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PROJETO BÁSICO
Frente ao disposto no art. 7º, § 2º, II, da Lei 8.666/93, apresentamos abaixo os
estudos preliminares, “PROJETO BÁSICO”, realizados objetivando reunir elementos
técnicos necessários e suficientes para a perfeita caracterização dos serviços em
tela, visando fornecer subsídios para a contratação de empresa especializada para
manutenção e conservação do imóvel localizado na Rua do Egito, no 236, Centro,
São Luís-MA (Teatro da Cidade).
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1. INTRODUÇÃO
Este projeto básico tem como finalidade definir as diretrizes a serem observadas na
contratação de empresa especializada para manutenção e conservação do imóvel
localizado na Rua do Egito, no 236, Centro, São Luís-MA.
2. OBJETIVO
Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para manutenção
e conservação do imóvel localizado na Rua do Egito, no 236, Centro, São Luís-MA.
3. DO IMÓVEL
O imóvel é parte integrante do Conjunto Arquitetônico e Paisagístico da Cidade de
São Luís, tombado pelo Governo Federal desde 1974 (Processo nº454-T-57, inscrito
sob o nº64 no Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico e, sob o
nº513 no Livro do Tombo das Belas Artes, conforme determina o Decreto - Lei
Federal nº25 de 30 de Novembro de 1937) e está inserido na área inscrita na lista do
Patrimônio Cultural da Humanidade pela UNESCO desde 1997.
3.1. Informações
Endereço: Rua do Egito, no 236, Centro, São Luis-MA;
Proprietário: Município de São Luis-MA;
Tipologia arquitetônica: art decó;
Destinação original: Cinema;
Uso atual: Ocupação regular;
Uso proposto: Institucional;
Estado atual: Preservado e parcialmente conservado;
Área do terreno: 630,23 m²;
Área total edificada: 838,40 m²;
Testada principal: 22,46 m;
Uso do solo: ZPH (Zona de Proteção Histórica) – Lei n° 3.253/92 que dispõe sobre
Zoneamento, Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo Urbano de São Luís-MA.
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Figura 1: Planta de Situação do imóvel localizada na Rua do Egito, nº 236, Centro, São Luís - MA,
(área acima hachurada em vermelho), que se encontra dentro da área inscrita pela UNESCO como
Patrimônio Cultural da Humanidade (03/12/1997) e na Área Tombada pelo Governo Federal
(Processo nº 454-T-57 - Conjunto Arquitetônico e Paisagístico da Cidade de São Luís - 13/03/1974).

3.2. Descrição
Edificação Térrea do tipo art decó, localizado no Centro Histórico de São Luis-MA,
na esquina da Rua do Egito e com a Avenida Dom Pedro II. Possui esquadrias de
madeira e vidro. Estrutura do telhado de madeira e com telhas cerâmicas na maior
parte de sua extensão e uma pequena parte de telhas fibrocimento. A edificação é
de fachada simétrica, possui também portas de rolos metálicas nas 4 entradas
principais.
3.3. Registro Fotográfico

Foto 1

Foto 2
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4. JUSTIFICATIVA
Justifica-se a contratação de empresa especializada para realizar manutenção e
conservação do “Teatro da Cidade”. Sendo que este projeto tem uma importância
relevante social e cultural para comunidade da área do Centro Histórico de São Luís.
A requalificação do imóvel representa uma considerável melhoria da qualidade de
vida dos habitantes, moradores, visitantes e usuários do Centro Histórico de São
Luís. Sendo ainda a reabilitação do bem cultural compreendida como de
fundamental importância para a consolidação do processo de reintegração social da
comunidade e adjacências.
A intervenção se fará baseada em levantamentos “in loco” que identificaram as
necessidades de melhorias da edificação.
Sendo assim, é de suma importância a realização dos serviços de manutenção e
conservação no imóvel, quais requerem atenção e urgência na execução para
preservação do patrimônio cultural.
5. METODOLOGIA
O desenvolvimento das atividades baseia-se na contratação de pessoa jurídica
comprovadamente especializada, apta e com experiência comprovada no
desenvolvimento de manutenção e conservação de bens imóveis de valor histórico,
artístico e cultural, que executará os serviços e produtos constantes no item 6 deste
projeto básico sob a coordenação e fiscalização da Fundação Municipal de
Patrimônio Histórico – FUMPH.
Toda e qualquer reunião de trabalho ou apresentação dos resultados durante o
desenvolvimento dos serviços e produtos serão realizadas em São Luís-MA, na sede
da Fundação Municipal de Patrimônio Histórico – FUMPH, situada na Rua do Sol, nº
660, Centro, São Luís-MA, com a presença do responsável técnico da proponente.
Devendo a proponente arcar com todos os custos de passagens, hospedagem e
transporte dos seus técnicos.
6. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E PRODUTOS
Os serviços e produtos a serem contratados serão:
 Execução de serviços de manutenção e conservação do imóvel localizado na
Rua do Egito, no 236, Centro, São Luis-MA (Teatro da Cidade).
A execução dos serviços e produtos deve atender e seguir o determinado na
planilha orçamentária e demais documentos pertinentes, bem como as orientações,
diretrizes e premissas dos órgãos e instituições colaboradoras e da fiscalização.
8 de 16
Rua do Sol, n° 660, Centro, São Luís-MA, CEP: 65020-590
Fone/Fax: (98) 3212-6230 – E-mail: fumphsl@gmail.com
CNPJ: 07.524.968/0001-66

Para a correta e coerente execução dos serviços e produtos acima mencionados
deverão ser observadas as normas brasileiras aprovadas pela ABNT, legislações,
normativas e estatutos vigentes.
Ainda na entrega final dos serviços e produtos, deverão ser apresentados à
Fundação Municipal de Patrimônio Histórico – FUMPH os documentos de análise e
aprovação nos órgãos competentes.
7.

DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E
PRODUTOS

O prazo para a execução dos serviços e produtos será de 6 (seis) meses conforme
cronograma e a vigência do contrato será de 8 (oito) meses, contados a partir da
data do recebimento da Ordem de Serviço, expedida pela Fundação Municipal de
Patrimônio Histórico – FUMPH.
Se, por motivo de força maior, a contratação não puder ocorrer dentro do período de
validade das propostas e, caso persista o interesse da Fundação Municipal de
Patrimônio Histórico – FUMPH poderá ser solicitada prorrogação da validade por
igual prazo de todas as propostas.
Decorridos 60 (sessenta) dias corridos da data do recebimento, sem solicitação de
prorrogação da validade ou à convocação para assinatura do contrato, os
proponentes ficam liberadas dos compromissos assumidos.
8. VALOR DOS SERVIÇOS E PRODUTOS
O valor estimado para custear a execução dos serviços e produtos descritos no item
6 deste projeto básico é de R$ 247.488,51 (duzentos e quarenta e sete mil,
quatrocentos e oitenta e oito reais e cinquenta e um centavos).
9. FORMA DE PAGAMENTO
O pagamento dos serviços e produtos será efetuado após conclusão de cada etapa
mensal, condicionado a apresentação de relatório e documentação comprobatória
dos serviços e produtos executados total ou parcialmente, somente após será
realizada verificação “in loco” e medição pela fiscalização da Fundação Municipal de
Patrimônio Histórico – FUMPH.
A fatura deverá ser emitida no nome da Fundação Municipal de Patrimônio Histórico
– FUMPH, contendo o CNPJ, o endereço e o CEP da instituição.
Deverá constar na fatura, além dos valores a serem pagos, o percentual e o valor
dos descontos.
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O pagamento será creditado em conta corrente da contratada, através de ordem
bancária a favor de qualquer instituição financeira indicada na proposta.
A Fundação Municipal de Patrimônio Histórico – FUMPH reserva-se o direito de
suspender o pagamento se o serviço for entregue em desacordo com o descrito no
item 6 deste projeto básico.
Nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto pendente de:
1) Comprovação, devidamente atualizada, de regularidade para com:
 A Fazenda Federal, mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa de
Débitos Relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União;
 A Fazenda Estadual, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos e
da Certidão Negativa de Dívida Ativa;
 A Fazenda Municipal, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos
Municipais e da Certidão Negativa de Dívida Ativa relativo ao ISS/TLF;
 O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, mediante a apresentação
da Certidão de Regularidade do FGTS - CRF, emitida pela Caixa Econômica
Federal;
 A Justiça do Trabalho, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas (CNDT) ou positiva com efeitos de negativa.
2) Liquidação de qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de
penalidade ou inadimplência, sem que o atraso gere direito a acréscimos de
qualquer natureza.
3) Apresentação dos demais documentos constantes na Resolução CGM nº
1/2011.
10. FISCALIZAÇÃO
Durante a vigência do contrato, a execução dos serviços e produtos será
acompanhada e fiscalizada pela Fundação Municipal de Patrimônio Histórico –
FUMPH, podendo ser designado outros setores.
O representante da Fundação Municipal de Patrimônio Histórico – FUMPH anotará
em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços
e produtos mencionados no item 6 deste projeto básico, determinando o que for
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.
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As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante da
Fundação Municipal de Patrimônio Histórico – FUMPH deverão ser solicitadas aos
superiores destes, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.
A proponente vencedora designará e manterá um representante durante a execução
dos serviços e produtos ora contratados, previamente apresentados e aceitos pela
Fundação Municipal de Patrimônio Histórico – FUMPH.
11. AVALIAÇÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS E PRODUTOS CONTRATADOS
Os serviços e produtos produzidos deverão seguir o descrito no item 06 deste
projeto básico, planilha orçamentária e demais documentos pertinentes, bem como
deverão ser submetidos à avaliação e aprovação do servidor designado pela
Fundação Municipal de Patrimônio Histórico – FUMPH, responsável pela fiscalização
e acompanhamento dos serviços e produtos ora contratados.
A avaliação dos serviços e produtos produzidos será feita de forma a verificar a
adequação e conformidade com as condições exigíveis estabelecidas neste projeto
básico, na planilha orçamentária, no contrato, na legislação pertinente, nas normas
técnicas brasileiras, nas boas práticas construtivas e de gestão, e demais
documentos pertinentes.
Os serviços e produtos produzidos que forem rejeitados parcial ou totalmente devem
ser revistos, readequados ou refeitos apenas pelo contratado e as suas custas, e
submetidos à nova avaliação e aprovação do servidor designado pela Fundação
Municipal de Patrimônio Histórico – FUMPH, responsável pela fiscalização e
acompanhamento dos serviços e produtos.
12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Obrigando-se a Contratada a:
 Arcar com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas
propostas;
 Analisar previamente os documentos fornecidos pela Fundação Municipal de
Patrimônio Histórico – FUMPH;
 Proceder à visita técnica no local, visando constatar as peculiaridades dos
serviços a serem executados;
 Apresentar histograma de permanência de mão de obra direta e indireta,
histograma de permanência de máquinas e equipamentos, plano de mobilização
e desmobilização do canteiro de obras, cronograma físico detalhado dos
serviços, curva ABC e organograma gerencial até o nível de encarregado;
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 Indicar o ADME (área de deposição de material excedente) com sua respectiva
capacidade;
 Designar profissional capacitado do seu quadro de pessoal técnico, como
responsável pelo acompanhamento, monitoramento e supervisão dos trabalhos
e ainda se fazer presente no canteiro de obras durante todo o período em que
forem desenvolvidas e enquanto durarem as atividades;
 Registrar os serviços perante o CONFEA/CREA e/ou CAU, da região onde está
situada a sede da Contratada;
 Dar início à execução dos serviços tão logo seja recebida a Ordem de Serviços;
 É vedada a Contratada a execução de quaisquer serviços e produtos que
diferem do descrito no item 6 deste projeto básico, sem a prévia autorização por
escrito da Contratante.
 Confeccionar e colocar placa indicativa da obra em até 05 (cinco) dias, a contar
do início dos serviços, conforme resolução CONFEA/CREA e/ou CAU, de acordo
com o modelo a ser fornecido pela Contratante;
 Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em
observância às recomendações aceitas pela boa prática e técnica, normas e
legislações;
 Garantir a análise e aprovação dos serviços e produtos executados pelos órgãos
e instituições nas esferas municipal, estadual e federal que se fizerem
necessárias;
 Entregar os serviços e produtos executados devidamente registrados nos
conselhos profissionais, no caso aqui específico com as Anotações de
Responsabilidade Técnica (ART) registradas e quitadas no CREA/MA;
 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total
ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou
incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, no prazo
máximo de 30 (trinta) dias após receber notificação de quaisquer umas das
inconsistências mencionadas anteriormente;
 Responder pelo pagamento dos salários devidos aos empregados, pelos
encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários respectivos, e por tudo mais que,
como empregadora, deva satisfazer além de ficar sob sua integral
responsabilidade e observância das leis trabalhistas, previdenciárias e fiscais,
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assim como registros, tributos e outras providências e obrigações necessárias à
execução do serviço ora contratado;
 Arcar com todos os tributos incidentes sobre este contrato, bem como sobre a
sua atividade de construtora, devendo efetuar os respectivos pagamentos na
forma e nos prazos determinados por lei;
 Fornecer, manter, controlar e exigir o uso dos equipamentos de proteção
individual (EPI) e coletivos (EPC), por todos os funcionários e/ou prepostos
durante a execução dos serviços e produtos ora contratados, bem como
promover o transporte de pessoal em veículos apropriados;
 Prover o canteiro de obras de sinalização de segurança e informativa de maneira
clara (NR 18);
 Responder e arcar com indenizações, pelos danos causados diretamente ou
indiretamente à contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo,
quando da execução dos serviços e produtos;
 Manter registro diário, em formulário adequado, onde deverão ser relatadas
todas as atividades que se julgarem convenientes para a comprovação real do
andamento dos serviços e produtos dos termos do Contrato, sendo
visado/chancelado diariamente pelas partes;
 Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos
respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a serem
danificadas as redes, em especial as subterrâneas pertencentes às empresas de
telecomunicações, energia elétrica, água e esgoto. Ainda executar os trabalhos
de forma a não prejudicar o trânsito de pedestre e automotivo local;
 Manter-se, durante toda a execução dos serviços e produtos, em
compatibilidade com as obrigações a serem assumidas e com todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação;
 Apresentar, junto com a solicitação de medição, cópia da folha de pagamento
dos empregados, discriminando seus nomes e respectivos salários, bem como
as cópias dos comprovantes de recolhimento dos tributos federais, estaduais e
municipais, relatório com documentação comprobatória dos serviços e produtos
executados total ou parcialmente e demais documentos conforme determina a
Resolução CGM nº1/2011;
 Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por
seus prepostos;
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 Refazer e/ou substituir, por sua conta e sem ônus para a Contratante, as partes
que apresentarem defeitos e/ou vícios de execução e ainda por eventuais
infiltrações durante o período de garantia da obra que são de 05 (cinco) anos;
 Fica proibida de fazer uso das informações e documentos fornecidos pela
Contratante e/ou por ela desenvolvidos em objeto diferente do contratado e
ainda repassar a terceiros sem autorização prévia e por escrito da Contratante;
 Proceder à remoção de entulhos, bem como a retirada de máquinas,
equipamentos, instalações e demais bens de sua propriedade, conforme plano
de mobilização e desmobilização do canteiro de obras e após ser lavrado o
Termo de Recebimento Provisório, e dentro do prazo estabelecido pela
Contratante. Findo este prazo, a Contratante promoverá a retirada, debitando as
respectivas despesas à Contratada;
 Manter os serviços e produtos executados até ser lavrado o Termo de
Recebimento Definitivo, em perfeitas condições de conservação e
funcionamento.
13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
Obrigando-se a Contratante a:
 Fornecer à Contratada a “Ordem de Serviços” que será expedida pela
Coordenação de Patrimônio Cultural, após assinatura do contrato;
 Assegurar-se da boa prestação dos serviços, verificando sempre o seu bom
desempenho;
 Atestar as faturas correspondentes aos serviços prestados, desde que não haja
nenhuma pendência de ordem contratual ou legal que impeça o atesto;
 Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados;
 Prestar informações e esclarecimentos que vierem a ser solicitados pela
Contratada, desde que sejam do seu conhecimento e pertinentes aos serviços
contratados.
14. REAJUSTAMENTO
O reajustamento de contratos administrativos é regido pelo Decreto 1.054/94.
Os valores ora contratados serão reajustados para mais ou para menos somente
com base na fórmula apresentada abaixo e pelo índice INCC, podendo ainda ser
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utilizado como referência o site Cálculo Exato, é vedada à periodicidade de reajuste
inferior a um ano, contados da data limite para apresentação da proposta.

, onde:

R = valor do reajuste procurado;
V = valor contratual do fornecimento, obra ou serviço a ser reajustado;
Io = índice inicial, refere-se ao índice de custos ou de preços correspondente à data
fixada para entrega da proposta da licitação;
I = índice relativo à data do reajuste.
No entanto o reajustamento só é válido desde que a Contratada não tenha dado
causa ao descumprimento dos prazos ora acordados.
15. PENALIDADES
Em caso de não cumprimento, por parte da Contratada, das obrigações assumidas,
ou de infringência dos preceitos legais pertinentes, serão aplicadas, segundo a
gravidade da falta, nos termos dos artigos 86, 87 e 88 da Lei Federal n.º 8.666/93 e
suas alterações, as seguintes penalidades:
15.1. 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;
15.2. Multa de 0,2% (zero vírgula dois por cento) do valor do contrato por dia de
atraso, do período do cronograma não cumprido.
Além das multas acima aludidas a FUMPH poderá, garantida a prévia defesa, aplicar
ao Contratado, na hipótese de inexecução total ou parcial da obrigação, as
seguintes sanções:
a) Advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade
para as quais a Contratada tenha concorrido diretamente, ocorrência que será
registrada no Cadastro de Fornecedores do Município de São Luís;
b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor não executado do contrato;
c) Suspensão temporária ao direito de licitar com o Município de São Luís-MA, bem
como o impedimento de com ele contratar, pelo prazo de 02 (dois) anos;
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 Luis-MA.
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As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” poderão ser aplicadas juntamente
com a prevista na alínea “b”.
As penalidades previstas neste item 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.
As multas previstas, quando aplicadas, serão descontadas dos créditos da
Contratada ou, se for o caso, cobradas administrativa ou judicialmente.
O descumprimento parcial ou total, por uma das partes, das obrigações que lhes
correspondam, não será considerado como inadimplemento contratual se tiver
ocorrido por motivo de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificado e
comprovado. O caso fortuito, ou de força maior, verifica-se no fato necessário, cujos
efeitos não são possíveis de evitar, ou impedir, nos termos do parágrafo único do art.
393 do Código Civil.

São Luís - MA, 15 de julho de 2019.

..................................................................................................
Rodrigo Amorim Soares
Coord. de Patrimônio Cultural – FUMPH
MAT: 546474-1

Aprovo o Projeto Básico consoante
Art.7,º §2º, I da Lei nº 8.666/93
São Luís (MA), ______ /______/______.

José Aquiles Sousa Andrade
Presidente/FUMPH
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