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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 realização de procedimento licitatório e 
contratação de empresa do ramo da construção civil para execução dos serviços de 
estabilização/escoramento das paredes do pavimento superior (fachada frontal e 
lateral) do imóvel situado na Rua do Sol, nº 188, Centro, São Luís/MA (sede da 
SEPLAN). 
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1. INTRODUÇÃO 

 
Este Projeto Básico tem como finalidade definir as diretrizes a serem observadas na 
execução dos serviços de estabilização/escoramento das paredes do pavimento 
superior (fachada frontal e lateral) do prédio da sede da SEPLAN, localizado na Rua 
do Sol, nº 188, Centro, São Luis-MA. 
 

2. OBJETIVO 

 
Contratação de empresa do ramo da construção civil para execução dos serviços de 
estabilização/escoramento das paredes do pavimento superior (fachada frontal e 
lateral) do prédio da sede da SEPLAN, localizado na Rua do Sol, nº 188, 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 Sol, nº 188, Centro, São Luís-MA; 
� Proprietário: GDR Participações e Administração S/A; 
� Tipologia arquitetônica: Tradicional Português; 
� Destinação original: Habitacional Unifamiliar; 
� Uso atual: Sem Uso; 
� Uso proposto: Institucional; 
� Estado Atual: Preservação parcial e estado de conservação ruim; 
� Área do terreno: 502,45m² 
� Área total edificada: 1.004,90m² 
� Testada principal: 14,33m 
� 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 Sol, nº188, 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  
 
Sobrado de dois pavimentos, localizado no Centro de São Luís-MA, em Zona de 
Proteção Histórica, localizado na esquina da Rua do Sol com a Travessa da 
Passagem (Figura1), com fortes traços da construção tradicional luso-brasileiro. 
 
Apresenta na sua fachada térrea vãos simétricos com soleiras, socos, ombreiras, 
aduelas e fecho em pedra lioz, já na sua fachada superior vãos simétricos com 
soleiras em lioz e ombreiras e vergas retas em alvenaria de pedra revestida com 
argamassa e peitoril sacado com gradil metálico. Os vãos do térreo estão fechados 
por alvenaria cerâmica e os do pavimento superior encontram-se abertos, pois as 
esquadrias foram consumidas pelo incêndio ocorrido em 23 de novembro de 2015 
(Imagens 1 e 2). 
 
No interior do térreo existem algumas divisórias em gesso acartonado, no entanto 
foram danificadas, provavelmente durante a tentativa de controlar o incêndio que 
assolou o pavimento superior (Imagem 3). Ainda no térreo verificam-se áreas de 
infiltrações nas lajes (Imagem 4), aparentemente maciças, e acúmulo de partes de 
equipamentos, móveis e utensílios danificados. 
 
Já o interior do pavimento superior está, praticamente em sua totalidade, danificado 
pelo incêndio já mencionado, incluído toda a cobertura (Imagem 5). Mantendo-se 
apenas com razoável integridade a escada metálica que dá acesso a este pavimento 
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e banheiros próximos (Imagem 6).    
 
 

 
Imagem 1: Fachadas do imóvel. 

 
 

 
Imagem 2: Incêndio no imóvel. 

 
 

 
Imagem 3: Divisórias de gesso acartonado danificadas. 
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Imagem 4: Áreas de infiltrações nas lajes. 

 
 

 
Imagem 5: Interior do pavimento superior. 

 
 

 
Imagem 6: Escada metálica que dá acesso ao pavimento superior. 
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4. JUSTIFICATIVA 

 
A contratação de empresa do ramo da construção civil para execução dos serviços 
de estabilização/escoramento das paredes do pavimento superior (fachada frontal e 
lateral) do prédio da sede da SEPLAN, localizado na Rua do Sol, nº 188, Centro, 
São Luís-MA, se demonstra justificada em razão da necessidade de preservar o 
patrimônio histórico e cultural, ali representados até o instante da sua total 
reabilitação.  
 
No entanto foi realizada no dia 01 de abril de 2016, inspeção visual por profissional 
especializado e de “know how” reconhecido, que constatou que o referido imóvel, 
penalizado por um incêndio, não oferece risco iminente de ruína. Mas em 
atendimento às recomendações constantes nas Informações Técnicas do Instituto 
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN será realizada medida 
mitigadora (estabilização/escoramento das paredes do pavimento superior) para 
manutenção e preservação de suas características construtivas. 
 
O projeto para estabilização/escoramento das paredes do pavimento superior 
(fachada frontal e lateral) do prédio da sede da SEPLAN, localizado na Rua do Sol, 
nº 188, Centro, São Luis-MA, foi elaborado por empresa especializada e dentro das 
normas e parâmetros técnicos indicados para tal circunstância, com o mínimo de 
interferência nas estruturas preexistentes. 
 

5. METODOLOGIA 

 
O desenvolvimento das atividades baseia-se na contratação de pessoa jurídica do 
ramo da construção civil, apta e com experiência comprovada na execução de 
serviços de estabilização/escoramento de estruturas monolíticas, que realizará os 
serviços e produtos constantes no item 6 deste projeto básico sob a coordenação, 
acompanhamento 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 situada na Rua do Sol, nº 660, 
Centro, com a presença do responsável técnico da empresa vencedora, devendo 
esta arcar com todos os custos de passagens, hospedagem e transporte dos seus 
técnicos.  
 

6. ESPECIFCAÇÃO DOS SERVIÇOS E PRODUTOS 

 
Os serviços e produtos a serem contratados mediante processo licitatório serão: 
 
� Execução das fundações do escoramento em madeira de lei, conforme indicado 
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em projeto; 
 

� Execução de estrutura em madeira de lei que servirá de escoramento da parede 
superior da fachada frontal, conforme indicado em projeto; 

 
� Execução de estrutura em concreto armado que servirá para estabilizar as 

paredes das fachadas frontal e lateral do pavimento superior, conforme indicado 
em projeto; 

 
� Tratamento da armação de pilares de concreto existentes no pavimento superior 

e recuperação do recobrimento, conforme indicado em projeto; 
 

� Execução de bases incrustadas em alvenaria de pedra argamassada, conforme 
indicado em projeto; 

 
� Realização de ensaios nas lajes de piso do primeiro pavimento, conforme 

indicado em projeto. 
 

Todos os serviços deverão obedecer às normas brasileiras aprovadas pela ABNT e 
as boas práticas construtivas inerentes aos serviços de engenharia. 
 
Para tanto serão fornecidos em meio digital (CD-ROM) o projeto arquitetônico e o 
projeto de escoramento/estabilização do prédio da sede da SEPLAN, localizado na 
Rua do Sol, nº 188, Centro, São Luís-MA.     
 

7.  PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E PRODUTOS 

 
O prazo para a execução dos serviços é de 90 (noventa) dias, contados a partir da 
data do recebimento da Ordem de Serviço, expedida pela Coordenação de 
Patrimônio Cultural. 
 
Se, por motivo de força maior, a contratação não puder ocorrer dentro do período de 
validade das propostas e, caso persista o interesse da 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 

 
Considerando o projeto de escoramento/estabilização e as especificações 
constantes da planilha orçamentária, estima-se o valor estimado para custear a 
execução dos serviços e produtos descritos no item 6 deste projeto básico é de R$ 
89.909,86 (oitenta e nove mil novecentos e nove reais e oitenta e seis 
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centavos). 
 

9. FORMA DE PAGAMENTO 

 
O pagamento dos serviços será efetuado mediante medições mensais realizadas 
pela fiscalização da Fundação Municipal de Patrimônio Histórico, com a devida 
evidência dos serviços e produtos realizados, conforme descrito no item 6 deste 
projeto básico, projeto de escoramento/estabilização e planilha orçamentária. 
 
A data limite para a Contratada solicitar medições à Fundação Municipal de 
Patrimônio Histórico será o último dia útil de cada mês subsequente. 
 
A nota fiscal deverá ser emitida no nome da Fundação Municipal de Patrimônio 
Histórico, contendo o CNPJ, o endereço e o CEP da instituição. Deverá constar na 
nota fiscal, além dos valores a serem pagos, o percentual e o valor dos descontos. 
 
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 reserva-se o direito de suspender o pagamento se 
os serviços e produtos forem entregue em desacordo com o descrito no item 6 deste 
projeto básico, projeto de escoramento/estabilização e planilha orçamentária. 
 
Nenhum pagamento será efetuado à Contratada, enquanto pendente de 
comprovação, devidamente atualizada, de regularidade para com: 
 
� A Seguridade Social: Certidão Negativa de Débito – CND, emitida pelo Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS; 
� O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS: Certidão de Regularidade 

do FGTS - CRF, emitida pela Caixa Econômica Federal. 
� 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. 

 

10. REQUISITOS PARA A HABILITAÇÃO 

 
As proponentes deverão apresentar documentação relativa à habilitação jurídica, 
regularidade fiscal, qualificação técnica e qualificação econômico-financeira, 
devendo estar devidamente regularizadas com as suas obrigações junto à 
Previdência Social, FGTS, Fazenda Federal, Estadual, Municipal e Conselho 
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, da região onde está 
situada a sede da FUMPH. 
 

11. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  
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A qualificação técnica será comprovada mediante apresentação: 
 
Comprovar através de contratos de trabalho, que os profissionais que farão parte da 
equipe executora dos serviços e produtos pertencem ao seu quadro de pessoal 
técnico da empresa proponente.  
 
Demonstração da experiência do responsável técnico, com declaração autorizando 
sua inclusão na equipe técnica, devidamente assinada pela empresa proponente e 
pelo profissional, devendo este pertencer ao quadro de pessoal técnico da empresa 
proponente, estar inserido e sem restrições no sistema CONFEA/CREA e/ou no 
CAU. 
 
Quando o responsável técnico se tratar de dirigente ou sócio da empresa 
proponente, a comprovação do vínculo empregatício será feita mediante a 
apresentação de cópia do ato constitutivo da empresa ou certidão do 
CONFEA/CREA e/ou CAU devidamente atualizados. 
 
Certidão de Registro regular expedida pelo Conselho de Engenharia e Agronomia 
(CREA) e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), da região sede da 
empresa proponente, contendo obrigatoriamente o registro do responsável técnico. 
 
A empresa proponente sediada em outra região de jurisdição do CONFEA/CREA e 
CAU deverá apresentar a certidão, com o visto do CREA/MA e CAU/MA, nos termos 
da Lei 5.194 de 14 de junho de 1966. 
 
Somente serão aceitas certidões de acervo técnico que se refiram a atividades 
relacionadas com a execução dos serviços e produtos descritos no item 6 deste 
projeto básico. 
 
Nas certidões de acervos técnicos deverá constar o nome do responsável técnico 
cujo acervo destine-se à formação da prova de capacitação técnico-profissional da 
empresa proponente. 
 
Apresentar atestados, no mínimo dois, fornecidos por pessoas jurídicas de direito 
público ou privado, em nome do responsável técnico, devidamente acompanhados 
da respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT) emitido por qualquer uma das 
regiões do CREA e/ou CAU, comprovando a execução, pelo profissional indicado, de 
serviços de características semelhantes e de complexidade técnicas equivalentes ou 
superiores ao indicado no item 6 deste projeto básico. 
 
No caso de documentos que não estabeleçam explicitamente sua validade, ou cuja 
validade não esteja determinada por lei, o seu prazo de validade ficará adstrito a 60 
(sessenta) dias da data de sua emissão. 
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12. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 
Será desclassificada a proponente que apresentar proposta, cujo objetivo estiver em 
desacordo com o solicitado no item 6 deste projeto básico. 
 
Será desclassificada a proponente que ofertar preço total maior que o preço exposto 
no item 8 e prazo de execução dos serviços e produtos acima do estipulado no item 
7, ambos os itens deste projeto básico. 
 
Será considerada vencedora a proposta que apresentar menor preço global e prazo 
de execução compatível com o descrito no item 7 deste projeto  básico. 
 
A proponente vencedora, a qualquer momento do desenvolvimento dos serviços e 
produtos, poderá requerer novas reuniões com o objetivo de discutir ou sanar 
dúvidas relativas ao desenvolvimento do descrito no item 6 deste projeto básico. 
 

13. FISCALIZAÇÃO 

 
Durante a vigência do contrato, a execução dos serviços e produtos será 
acompanhada e fiscalizada pela Coordenação de Patrimônio Cultural da FUMPH, 
podendo ser designado outros setores. 
 
O representante da Coordenação de Patrimônio Cultural da 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 não conformidades ou supressões observados. 
 
As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante da 
Coordenação de Patrimônio Cultural da FUMPH deverão ser solicitadas aos 
superiores deste, 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 apresentado e aceito pela 
Coordenação de Patrimônio Cultural da FUMPH. 
 
 

14. AVALIAÇÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS CONTRATADOS 

 
Os serviços e produtos produzidos deverão seguir o descrito no item 06 deste 
projeto básico, no projeto de escoramento/estabilização e na planilha orçamentária, 
bem como deverão ser submetidos à avaliação e aprovação do servidor designado 
pela Coordenação de Patrimônio Cultural da 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 
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adequação e conformidade com as condições exigíveis estabelecidas neste projeto 
básico, no projeto de escoramento/estabilização, na planilha orçamentária, no 
contrato, na legislação pertinente, nas normas técnicas brasileiras e boas práticas 
construtivas e de gestão. 
 
Os serviços e produtos produzidos que forem rejeitados parcial ou totalmente devem 
ser revistos, readequados ou refeitos apenas pelo contratado e submetidos à nova 
avaliação e aprovação do servidor designado pela Coordenação de Patrimônio 
Cultural da FUMPH, responsável pela fiscalização e acompanhamento dos serviços 
e produtos. 
 
 

15. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
Obrigando-se a Contratada a: 
 
� Arcar com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas 

propostas; 
 
� Analisar previamente os projetos e documentos fornecidos pela Fundação 

Municipal de Patrimônio Histórico através da Coordenação de Patrimônio 
Cultural; 

 
� Proceder à visita técnica no local, visando constatar as peculiaridades dos 

serviços a serem executados;  
 

� 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 dia e enquanto 
durarem as atividades;  

 
� Registrar os serviços perante ao 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; 
 
� 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 
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e instituições nas esferas municipal, estadual e federal que se fizerem 
necessárias para tanto;  

 
� 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, 
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), 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; 

 
� 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; 

 
� Proceder à remoção de entulhos, bem como a retirada de máquinas, 

equipamentos, instalações e demais bens de sua propriedade, 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 
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funcionamento; 
� 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 à TELEMAR, 
CAEMA e CEMAR. Ainda executar os trabalhos de forma a não prejudicar o 
trânsito 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 do INSS e do FGTS; 

 
� Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por 

seus prepostos. 
 

� 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 5 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 previa e por escrito da Contratante. 

 
 

16. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 
Obriga-se a Contratante a: 
 
� Fornecer à Contratada a “Ordem de Serviços” que será expedida pela 

Coordenação de Patrimônio Cultural, após assinatura do contrato; 
 

� Aprovar a escolha dos materiais a serem aplicados nos serviços e produtos, 
conforme item 6 deste projeto básico, projeto de escoramento/estabilização e 
planilha orçamentária; 

 
� 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; 
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� Prestar informações e esclarecimentos que vierem a ser solicitados pela 

Contratada, desde que sejam do seu conhecimento e pertinentes aos serviços 
contratados. 

 
� Publicar no Diário Oficial do Município, às suas expensas, no prazo de 20 (vinte) 

dias, contados da data de assinatura deste instrumento, o extrato do Contrato e 
de seus aditivos, quando houver. 

 
 

17. 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: 
 
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 0,4% (quatro décimos por cento) por dia de atraso injustificado no 

desenvolvimento dos serviços em relação ao Cronograma Físico-Financeiro, 
calculado sobre o serviço realizado com atraso, até o quinto dia corrido, após o 
que, aplicar-se-á a multa prevista na alínea “c” deste item; 

 
c) Multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, sempre que em 

verificação mensal for observado atraso injustificado no desenvolvimento das 
obras em relação ao cronograma físico-financeiro ou na hipótese do não 
cumprimento de qualquer das obrigações assumidas, podendo, ainda, ser 
rescindido o Contrato na forma da lei; 

 
d) 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; 

 
e) 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. 

 
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. 
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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 Luis/MA, 10 de novembro de 2016. 
 
 
 
 
 

 
Rodrigo Amorim Soares 

Arquiteto e Urbanista 
Coordenador de Patrimônio Cultural 

Matrícula nº 546474-1 
CAU A93721-5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 


