

CONTRATANTE

CONTRATADO
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d) Levantamentostopográficos

Executar os levantamentos
topográficos, os memoriais
descritivos e projetos
ambientais.

DESAPROPRIAÇÃO

a) Número de desapropriações

Aumento do número e/ou
tamanho de áreas a serem
desapropriadas;

b) Influêncianaexecução

Eventual atraso de
cronograma executivo sem
causa dada pela contratada.

c) MemoriaisDescritivos /
Cadastrais

Elaboração de levantamentos
topográficos e cadastrais e
memoriais descritivos.

d) Decretos

Decretos de Utilidades
Pública e Atos de
Desapopriações

CONTRATANTE

RISCO GEOTÉCNICO

a) Estabilização de taludes

Alterações nas soluções de
estabilidade e aumento de
quantitativos;

CONTRATADO

DEMAIS SERVIÇOS

a) Ajuste de escopo

Adequação no escopo da
contratação, incluindo, entre
outros:
- extensão de ruas laterais;
- acréscimo ou extensão de
áreas de OAE´s previstas;
- inclusão de passarelas, ou
extensão das já previstas.

CONTRATANTE
MEDIANTE INTERESSE
ADMINISTRATIVO
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b) Escorregamento de encostas,
sem interferência/culpa da obra em
andamento

Reestabelecimento do
tráfego, com condição
original de segurança.

ANEXO I – MATRIZ DE RISCO II
MATRIZ DE RISCO II
TIPO DE RISCO

Risco da interrupção
do
tráfego/Interferência
em obra de
duplicação

DESCRIÇÃO

Descontinuidade
da prestação do
serviço ao
cidadão. Perda de
produtividade.

CONTRATANTE
Poderá modificar
Modificações das
especificações de
especificações de
serviço, modificar
serviço
ou ampliar
escopo.
Custos e atrasos
associados com
descobertas
Patrimônio histórico, arqueológicas ou
artístico e cultural outras
interferências
com patrimônio
cultural.

MATERIALIZAÇÃO

MITIGAÇÃO

ALOCAÇÃO

Interrupção de
logradouro. Aumento do
prazo de execução e custo

CONTRATADA
deverá propor
plano de ataque da
obra e simular
condições
operacionais.
Remuneração do
risco. Seguro risco
de engenharia.

CONTRATADA
(ou seguradora,
quando for o
caso)

Aumento no prazo e
custos.

Reequilíbrio
econômico
Financeiro por
meio de aditivo
contratual
(excepcional)

CONTRATANTE

Aumento do prazo.
Aumento no custo

CONTRATANT E,
por Meio do
gerenciamento
ambiental, deve
avaliar áreas de
relevância
arqueológica,
tornando público o
estudo.

CONTRATANTE
arca com o custo
dos aditivos de
valor devido a
prazo
(reajustamento)
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Obsolescência
tecnológica, falta de
inovação técnica e
deficiência de
equipamentos

CONTRATADA
não consegue
atingir os
requisitos de
qualidade.

Diminuição da
Inflação/ flutuação
lucratividade,
de câmbio. Aumento
perda da
de insumos
performance do
desproporcionais
fluxo de caixa

Situações de obra
que configurem
caso fortuito ou
força maior como
não se limitando
Caso fortuito ou
a, enxurradas,
força maior
escorregamentos,
desabamentos,
perdas de
cimbramentos,
etc.

Retrabalhos. Aumento de
prazo. Aumento de custo.

Aumento do custo

Aumento do custo. Atraso
no cronograma

Seguro de
performance.
Seguro risco de
engenharia

CONTRATADA
(ou seguradora,
quando for o
caso)

Reajustamento.
Reequilíbrio
econômico
financeiro

CONTRATANTE
. A flutuação do
câmbio, no caso
de insumos,
aumento do preço
desarrazoado do
insumo podem
gerar reequilíbrio,
desde que
atestado por meio
de notas fiscais,
análise que
englobará o
contrato como um
todo.

Reequilíbrio
econômico
financeiro por meio
de aditivo
contratual

CONTRATANTE
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O risco de que os
pagamentos não
Risco político e/ou
serão realizados
alternância de
ou o cronograma
governo
físico-financeiro
suspenso.

Aumento de custo

Reequilíbrio
econômico
financeiro

CONTRATANTE

ANEXO IX.1 – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICOFINANCEIRO E COMPOSIÇÃO DE CUSTOS
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ANEXO IX.2 – PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
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