PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD
TERMO DE REFERÊNCIA
1.

OBJETO
Contratação de empresa especializada para a execução de reforma e

conservação da Coordenação de Imprensa Oficial do Município - CIOM, localizado na
Avenida Ribamar Pinheiro n° 173 - Beco do Gavião / Bairro Madre Deus, no município de
São Luís – MA, CEP: 65.025-440.
2.

JUSTIFICATIVA
O planejamento de atividades da Secretaria Municipal de Administração -

SEMAD contempla tarefas diversas, de complexidade variada, e visa atender às
demandas das unidades administrativas e operacionais a ela vinculadas.
Com o objetivo de manter as condições de segurança e limpeza do prédio da
Coordenação de Imprensa Oficial do Município - CIOM e, mantendo assim as condições
para atendimento das demandas da SEMAD, é necessária a reforma do prédio seguindo
as especificações deste Projeto Básico.
3.
DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS, CADERNO DE ENCARGOS E
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
A(S) CONTRATADA(S) realizará(ão) os serviços objeto deste Projeto Básico,
conforme Especificações técnicas, mapa de zoneamento, caderno de encargos e
planilhas orçamentárias, documentos estes em anexo.
4.

PREÇO
4.1 O preço estimado da contratação deste serviço é de R$ 144.015,43 (Cento e

quarenta e quatro mil, quinze reais e quarenta e três centavos).
4.2 Nos preços estão incluídas todas as despesas com mão-de-obra, materiais,
EPI´s, EPC’s, alimentação, transporte, tributos e taxas, assim como quaisquer outras
que incidirem de forma direta ou indiretamente à necessária e perfeita execução dos
serviços objeto do presente Projeto Básico.
4.3 O preço proposto para execução do contrato, objeto desta licitação será fixo
e irreajustável, expresso em reais (R$) e se referirão à data de apresentação das
propostas, válidos por 60 (sessenta) dias.
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4.4 Na composição dos preços unitários, a licitante deverá utilizar 2 (duas) casas
decimais para evitar correções futuras nas PROPOSTA DE PREÇOS.

5.

PRAZO DE EXECUÇÃO
5.1 Os prazos previstos para a execução dos serviços objeto do contrato serão

de 6 (seis) meses, conforme cronograma físico-financeiro anexo, contados da data de
recebimento da O. S. emitida pela Contratante autorizando o início das atividades.
5.2 A(s) empresa(s) terá(ao) prazo máximo de 15 (quinze) dias para mobilização.
O prazo de garantia dos serviços executado não pode ser inferior a 5 (cinco) anos,
conforme Código Civil, contado do Termo de Recebimento Definitivo dos serviços a ser
emitido por comissão designada pela autoridade competente.
5.3 Deverá ser apresentado pelo(s) contratado(s) seu próprio planejamento, com
objetivo de apresentar à fiscalização a visão geral do serviço, levando em conta a
produtividade de suas máquinas, equipamentos e mão-de-obra.
5.4 O planejamento apresentado, incluindo plano de ataque, maquinário a ser
utilizado, plano de intervenção, cronograma físico detalhado (em meio eletrônico e
impresso), com produção esperada, deverá ser submetido à aprovação prévia da
fiscalização em até 10 (dez) dias após o recebimento da Ordem de Serviço.

6.

REQUISITOS NECESSÁRIOS A PARTICIPAÇÃO DO CERTAME
6.1 Capacidade Técnico-Operacional
Atestado(s) expedido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direto público ou privado

em nome da empresa, comprovando a execução dos serviços, devendo nele(s) constar
quantidades, prazos e características dos serviços. Tais atestados deverão considerar as
parcelas do objeto da maior relevância, como segue:
a) PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA
ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO>=
35 und;
b) CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO>= 90 m;
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c) APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES,
DUAS DEMÃOS>= 280 m².
No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responsável técnico, como comprovação de qualificação técnica,
ambas serão automaticamente inabilitadas.
6.2 Qualificação Técnica-Profissional
Para atendimento à qualificação técnico-profissional, comprovação do
licitante de possuir em seu corpo técnico, ao tempo do início do contrato, profissional(is)
de nível superior, ENGENHEIRO ou ARQUITETO, reconhecido(s) pelo CREA ou CAU,
detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no
CREA ou CAU da região onde os serviços foram executados, acompanhados(s) da(s)
respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, expedidas por este(s)
Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissional(is), executado para órgão ou
entidade da administração pública direta ou indireta, federal estadual, municipal ou do
Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, que não o próprio licitante (CNPJ
diferente), serviço(s) relativo(s) a:
a) PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA
ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO;
b) CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO;
c) APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES,
DUAS DEMÃOS.
Obs.: Não será aceito atestado de obra inacabada, executada parcialmente ou em
andamento.
A comprovação de vínculo do profissional com a licitante deverá ser feita por
meio de Prova de Registro da empresa no CREA ou CAU em que figure o profissional
disponibilizado como responsável técnico ou Registro em Carteira de Trabalho ou
Contrato de Prestação de Serviço ou ART/RRT de Cargo / Função.
Os profissionais indicados pelo licitante, para fins de comprovação da
capacitação técnico-profissional, devem participar do serviço objeto deste Termo de
Referência, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou
superior, desde que aprovada pela Administração.
6.3 Da Documentação Complementar
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Será necessária a apresentação dos seguintes documentos:
6.3.1 Planilha orçamentária;
6.3.2 Cronograma físico-financeiro;
6.3.3 Composição de custos unitários;
6.3.4 Planilha de encargos;
6.3.5 Planilha de Benefícios e Despesas Indiretas - BDI;
6.3.6 Os documentos exigidos nos itens “6.3.1”, “6.3.2”, “6.3.3”, “6.3.4” e
“6.3.5”, deverão, necessariamente, ser assinados por técnico registrado no CREA ou
CAU, com identificação e número do registro devidamente indicados.
6.3.7 A não apresentação de qualquer das planilhas (incluso o cronograma
físico-financeiro) citadas no item anterior acarretará a desclassificação do Licitante.
6.3.8 O BDI, que incidirá sobre o somatório dos custos totais de cada item de
serviço, deverá estar apresentado à parte, ao final da planilha sintética, sendo ali
necessariamente detalhada sua composição.
6.3.9 Cada licitante deverá compor sua taxa de BDI com base em fórmula
apresentada adiante, levando em conta que nesta taxa deverão estar considerados,
além dos impostos, as despesas indiretas não explicitadas na planilha orçamentária e o
lucro.
6.3.10 Na composição da taxa de BDI, não deverão ser alocados os
percentuais relativos ao IRPJ e CSLL, consoante Acórdão 325/2007-TCU/Plenário.
6.3.11 Os tributos Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ e contribuição
Social sobre Lucro Liquido – CSLL não devem integrar o cálculo do BDI, nem a planilha
de custo direto, por se constituírem em tributos de natureza direta e personalísticas que
oneram pessoalmente o(s)contratado(s), não devendo ser repassado à contratante.
A fórmula proposta por esta Secretaria para cálculo do BDI é:

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

7.

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

preço unitário.
8.

DO REAJUSTE

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

OBRIGAÇÕES DO(S) CONTRATADO(S)

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

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
Além das obrigações resultantes da observância da Lei nº 8.666/93 e demais

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

11. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO
As medições serão realizadas mensalmente ou em periodicidade menor, a
critério da administração, contados a partir do início efetivo dos serviços.

12.

PAGAMENTO

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

30 (trinta) dias.

12.2 O pagamento dos serviços será efetuado mediante o Boletim de Medição
(modelo Contratante), devidamente atestada pela FISCALIZAÇÃO da Contratante.
12.3 Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto estiver
pendente de liquidação de qualquer obrigação financeira, que lhe for imposta em virtude
da penalidade, ou inadimplência contratual, ou de atraso de pagamento dos encargos
sociais (INSS e FGTS) sob responsabilidade da licitante Contratada.
12.4 O pagamento da medição final dos serviços estará condicionado além das
observações anteriores, à análise e aprovação, da Fiscalização dos serviços realizados
pela Contratada.
13.

GARANTIA CONTRATUAL

13.1 Para segurança do CONTRATANTE quanto ao cumprimento das
obrigações contratuais, a CONTRATADA deverá optar, no montante de 5% (cinco por
cento) do valor total do contrato, por uma das seguintes modalidades previstas no art. 56
da Lei nº 8.666/1993.
I. caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes terem sido
emitidos sob a forma escriturai, mediante registro em sistema centralizado de liquidação
e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores
econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;
II. seguro-garantia;
III. fiança bancária.
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14.

FISCALIZAÇÃO

14.1 Os serviços serão fiscalizados por representante desta Secretaria que
ficará responsável pela comprovação da execução dos serviços exigidos neste Termo e
em atestar a Nota fiscal, devendo este ser substituído, no caso de seu impedimento, por
outro funcionário indicado pela mesma fonte, a seu exclusivo juízo.
14.2 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do gestor
do contrato devem ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das
medidas convenientes.
14.3 A atuação ou a eventual omissão da FISCALIZAÇÃO durante a realização
dos serviços não poderão ser invocada para eximir a Contratada da responsabilidade
pela execução dos serviços.
14.4 A FISCALIZAÇÃO não aceitará a alegação de atraso dos serviços devido
ao não fornecimento tempestivo dos materiais pelos fornecedores.
14.5 A FISCALIZAÇÃO não aceitará a transferência de qualquer
responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos,
subempreiteiros, entre outros.
14.6 A qualquer tempo a FISCALIZAÇÃO poderá solicitar a substituição de
qualquer membro da equipe técnica da CONTRATADA, desde que entenda que seja
benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos.
14.7 As reuniões realizadas serão documentadas por Atas de Reunião,
elaboradas pela FISCALIZAÇÃO e que conterão, no mínimo, os seguintes elementos:
data, nome e assinatura dos participantes, assuntos tratados, decisões, datas das ações
e responsáveis pelas providências a serem tomadas.
15.

SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

O atraso injustificado na execução do objeto do contrato sujeitará a
CONTRATADA à multa de mora correspondente a 0,1% (um décimo por cento) ao dia
sobre o valor da execução do serviço e fornecimento do material até o limite de 10%
(dez por cento) que deverá ser recolhido no prazo de 05 (cinco) dias a partir da data de
notificação.
PARÁGRAFO ÚNICO – Além da multa aludida no caput desta cláusula, a SEMAD
poderá garantir prévia defesa e aplicar na CONTRATADA, na hipótese de inexecução
total ou parcial da obrigação, as seguintes sanções:
a) Advertência;
b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor não executado da prestação dos serviços,
nos casos que ensejarem rescisão do Contrato na forma da lei;
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c) suspensão temporária ao direito de licitar com o Município de São Luís, bem como o
impedimento de com ele contratar, pelo prazo de 02 (dois) anos, na hipótese de rescisão
contratual, independentemente da aplicação das multas cabíveis;
d) declaração de inidoneidade, quando a CONTRATADA dolosamente deixar de
cumprir as obrigações assumidas, praticando falta grave, devendo o referido ato ser
publicado no Diário Oficial do Município de São Luís.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – As penalidades previstas nesta cláusula têm caráter de
sanção administrativa, consequentemente a sua aplicação não exime a CONTRATADA
de reparar os prejuízos que seu ato venha a acarretar ao Contratante.
PARÁGRAFO SEGUNDO – As sanções previstas nas alíneas b e c, poderão ser
aplicadas conjuntamente com a prevista na alínea a;
PARÁGRAFO TERCEIRO – O descumprimento de qualquer um dos marcos contratuais
descritos no Termo de Referência acarretará como penalidade a multa de 0,5% (meio
por cento) do valor do contrato por dia de atraso, para cada marco não cumprido.
16.

CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

16.1 Executado o contrato, o seu objeto deve ser recebido:
16.1.1 Provisoriamente, pelo gestor do contrato em se tratando de serviços, em
até 05 (cinco) dias da comunicação escrita do(s) contratado(s).
a) Nesta primeira etapa, após a conclusão dos serviços e solicitação oficial da
Contratada, a FISCALIZAÇÃO fará a vistoria “in loco”, para registrar anomalias
construtivas aparentes.
b) Após a vistoria, através de comunicação oficial da FISCALIZAÇÃO, serão indicadas
as correções e complementações consideradas necessárias ao Recebimento Provisório,
bem como estabelecido o prazo para a execução dos ajustes.
c) Na segunda etapa, após a conclusão das correções, e complementações e nova
solicitação oficial da Contratada, mediante nova vistoria realizada pela FISCALIZAÇÃO,
será realizado o Recebimento Provisório.
d) O recebimento provisório transfere para a Administração a responsabilidade civil pela
guarda do bem e autoriza a ocupação do mesmo o recebimento definitivo visa a
verificação da qualidade, quantidade e conformidade do material com a proposta e
consequente aceitação.
16.1.2 Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade
competente e até 90 (noventa) dias da comunicação escrita do(s) contratado(s) ou do
recebimento provisório.
a) O Recebimento Definitivo somente será efetuado pelo Contratante após a
comprovação pela Contratada de pagamento de todos os impostos, taxas e demais
obrigações fiscais incidentes sobre o objeto do contrato e correções de eventuais que
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não poderem ser detectadas durante a vistoria, para isso o prazo será de 90 (noventa)
dias, a contar da data de recebimento provisório.
b) Se o recebimento não ocorrer nos prazos estabelecidos, o(s) contratado(s)
notificará(ão) a Administração para fazê-lo no prazo de 5 (cinco) dias, após o qual se
caracterizará o recebimento tácito, reputando-se como realizado satisfatoriamente o
objeto do contrato.
c) A Administração deve rejeitar, no todo ou em parte, serviço executado em desacordo
com o contrato.
d) O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil,
principalmente quanto à solidez e segurança do serviço, nem ético-profissional pela
perfeita execução do contrato dentro dos limites estabelecidos por Lei ou pelo contrato.
e) Salvo disposições em contrário constantes do edital ou de ato normativo, os ensaios,
testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais, para a boa execução do
objeto do contrato, correm por conta do(s) contratado(s).
f) Em caso de atraso em relação a alguma etapa do Plano de Execução dos Serviços, à
Contratada será aplicada multa conforme previsto em contrato, sendo para tanto
considerado o prazo da etapa em questão e o tempo decorrido para a apresentação.
g) Quaisquer modificações no decorrer do serviço em questão serão processadas
através de Termo Aditivo pertinente, devidamente justificado pela FISCALIZAÇÃO e
dentro dos previstos na lei.
17.

DAS CORREÇÕES E SERVIÇOS IMPUGNADOS

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

18.1. Na interpretação deste Contrato será aplicada a Lei n° 8.666, de 17 de
junho de 1993 e a legislação complementar.

19. DOS TRIBUTOS E DESPESAS

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

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

21. DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA
21.1 O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no
todo ou em parte.

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

23. DA RECUSA INJUSTIFICADA PARA REALIZAÇÃO DO CADASTRO CPL E
NA ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL
23.1 Após a adjudicação da proposta vencedora pela Central Permanente de
Licitaçao e homologação da licitação pela Secretaria de Administração, a empresa terá o
prazo de 48 (quarenta e oito) horas para comparecer à Central Permanente de Licitação
para proceder com o cadastro, como ato preparatório do empenho.
23.2 A empresa, após convocação para assinatura do instrumento contratual,
terá o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para proceder com a assinatura do contrato
administrativo.
23.3 Caso a licitante não proceda com a assinatura do instrumento contratual
será possível a convocação dos licitantes remanescentes, conforme parágrafo 2º do
artigo 64 da lei nº 8.666/93.
23.4 A recusa injustificada na realização de cadastramento na Central
Permanente de Licitação, bem como a recusa na assinatura do instrumento contratual,
após convocação dentro do prazo de validade de sua proposta, ensejando, dessa forma,
retardamento na execução do objeto contratual e prejuízo nas atividades operacionais
desta secretaria, ficará impedido de licitar com o Município de São Luís, pelo prazo de 1
(um) ano, conforme art. 81, c/c art. 87, III, da lei nº 8.666/1993.
24. DISPOSIÇÕES GERAIS
24.1 Outras condições específicas
24.1.1 Para efeito das presentes especificações, o termo CONTRATADA define
o proponente vencedor do certame licitatório, a quem será adjudicada o serviço, o termo
FISCALIZAÇÃO define o fiscal ou equipe que representa a SEMAD – Secretaria
Municipal de Administração, perante a CONTRATADA e a quem este último deverá se
reportar e o termo CONTRATANTE define esta Secretaria.
24.1.2 Antes de apresentar sua proposta, a licitante deverá analisar todos os
documentos do edital, executando todos os levantamentos necessários ao
desenvolvimento de seus trabalhos, de modo a não incorrer em omissões, as quais não
poderão ser alegadas em favor de eventuais pretensões de acréscimo de preços.
24.1.3 Possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções dos projetos ora
fornecidos não poderão constituir pretexto para o(s) CONTRATADO(S) cobrar(em)
“serviços extras” e/ou alterar a composição de preços unitários. Considerar-se-á o(s)
CONTRATADO(S) como altamente especializado nos serviços em questão e que, por
conseguinte, deverá ter computado, no valor global da sua proposta, também, as
complementações e acessórios por acaso omitidos nos projetos, mas implícitos e
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necessários ao perfeito e completo funcionamento de todas as instalações, máquinas,
equipamentos e aparelhos.
24.1.4 Para a prestação dos serviços contratados neste escopo, a
CONTRATADA deverá atender as Normas ABNT - Associação Brasileira de Normas
Técnicas e/ou Normas Estrangeiras pertinentes.
25.

ANEXOS

RELAÇÃO DE ANEXOS:
Anexo 01: Orçamento Sintético;
Anexo 02: Composição de Custo unitário;
Anexo 03: Memorial de Cálculo;
Anexo 04: Composição de BDI;
Anexo 05: Composição de Encargos;
Anexo 06: Curva ABC de serviços;
Anexo 07: Cronograma Físico-Financeiro;
São Luís, _____ de __________________ de 2018.

Diego Sodré Moreira
Coordenador de Contratos – COCT/SGC
Matricula n.º 559626-1
SEMAD/PMSL

Oswaldo Costa Filho
Superintendente da Área de Gestão de
Contratos e Serviços – SGC
SEMAD/PMSL

Aprovo o Termo de Referência com base no art.
7º, §2º, I, da Lei nº 8.666/93.

Mittyz Fabíola Carneiro Rodrigues
Secretária Municipal de Administração
SEMAD/PMSL
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