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PROJETO BÁSICO 

OBJETO: Contratação de Empresa de Engenharia Civil para Construção de um Campo de Futebol e Vôlei de Areia, 

localizado na rua 14, s/nº  – Cohatrac III – São Luís - MA  

 

1. DO OBJETO  

 

Em cumprimento ao artigo 7º, inciso 1, c/c com o artigo 6º, inciso IX, da Lei nº. 8.666/93, alteradas pelas 

Leis 8.883/94 e 9.648/98, elaboramos o presente Projeto Básico para que seja efetuada a Contratação de Empresa 

de Engenharia Civil para Construção de um Campo de Futebol Vôlei de Areia no Cohatrac III.  

 

2. DA LEGISLAÇÃO APLICADA  

2.1 A contratação para execução do objeto deste Projeto Básico encontra amparo legal na Lei nº. 8.666/93 e suas 

alterações posteriores.  

 

3. JUSTIFICATIVA  

 

Os serviços para a Construção de um Campo de Futebol Vôlei de Areia no Cohatrac III, visam propiciar 

alternativas de esporte e lazer para a população local, como forma de melhorar a prática de esportes e eventos 

sociais, que possa concentrar a comunidade local e propiciar condições favoráveis a sociabilização e ao lazer, de 

maneira que a população tenha acesso a práticas esportivas.  

Além disso, o projeto pretende incentivar a realização de jogos colegiais e universitários, assim como 

campeonatos profissionais, uma vez que a localidade já possui a área para uso de um campo de futebol que possa 

estimular o desenvolvimento do esporte.  

 

4. DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA  

 

4.1.  Manter, durante a execução dos serviços, todas as condições exigidas para sua habilitação;  

4.2.  Atender com presteza as solicitações da unidade que se relacione com o objeto deste Projeto Básico;  

4.3 Dar ciência imediata à autoridade competente das anormalidades ocorridas durante a execução dos serviços;  

4.4 A contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em 

parte, o objeto do presente Projeto Básico, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 

execução do serviço;  
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4.5 A contratada é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de 

sua culpa ou dolo na execução do serviço objeto deste Projeto Básico, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela contratante;  

4.6. Os danos e prejuízos deverão ser ressarcidos no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contado da 

notificação à Contratada do ato administrativo que lhes fixar o valor, sob pena de multa;  

4.7 A contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comercias resultantes da 

execução do serviço;  

4.8. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Contratante, cujas reclamações se obrigam 

prontamente a atender;  

4.9. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, os compromissos estabelecidos;  

4.10. Sanar imediatamente qualquer defeito observado e que lhe tenha sido notificado pela fiscalização;  

4.11 A contratada é responsável pela ocorrência relativa a acidentes que possam ser vítimas seus empregados, no 

desempenho de suas funções, por ocasião da execução dos serviços.  

 

5. DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE  

 

5.1.  Acompanhar, verificar e fiscalizar a execução dos serviços por servidor especialmente designado, nos termos 

do artigo 67 da Lei nº. 8.666/93;  

5.2.  Responsabilizar-se pela comunicação, em tempo hábil, dos serviços a serem executados;  

5.3.  A contratante rejeitará, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com este Projeto Básico;  

5.4. Efetuar pagamento nas condições e preço estabelecidos no item 08 deste Projeto Básico;  

5.5. Notificar à Contratada, por escrito, ocorrência de eventuais imperfeições na execução dos serviços, fixando 

prazo para sua correção;  

5.6. Fornecer a Contratada todas as informações para boa execução dos serviços;  

5.7. Receber, provisória e definitivamente, os serviços nas formas definidas.  

 

6. DA EXECUÇÃO, DO RECEBIMENTO E DA FISCALIZAÇÃO  

 

6.1. Os serviços deverão ser executados fielmente, de acordo com os termos deste Projeto Básico, respondendo o 

inadimplente pelas consequências da inexecução total ou parcial;  

6.2. A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada por servidor especialmente designado, nos termos do 

artigo 67 da Lei nº. 8.666/93;  

6.3. O objeto do presente Projeto Básico será recebido:  
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3.1. Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado 

assinado pelas partes, no prazo de 05 (cinco) dias da comunicação escrita da Contratada;  

6.4. A garantia dos serviços será de 05 (cinco) anos, a contar da data da entrega da Nota Fiscal referente aos 

serviços prestados;  

6.5. A Contratante e a atuação da fiscalização do serviço objeto deste Projeto Básico não exclui ou atenua a 

responsabilidade da Contratada, nem exime de manter fiscalização própria.  

  7. VALOR ESTIMADO 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) 

01 CAMPO DE FUTEBOL E VÔLEI DE AREIA DO COHATRAC II R$ 249.232,65 

TOTAL GERAL R$ 249.232,65 

 

 

8. DO PAGAMENTO  

 

8.1. O pagamento deverá ser feito através de medição, de acordo com serviços realizados devidamente aprovados 

pela fiscalização da SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTOS E LAZER - SEMDEL e preços unitários e totais 

estabelecidos no instrumento contratual;  

8.2. A contratante deverá efetuar o pagamento da fatura, através de crédito em conta corrente da Contratada, por 

ela indicado na Proposta de Preços ou na Nota Fiscal apresentada;  

8.3. A Contratada deverá apresentar fatura comercial em 02 (duas) vias, acompanhada de Nota Fiscal;  

8.4. Ocorrendo atraso na execução dos serviços, por culpa da Contratada, será aplicada a mesma multa moratória 

de 1% (um por cento) por dia sobre o valor em atraso.  

 

9. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 

9.1. A inexecução dos serviços, total ou parcial, execução imperfeita, demora na execução ou qualquer 

inadimplemento ou infração contratual, sujeita a Contratada, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal que 

couber assegurado o contraditório e a ampla defesa, às seguintes penalidades:  

a. Advertência;  

b. Multa de 5% (cinco por cento), aplicada de acordo com a gravidade da infração. Nas reincidências específicas, a 

multa corresponderá ao dobro do valor da que tiver sido inicialmente imposta, observando-se sempre o limite de 

20% (vinte por cento), conforme o Artigo 87 do Decreto n°. 3.149/80;  
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c. Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal, por 

prazo não superior a 02 (dois) anos;  

d. Declaração de idoneidade para licitar com a Administração Pública Municipal, em quanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade.  

9.2. A imposição das penalidades é de competência exclusiva da Contratante;  

9.3. A sanção preventiva na alínea “b” deste item poderá ser aplicada cumulativamente à outra;  

9.4. A aplicação da Sanção não exclui a possibilidade de rescisão administrativa do Contrato, garantido o 

contraditório e a ampla defesa;  

9.5. A multa administrativa prevista na alínea “b” não tem caráter compensatório, não eximindo o seu pagamento á 

contratada por Perdas e Danos das infrações;  

9.6. O atraso injustificado no cumprimento das obrigações sujeitará a Contratada á multa de mora de 1% (um por 

cento) por dia útil que exceder o prazo estipulado, a incidir sobre o valor da Nota de Empenho ou do saldo não 

atendido, sem prejuízo da possibilidade da aplicação das sanções administrativas;  

9.7. A aplicação da suspensão ou da declaração de idoneidade será de competência exclusiva do Exmo. Prefeito do 

Município, devendo o órgão superior da entidade ou órgão, contratante, prolator da decisão parcial, remeter-lhe o 

respectivo processo no prazo de 10 (dez) dias, para obtenção de sua ratificação;  

9.8. O prazo de suspensão ou da declaração de idoneidade será fixado de acordo com a natureza da gravidade da 

falta cometida, observando o princípio da proporcionalidade.  

 

10. EXIGÊNCIAS QUANDO A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

 

10.1. Certidão de Registro e Quitação Expedida ou visada pelo Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e 

Agronomia- CREA/MA, em sua plena validade com indicação do objetivo social compatível com a presente licitação, 

de acordo com o disposto no inciso I, do art.30, da lei n° 8.666/1993.  

Comprovação, através da Certidão referida no subitem anterior, de possuir em seu quadro permanente, na data de 

licitação, responsáveis técnicos habilitados na área: Engenheiro civ#il, com lotação na empresa devidamente 

registrada no CREA/MA para execução do serviço;  

10.2. Atestado de Capacidade Técnica fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente 

registrado no órgão competente CREA/MA, que comprovem o desempenho de atividade compatível com o objetivo 

deste projeto.  
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11. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:  

 

11.1. Os serviços de construção serão executados de acordo com o cronograma de execução, formulado pela 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTOS E LAZER - SEMDEL, em consonância com a demanda apresentada. 

 

12. PRAZO DE EXECUÇÃO:  

 

12.1 O Prazo de execução será de 90 (noventa), dias a contar da data de emissão da ordem de serviços.  

12.2 O Contrato terá vigência de 90 (Noventa) dias, com início da execução a contar da Data de emissão da Ordem 

de Serviço.  

 

13. FISCAL DO CONTRATO  

 

A fiscalização do contrato, objeto deste projeto básico, ficará sob a responsabilidade da SECRETARIA MUNICIPAL 

DE DESPORTOS E LAZER - SEMDEL. 

 

São Luís (MA), 30 de Março de 2016. 

 

APROVO ESTE PROJETO 

BÁSICO EM: 

 

_____/_____/2016 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________ 

JULIO FRANÇA 

Secretário Municipal De Desporto E Lazer 


