PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 075/2020
(PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 020-4543/2019)
A CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, por intermédio do Pregoeiro,
designada pela Portaria n.º 19 de 20 de agosto de 2019, levam ao conhecimento dos interessados que, na
forma da Lei n.º 10.520/2002, do Decreto Municipal nº 53.647/2019, do Decreto Federal nº 8.538/2015, da Lei
Complementar n.º 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, e, subsidiariamente, da Lei n.º
8.666/1993 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, farão realizar licitação na modalidade
Pregão Eletrônico mediante as condições estabelecidas neste Edital.
DADOS DO CERTAME
Órgão Solicitante: Secretaria Municipal de Fazenda
Objeto: Implantação de infraestrutura remanescente de sistema elétrico normal, de emergência e dedicado
à informática, rede de sistema de cabeamento estruturado, telefonia, datacenter, segurança patrimonial
(controle de acesso, cftv-ip e detecção e alarme de incêndio) e videoconferência no novo prédio-sede da
Secretaria Municipal de Fazenda de São Luís – MA.
Esclarecimentos: Até 02/06/2019 às 18:00 hrs para o endereço andros.cpl@gmail.com
Impugnações: Até 02/06/2019 às 18:00 hrs para o andros.cpl@gmail.com
Início da Sessão Eletrônica: 05/06/2019 às 09:30
Sistema Eletrônico Utilizado: COMPRASNET
Endereço Eletrônico: www.comprasnet.gov.br
UASG: 980921
Endereço
para
retirada
do
Edital:
comprasgovernamentais.gov.br
e
saoluis.ma.gov.br/subportal_licitacoes.asp
☒ Valor Total: R$ 2.802.382,39 (Dois milhões, oitocentos e dois mil, trezentos e oitenta
VALOR
e dois reais e trinta e nove centavos)
ESTIMADO,
☐Estimado
MÁXIMO,
DE
☐Máximo
REFERÊNCIA
☒Referência
OU SIGILOSO
☐ Orçamento Sigiloso.
☐AQUISIÇÃO
NATUREZA DO
☐SERVIÇO
OBJETO:
☒OBRAS E SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA
☐ Licitação Exclusiva para MEI / ME / EPP – Art. 48, I da Lei Complementar nº 123/06
PARTICIPAÇÃO ☐ Licitação com itens/grupos cotas de até 25% reservadas para MEI / ME / EPP – Art.
– MEI / ME / EPP 48, III da Lei Complementar nº 123/06
☒ Licitação de Ampla Participação.
Prazo para envio da proposta/documentação: 24 (VINTE E QUATRO) HORAS
INFORMAÇÕES
Pregoeiro: Andros R. M. G. de Almeida
e-mail: andros.cpl@gmail.com
Endereço: Rua dos Ouriços, Quadra 9, Lote 11, n.º 06, Bairro do Calhau, São Luís - MA, CEP: 65071-820
Referência de Tempo: Para todas as referências de tempo será obrigatoriamente o horário de Brasília –
DF.
OBS: Na hipótese de não haver expediente na data fixada, ficará a sessão adiada para o primeiro dia útil
subsequente, no mesmo site e hora, salvo as disposições em contrário.
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PARTE ESPECÍFICA
As seguintes Definições da Parte Específica deverão complementar, suplementar ou modificar as
informações constantes na Parte Geral.
Havendo divergência entre as informações constantes na Parte Geral e as Definições da Parte
Específica prevalecerão as últimas.
Número do Item da Parte
Definições da Parte Específica.
Geral.
☐ POR GRUPO
FORMA DE
APRESENTAÇÃO
DA PROPOSTA

☐ POR ITEM
2.1

☐ POR GRUPO, para o(s) grupos: _____________________
e POR ITEM, para os itens:___________________________, observadas
as condições definidas neste Edital e anexos.
☒ GLOBAL

FORMA DE
DISPUTA DE
LANCES

2.2.

☒ PELO VALOR GLOBAL DO ITEM OU GRUPO
☐ PELO VALOR UNITÁRIO DO ITEM
☐ NÃO HÁ REGIME DE EXECUÇÃO, POIS TRATA-SE DE AQUISIÇÃO

REGIME DE
EXECUÇÃO

☐ EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO
2.3.

☒ EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
☐ EMPREITADA INTEGRAL
☐ TAREFA

CRITÉRIO DE
JULGAMENTO E
INTERVALO DE
DIFERENÇA
ENTRE OS
LANCES
INFORMAÇÕES
ORÇAMENTÁRIAS

3
3.1 e 27

4.1

☒MENOR PREÇO: Intervalo de R$ 1.000,00
☐MAIOR DESCONTO: Intervalo de %

Projeto Atividade: 0412204062.174 / 0412104021027
Elemento de Despesa: 3.3.90.39
Fonte de Recursos: 0100000000 / 0190000024
☒ Poderão participar empresas em consórcio, observadas as normas
constantes no item 7.8 e seus subitens da Parte Geral deste Edital.
☐ Não poderão participar desta licitação consorcio de empresas, qualquer

CONSÓRCIO

7.8

VALIDADE DA
PROPOSTA

10

MODO DE
DISPUTA

26

que seja a sua forma de constituição. A vedação a participação de
consórcio neste certame justifica-se diante da natureza do objeto licitado,
o qual apresenta natureza comum, podendo ser ofertado por um número
amplo de potenciais participantes, inclusive empresas de pequeno e
médio porte que em sua maioria apresentam o mínimo exigido no tocante
a qualificação técnica e econômico-financeira, não implicando em
qualquer limitação quanto a competitividade.
A proposta comercial terá validade mínima de 90 (noventa) dias, a contar
da data da abertura da sessão pública.
☒ABERTO
☐ABERTO E FECHADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DEMAIS
DOCUMENTOS
EXIGIDOS NA
PROPOSTA

30.4

- No ato da apresentação da proposta de preços, o Licitante deverá
apresentar códigos FINAME e/ ou Cartão BNDES, para os equipamentos
e/ ou materiais, de acordo com o indicado na Planilha Orçamentária,
ANEXO IA;
☒ Comprovante, na forma da lei, de registro ou arquivamento na Junta
Comercial ou no Cartório competente, conforme o caso, do:
☒ patrimônio líquido mínimo equivalente a 10% (dez por cento) do
valor total estimado da contratação ou do item pertinente, caso a
licitante que apresentar índice econômico igual ou inferior a 01 (um)
em qualquer dos índices de Liquidez Geral, Solvência Geral e
Liquidez Corrente.

CAPITAL SOCIAL
OU PATRIMÔNIO
LÍQUIDO

☐ capital social mínimo equivalente a 10% (dez por cento) do valor
41.3.2.

total estimado da contratação ou do item pertinente, caso a licitante
que apresentar índice econômico igual ou inferior a 01 (um) em
qualquer dos índices de Liquidez Geral, Solvência Geral e Liquidez
Corrente.
☐ patrimônio líquido mínimo equivalente a 10% (dez por cento) do
valor total estimado da contratação ou do item pertinente.
☐ capital social mínimo equivalente a 10% (dez por cento) do valor
total estimado da contratação ou do item pertinente.
☐ Não haverá exigência quanto à comprovação de capital social mínimo
ou patrimônio líquido mínimo.

QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA –
INSCRIÇÃO DA
EMPRESA NA
ENTIDADE
PROFISSIONAL
COMPETENTE

42.1.

Certidão de Registro expedida pelo Conselho de Engenharia e Agronomia
(CREA) 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 do(s) Responsável(is) Técnico(s).
☒ Quanto

QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA –
ATESTADO
TÉCNICO
OPERACIONAL

à capacidade técnico-operacional: comprovação pela

proponente de ter executado, em nome da empresa, a qualquer tempo,
serviços/obras compatíveis com o objeto desta licitação, através de
certidão(ões) e/ou atestado(s), em nome da própria licitante (empresa),
fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado. Os itens
de serviços e parcelas de maior relevância com quantidades mínimas a
serem comprovadas são os seguintes:
42.1.
- Instalação de Sistema de Cabo U/UTP Cat. 6, 23AWG, 04 pares com, no
mínimo, 11.285,00 (Onze mil, trezentos e setenta e cinco) metros em um
único atestado;
- Instalação de Luminária Retangular de Embutir, para 1 lâmpada
Fluorescente Tubular T5 28W. Corpo em alumínio com pintura
eletrostática pó poliéster na cor branca micro texturizado. Moldura flat em
alumínio. Difusor recuado em acrílico translucido, Soquetes de engate
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rápido, com, no mínimo, 102 (Cento e duas) unidades em um único
atestado;
- Instalação de Controladora de Acesso com Capacidade de Controle de
até 4 Dispositivo. Modelo: APC- AMC 2 - 4W CF, SAP: F. 01 U. 027. 201
– Bosch, com, no mínimo, 1 (Uma) unidade em um único atestado;
- Instalação Caixa de Tomadas para piso elevado (Elétrico e Lógica).
Modelo: SPE 2706 - R 5; SPE2701 - R5- RP – Sperone, com, no mínimo,
50 (Cinquenta) unidades em um único atestado;
☐ Não será exigida documentação quanto à capacidade técnico
operacional.
☒ Comprovação, por parte do licitante, de dispor, ao tempo do início do

QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA ATESTADO
TÉCNICO
PROFISSIONAL

contrato, profissional de nível superior, reconhecido pelo CREA, detentor
de atestado de responsabilidade técnica, devidamente registrado no
CREA da região onde os serviços foram executados, acompanhado da
respectiva Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida por este
Conselho, que comprove ter o profissional, executa do, para órgão ou
entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual,
municipal, ou ainda, para empresa privada, que não o próprio licitante
(CNPJ diferente), serviços de características semelhantes ao licitado.
Serão admitidas Certidões ou Atestados de serviços de complexidade
tecnológica e operacional equivalente ou superior ao licitado, serviço(s)
de:
42.1.

- Instalação de Sistema de Cabo U/UTP Cat. 6, 23AWG, 04 pares;
- Instalação de Luminária Retangular de Embutir, para 1 lâmpada
Fluorescente Tubular T5 28W. Corpo em alumínio com pintura
eletrostática pó poliéster na cor branca micro texturizado. Moldura flat em
alumínio. Difusor recuado em acrílico translucido, Soquetes de engate
rápido;
- Instalação de Controladora de Acesso com Capacidade de Controle de
até 4 Dispositivo. Modelo: APC- AMC 2 - 4W CF, SAP: F. 01 U. 027. 201
– Bosch;
- Instalação Caixa de Tomadas para piso elevado (Elétrico e Lógica).
Modelo: SPE 2706 - R 5; SPE2701 - R5- RP – Sperone;
☐ Não será exigida documentação quanto à capacidade técnico
profissional.
- Declaração de disponibilidade dos equipamentos, materiais e instalações
que devem estar disponíveis durante a execução do contrato.

OUTROS
DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO

VISITA TÉCNICA:

42.2.

52

- O Licitante deverá apresentar comprovação de que está habilitado a
fornecer produtos, instalar e dar garantia estendida de 25 anos para o
sistema de cabeamento estruturado, em solidariedade com o fabricante
da solução ofertada. A comprovação deverá ser feita através de
declaração emitida pelo fabricante da solução ofertada, especifica para
este processo.
☐NÃO
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☒ SIM, podendo ser substituído por declaração de ciência, na forma do
item 52.1 e do inciso VIII do item 9 do Termo de Referência
☐ SIM. A visita será obrigatória, não sendo permitido o uso da declaração

ANEXOS

85

mencionada do item 52.1., na forma do item ____ do Termo de
Referência.
Integram este Edital, e dele fazem parte, além dos Anexos mencionados
na Parte Geral deste edital, os seguintes documentos:
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PARTE GERAL
SEÇÃO I - DO OBJETO
1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição do objeto descrito
no campo DADOS DO CERTAME deste Edital, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas
no Anexo II – Termo de Referência / Projeto Básico.
1.1. Havendo divergência entre as especificações deste objeto descritas no COMPRASNET e
as especificações constantes deste Edital, serão consideradas como válidas as do Edital,
sendo estas a que os licitantes deverão se ater no momento da elaboração da proposta.
2. A Parte Específica determinará:
2.1. a forma de apresentação das propostas, que poderá ser da seguinte forma:
2.1.1. MENOR PREÇO POR GRUPO (grupo de itens): Para esta forma de apresentação das
propostas faculta-se ao licitante a participação em quantos grupos forem de seu interesse,
devendo oferecer proposta para todos os itens que o compõem.
2.1.2. MENOR PREÇO POR ITEM: Para esta forma de apresentação de propostas facultase ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.
2.1.3. MENOR PREÇO POR GRUPO e POR ITEM: Para esta forma de apresentação de
propostas faculta-se ao licitante a participação em quantos grupos e itens forem de seu
interesse. Em se tratando de GRUPO, o licitante deverá oferecer proposta para todos os itens
que o compõem.
2.1.4. MENOR PREÇO GLOBAL.
2.2. a forma da disputa dos lances.
2.3. o regime de execução.
3. A Parte Específica determinará o critério de julgamento empregado na seleção da proposta mais
vantajosa para a administração, que poderão ser menor preço ou maior desconto.
3.1. A Parte Específica também determinará o intervalo mínimo de diferença de valores ou de
percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em
relação ao lance que cobrir a melhor oferta.
SEÇÃO II - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
4. No campo DADOS DO CERTAME deste Edital e no Anexo II – Termo de Referência / Projeto Básico –
constam o valor total da contratação.
4.1. Na Parte Específica deste Edital e no Anexo II – Termo de Referência / Projeto Básico – constam
as informações orçamentárias por onde correrão as despesas.
SEÇÃO III - DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
5. Poderão participar deste Pregão as interessadas estabelecidas no País, que satisfaçam as condições e
disposições contidas neste Edital e nos seus Anexos, inclusive quanto à documentação, que desempenhem
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atividade pertinente e compatível com o objeto deste Pregão, previamente credenciadas no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores - Sicaf e no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br.
5.1. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão deverão dispor
de chave de identificação e senha pessoal, informando-se a respeito do funcionamento e regulamento
do sistema.
5.2. licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do
órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das
credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
5.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu
representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações
inerentes a este Pregão.
5.4. Informações complementares sobre o credenciamento poderão ser obtidas pelo telefone: 0800
978 9001 ou através do sítio: http://www.comprasnet.gov.br
6. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as
sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o
produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei
Complementar nº 123, de 2006.
7. Não poderão participar deste Pregão:
7.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação
vigente;
7.2. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
7.3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber
citação e responder administrativa ou judicialmente;
7.4. que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou
liquidação;
7.4.1. Nos casos em que o empresário esteja em recuperação judicial ou extrajudicial, poderá
participar desde que apresente o plano de recuperação homologado em juízo.
7.5. quaisquer interessados enquadrados nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº 8.666/93;
7.5.1. Entende-se por “participação indireta” a que alude o art. 9º da Lei nº 8.666/93 a
participação no certame de empresa em que uma das pessoas listadas no mencionado
dispositivo legal figure como sócia, pouco importando o seu conhecimento técnico acerca do
objeto da licitação ou mesmo a atuação no processo licitatório.
7.6. 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;
7.7. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição
(Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário).
7.8. Caso a Parte Específica deste Edital permita a participação de empresas em consórcio, deverão
ser observadas as seguintes normas:
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7.8.1. Deverá ser comprovada a existência de compromisso público ou particular de
constituição de consórcio, após declaração do vencedor, com indicação da empresa-líder que
deverá atender às condições de liderança estipuladas no edital e será representante das
consorciadas perante a Administração;
7.8.2. Cada empresa consorciada deverá apresentar a documentação de habilitação exigida
no ato convocatório;
7.8.3. A capacidade técnica do consórcio será representada pela soma da capacidade técnica
das empresas consorciadas;
7.8.4. Para fins de qualificação econômico-financeira, cada uma das empresas deverá
atender aos índices contábeis definidos no edital e quanto ao capital social exigido, deverá
ser comprovado pelo somatório dos capitais das empresas consorciadas, na proporção de
sua respectiva participação.
7.8.5. O capital do consórcio será calculado da seguinte forma:
a) Cada percentual de participação será multiplicado pelo capital social mínimo;
b) Os resultados assim obtidos serão comparados com os respectivos capitais de
cada um dos membros do consórcio, que deverão, individualmente, comprovar capital
maior ou igual ao valor obtido no subitem 7.8.4.
7.8.6. As empresas consorciadas não poderão participar, na mesma licitação, de mais de um
consórcio ou isoladamente;
7.8.7. As empresas consorciadas serão solidariamente responsáveis pelas obrigações do
consórcio nas fases de licitação e durante a vigência do contrato;
7.8.8. No consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras, a liderança caberá,
obrigatoriamente, a empresa brasileira, observado o disposto no item 7.8.1;
7.8.9. Antes da celebração do contrato, deverá ser promovida à constituição e o registro do
consórcio.
SEÇÃO IV - DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
8. A licitante deverá encaminhar proposta, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos
neste Edital, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a data e horário marcados para abertura da
sessão pública, quando então encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas e dos
documentos de habilitação.
8.1. A licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o valor com no máximo 2
(duas) casas decimais após a virgula ou percentual de desconto, já considerados e inclusos todos os
tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto, na forma definida na
Parte Específica deste Edital.
8.2. A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os
requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do Edital.
8.3. A licitante deverá declarar, em campo próprio do Sistema, sob pena de inabilitação, que não
emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de
dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos.
8.4. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação ou à conformidade da
proposta sujeitará a licitante às sanções previstas neste Edital.
8.5. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF,
assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.
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8.6. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de
habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art.
43, § 1º da LC nº 123, de 2006.
8.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e
julgamento da proposta.
8.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente
serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do
envio de lances.
9. As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico.
9.1. Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa desclassificação da proposta, sem
prejuízo das sanções previstas nesse Edital.
9.2. Até a abertura da sessão pública, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta e os
documentos de habilitação anteriormente encaminhados.
10. As propostas terão validade de 90 (noventa) dias, contados da data de abertura da sessão pública
estabelecida neste Edital, salvo disposição em contrário na Parte Específica do Edital.
10.1. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, ficam as
licitantes liberadas dos compromissos assumidos.
11. A entrega da proposta e dos documentos de habilitação, sem que tenha sido tempestivamente impugnado
o presente edital, implicará na plena aceitação, por parte dos interessados, das condições nele estabelecidas.
12. Objetivando agilizar a formalização do contrato, o proponente deverá informar na proposta ajustada
enviada após a fase de lances, o nome do representante que assinará o contrato, bem como o n.° do seu RG
e CPF, sendo que no ato da assinatura, deverá ser apresentada fotocópia autenticada de documento hábil
que comprove sua legitimidade.
SEÇÃO V - DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
13. A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e na hora
indicadas no preâmbulo deste Edital, no sítio www.comprasnet.gov.br.
13.1. Os fornecedores deverão permanecer logados e aguardando o início dos trabalhos por até meia hora
(30 trinta minutos) além do horário estipulado para início da sessão. Após esse prazo não havendo início
da sessão a mesma deverá ser remarcada com ampla divulgação.
13.2. Aberta a sessão pública virtual do certame, as propostas de preços serão irretratáveis, não se
admitindo retificações ou alterações nos preços ou nas condições estabelecidas, salvo quanto aos lances
ofertados, na fase própria do certame.
13.3. Após a abertura da sessão pública virtual não caberá desistência da proposta, salvo por motivo justo,
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
13.4. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema
eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
14. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá exclusivamente
mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.
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15. Cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão,
ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer
mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.
15.1. É obrigação do licitante o retorno aos trabalhos na hora e data designadas após a suspensão da
sessão. A suspensão da sessão, data e hora de retorno serão comunicadas a todos através do Chat e
quando possível também será realizada a suspensão da sessão via sistema.
SEÇÃO VI - DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
16. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas que não
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.
16.1. O Pregoeiro deverá suspender a sessão pública do Pregão quando constatar que a avaliação
da conformidade das propostas, de que trata o art. 28 do Decreto n.º 10.024/2019, irá perdurar por
mais de um dia.
16.1.1. Após a suspensão da sessão pública, o Pregoeiro enviará, via chat, mensagens às
licitantes informando a data e o horário previstos para o início da oferta de lances.
17. Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances.
17.1. O Pregoeiro não poderá desclassificar propostas em razão da oferta de valores acima do preço
inicialmente orçado pela Administração na etapa anterior à formulação de lances (Acórdão TCU n.º
934/2007- 1.ª Câmara).
SEÇÃO VII - DA FORMULAÇÃO DE LANCES
18. Aberta a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderão encaminhar lances sucessivos,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do horário e valor
consignados no registro de cada lance.
18.1. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
19. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ou percentual de desconto superior ao último por ela
ofertado e registrado no sistema. e conforme as regras estabelecidas no edital sobre lances de valores ou de
desconto, bem como os intervalos mínimos de diferença.
20. Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance
registrado, mantendo-se em sigilo a identificação do ofertante.
21. Em caso de empate, prevalecerá o lance recebido e registrado primeiro.
22. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total
responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.
22.1. Na fase competitiva, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser
inferior a 20 (vinte) segundos e o intervalo entre lances de licitantes diferentes não poderá ser inferior
a 3 (três) segundos (IN nº 3/2013-SLTI/MP).
23. Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor seja
manifestamente inexequível.
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24. Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico permanecer
acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.
25. No caso de a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do
Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação expressa aos
participantes no sítio www.comprasnet.gov.br.
26. A Parte Específica definirá o modo de disputa, que poderá ser:
26.1. Modo de Disputa Aberto:
26.1.1. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico quando o modo de disputa
for “aberto”, apresentação de lances públicos e sucessivos pelos licitantes, com prorrogações.
26.1.2. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois
minutos do período de duração da sessão pública.
26.1.3. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de
dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período
de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
26.1.4. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão
pública encerrar-se-á automaticamente.
26.1.5. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema,
poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da
sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.
26.2. Modo de Disputa Aberto e Fechado:
26.2.1. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto
e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final
e fechado.
26.2.2. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse
prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que
transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual
será automaticamente encerrada a recepção de lances.
26.2.3. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que
o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superiores
àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até
o encerramento deste prazo.
26.2.4. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os
autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um
lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste
prazo.
26.2.5. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os
lances segundo a ordem crescente de valores.
26.2.6. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens
anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo
de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco
minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
26.2.7. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício
da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às
exigências de habilitação.
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27. O intervalo de diferença entre os lances será definido na Parte Específica.
SEÇÃO VIII - DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
28. Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido apresentada por microempresa
ou empresa de pequeno porte, e houver proposta de microempresa ou empresa de pequeno porte que seja
igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta mais bem classificada, proceder-se-á da seguinte forma:
28.1. A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no prazo de 5
(cinco) minutos, contados do envio da mensagem automática pelo sistema, apresentar uma última oferta,
obrigatoriamente inferior à proposta do primeiro colocado, situação em que, atendidas as exigências
habilitatórias e observado o valor estimado para a contratação, será adjudicado em seu favor o objeto
deste Pregão;
28.2. Não sendo vencedora a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada, na
forma da subcondição anterior, o sistema, de forma automática, convocará as licitantes remanescentes
que porventura se enquadrem na situação descrita nesta condição, na ordem classificatória, para o
exercício do mesmo direito;
28.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de pequeno
porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta condição, o sistema fará um sorteio eletrônico,
definindo e convocando automaticamente a vencedora para o encaminhamento da oferta final do
desempate;
28.4. A convocada que não apresentar proposta dentro do prazo de 05 (cinco) minutos, controlados pelo
Sistema, decairá do direito previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n.º 123/2006;
28.5. Na hipótese de não contratação nos termos previstos nesta Seção, o procedimento licitatório
prossegue com as demais licitantes.
SEÇÃO IX - DA NEGOCIAÇÃO
29. O Pregoeiro poderá encaminhar contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado o lance
mais vantajoso, observado o critério de julgamento, o valor estimado para a contratação e as demais
condições estabelecidas neste Edital.
29.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais
licitantes.
SEÇÃO X – DO JULGAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
30. A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá encaminhar a proposta de preço
adequada ao último lance, em arquivo único, no prazo indicado no tópico “DADOS DO CERTAME”,
contado da convocação efetuada pelo Pregoeiro por meio da opção “Enviar Anexo” no sistema Comprasnet.
Não será permitido o encaminhamento por e-mail, exceto se expressamente determinado pelo Pregoeiro.
30.1. A Proposta de Preços deverá ser enviada devidamente preenchida, em um único arquivo, para
leitura, preferencialmente, em programas de informática comuns, tais como, “Word”, “Excel”, “Adobe
Reader” ou “BROffice”, podendo ainda ser compactado a critério do licitante.
30.2. Os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema Comprasnet poderão ser
solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer momento, em prazo a ser estabelecido pelo
Pregoeiro.
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30.3. Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser encaminhados: Central
Permanente de Licitação, situada na Rua dos Ouriços, Quadra 9, Lote 11, n.º 06, Bairro do Calhau, São
Luís - MA, CEP: 65071-820.
30.4. Demais documentos e/ou exigências estarão dispostos na Parte Específica deste Edital.
31. A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada nesta seção, será
desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
32. O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade do preço ofertado com
o valor estimado e à compatibilidade da proposta com as especificações técnicas do objeto.
32.1. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço
máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
inexequível.
32.1.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários
simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários
de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação
não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações
de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da
remuneração.
32.2. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do Órgão
Requisitante ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão.
32.2.1. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de
diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de
antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;
32.3. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de
funcionalidade disponível no sistema, em prazo indicado no Chat, sob pena de não aceitação da
proposta.
32.3.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação justificada
do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.
32.3.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que
contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante
e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou
propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo
indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena
de não aceitação da proposta.
32.4. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, inclusive financiamentos
subsidiados ou a fundo perdido.
32.5. Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações de
propriedade da licitante, para os quais ela renuncie à parcela ou à totalidade de remuneração.
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SEÇÃO XI - DA HABILITAÇÃO
33. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de
participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura
contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
33.1. SICAF;
33.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/).
33.3. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio
majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas
ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o
Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
33.3.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
33.3.1.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas
de fornecimento similares, dentre outros.
33.3.1.2. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua
desclassificação.
33.3.2. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por
falta de condição de participação.
33.3.3. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência
do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindose a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
34. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por meio do
SICAF, nos documentos por ele abrangidos, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, à
qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa
SEGES/MP nº 03, de 2018.
34.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de
2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas no cadastramento no
SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas;
34.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que
estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a
apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.
34.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta
aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s)
certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019.
33.5. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhálos, em formato digital, via sistema, no prazo de designado no campo “DADOS DO CERTAME”, sob
pena de inabilitação.
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35. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação
dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.
35.1. Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser encaminhados para a
Central Permanente de Licitação, situada na Rua dos Ouriços, Quadra 9, Lote 11, n.º 06, Bairro do
Calhau, São Luís - MA, CEP: 65071-820.
36. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.
37. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a
filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
37.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do
recolhimento dessas contribuições.
38. Ressalvado o disposto no item 8.5, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a
documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:
39. Habilitação jurídica:
39.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo
da Junta Comercial da respectiva sede;
39.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da
autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;
39.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:
ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
39.4. inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro
onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;
39.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
39.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que
o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;
39.7. No caso de agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAP-P válida, ou,
ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do
Desenvolvimento Agrário, nos termos do art. 4º, §2º do Decreto n. 7.775, de 2012.
39.8. No caso de produtor rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que comprove a
qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009
(arts. 17 a 19 e 165).
39.9. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de
autorização;
39.10. No caso de atividade adstrita a uma legislação específica: ato de registro ou autorização para
funcionamento expedido pelo órgão competente.
39.11. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação
respectiva;
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40. Regularidade fiscal e trabalhista:
40.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;
40.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da
União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da
Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
40.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
40.4. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
40.5. prova de inscrição no cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal, relativo ao domicilio ou
sede da licitante, se houver, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto desta
licitação;
40.6. prova de Regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede da licitante, emitida até 120
(cento e vinte) dias antes da data de entrega dos envelopes, quando não vier expresso o prazo de
validade, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos e da Dívida Ativa;
40.7. prova de Regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede da licitante, emitida até 90
(noventa) dias antes da data de entrega dos envelopes, quando não vier expresso o prazo de validade,
mediante a Certidão Negativa de Débitos Municipais relativos a Certidão Negativa de Débitos
Municipais e a Dívida Ativa relativo ao ISS/TLF.
40.8. quando se tratar da subcontratação prevista no art. 48, II, da Lei Complementar n. 123, de 2006,
a licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a documentação de regularidade fiscal e
trabalhista das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer
da execução do contrato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de regularização
previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015.
41. Qualificação Econômico-Financeira:
41.1. certidão negativa de falência, recuperação judicial e extrajudicial expedida pelo distribuidor da
sede do licitante, com data não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data de
apresentação da documentação de habilitação, quando não estiver expresso o prazo de validade.
41.1.1. No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá
apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi homologado
judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de
inabilitação, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitação.
41.2. 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 encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;
41.2.1. no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação
de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da
sociedade;
41.2.2. é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.
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41.2.3. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da
última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou
de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão
fiscalizador.
41.3. O balanço patrimonial disponível no SICAF ou enviado no lançamento da proposta, deverá
comprovar:
41.3.1. Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG)
superiores a 1;
41.3.1.1. Para facilitar a análise boa situação Econômica e Financeira da Empresa
em poder contratar com a Administração, solicitamos que a empesa apresente
memória de cálculo, devidamente assinado por um Profissional da Contabilidade
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade, aplicando fórmulas
dos índices dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC) extraídos do último balanço do Exercício Financeiro, da seguinte forma:
LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo / Passivo Circulante + Passivo Não
Circulante
SG = Ativo Total / Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
LC = Ativo Circulante / Passivo Circulante
41.3.1.2. A não apresentação da memória de cálculo não leva a empresa a sua
inabilitação.
41.3.2. A Parte Específica discriminará a exigência ou não de Patrimônio Líquido ou Capital
Social;
42. Qualificação Técnica:
42.1. A Parte Específica discriminará as exigências de qualificação técnica, podendo exigir:
a) Registro ou inscrição da empresa na entidade profissional competente;
b) Requisitos de capacidade técnico operacional;
c) Requisitos de capacidade técnico-profissional.
42.2. O(s) atestado(s) deverá(ão) possuir informações suficientes para qualificar e quantificar os
serviços executados, bem como possibilitar aferir sua veracidade junto ao(s) emitente(s) do(s)
documento(s).
42.3. Para fins de comprovação de capacitação técnico-profissional, a empresa licitante poderá
apresentar tantos atestados quanto julgar necessário, desde que, de profissionais pertencentes ao
seu quadro e que comprovem o seu vínculo com a empresa.
42.4. A comprovação do vínculo do(s) profissional(is) detentor do acervo técnico, do quadro da
licitante, será atendida mediante a apresentação da declaração formal de sua disponibilidade,
acompanhada de comprovação da anuência do profissional, ou através da apresentação dos
documentos a seguir:
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a) Empregado: Cópia do livro de registro de empregado registrado na Delegacia Regional do
Trabalho - DRT ou cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS anotada ou
ainda, contrato de prestação de serviços, na forma da legislação trabalhista;
b) Sócio: Contrato Social devidamente registrado no órgão competente;
c) Diretor: Cópia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada ou cópia
da ata de eleição devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade anônima;
d) Profissional Autônomo: Cópia do contrato de prestação de serviços, devidamente
assinado pelas partes e com firmas reconhecidas;
e) Responsável Técnico: Além da cópia da Certidão expedida pelo Conselho Competente
da sede ou filial da licitante onde consta o registro do profissional como responsável técnico,
deverá comprovar o vínculo em uma das formas contidas do subitem ou nas alíneas “a” “b”
“c” ou “d” retro.
42.5. Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovação da capacitação técnicoprofissional deverão participar da obra ou serviço objeto desta licitação, admitindo-se a substituição
por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovado pela Contratante.
42.6. No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional, como
comprovação de qualificação técnica, AMBAS SERÃO INABILITADAS.
42.7. Declaração formal emitida pelo licitante de que os equipamentos necessários de que trata o
projeto 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.
43. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda
a todas as demais exigências do edital.
43.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de
habilitação.
44. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa equiparada, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade
fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do
vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da
administração pública, quando requerida pela licitante, mediante apresentação de justificativa.
45. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do
licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação das licitantes
remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e
trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.
46. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a
sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.
47. Será inabilitado a licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos
documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.
48. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá
nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº
123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
49. A licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará obrigado
a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que
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venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da
aplicação das sanções cabíveis.
49.1. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá
sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es), cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação da
licitante nos remanescentes.
50. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, a licitante será declarada
vencedora.
SEÇÃO XII - DA AMOSTRA
51. A exigência de amostra será aquela discriminada na Parte Específica deste Edital.
SEÇÃO XIII - DA VISITA TÉCNICA
52. A exigência de visita técnica será discriminada na Parte Específica deste Edital.
52.1. O atestado de vistoria, caso exigido, caso seja autorizado pela Parte Específica, poderá ser
substituído por declaração emitida pelo licitante em que conste, alternativamente, que conhece as
condições locais para execução do objeto, ou que tem pleno conhecimento das condições e
peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que
não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou
financeiras com a contratante.
SEÇÃO XIV - DO RECURSO
53. Declarada a vencedora, o Pregoeiro abrirá prazo de 30 minutos, durante o qual qualquer licitante poderá,
de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recurso.
53.1. A falta de manifestação no prazo estabelecido autoriza o Pregoeiro a adjudicar o objeto à licitante
vencedora.
53.2. O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a, em
campo próprio do sistema.
53.3. A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do recurso, em
campo próprio do sistema, no prazo de 3 (três) dias úteis, ficando as demais licitantes, desde logo,
intimadas a apresentar contrarrazões, também via sistema, em igual prazo, que começará a correr do
término do prazo da recorrente.
54. Para efeito do disposto no § 5.º do artigo 109 da Lei n.º 8.666/1993, fica à vista dos autos do processo
administrativo em epígrafe, franqueada aos interessados.
55. As intenções de recurso não admitidas e os recursos rejeitados pelo Pregoeiro serão apreciados pela
autoridade competente.
56. O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
SEÇÃO XV - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
57. A sessão pública poderá ser reaberta:
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57.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da
sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão
repetidos os atos anulados e os que dele dependam.
57.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado
vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização
fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006, serão adotados os procedimentos
imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.
57.3. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.
57.4. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, fac-símile, de
acordo com a fase do procedimento licitatório.
57.5. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF,
sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.
SEÇÃO XVI - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
58. O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver recurso, hipótese em que a
adjudicação caberá à autoridade competente para homologação.
59. A homologação deste Pregão compete a Autoridade Competente do Órgão Requisitante.
60. A licitante vencedora do item/grupo deverá providenciar o seu cadastramento junto ao Setor de Cadastro
da Central Permanente de Licitação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da Adjudicação, objetivandose agilizar os procedimentos de Contratação/Emissão de Nota de Empenho. Maiores informações poderão
se obtidas no site da Prefeitura Municipal de São Luís www.saoluis.ma.gov.br ou pelo telefone (098) 991610441 ou (098) 99153-7871.
SEÇÃO XVII - DO INSTRUMENTO CONTRATUAL
61. O fornecedor beneficiário poderá ser convocado, a qualquer tempo durante a vigência da Ata, para
assinatura do contrato, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da data do recebimento do documento
oficial de convocação, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste
Edital.
61.1. Poderá ser acrescentada ao contrato a ser assinado qualquer vantagem apresentada pelo
fornecedor registrado em sua proposta, desde que seja pertinente e compatível com os termos deste
Edital.
62. O prazo para a assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando
solicitado pelo fornecedor registrado durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito
pelo órgão Contratante.
63. Por ocasião da assinatura do contrato, verificar-se-á por meio do SICAF e de outros meios se a licitante
vencedora mantém as condições de habilitação.
SEÇÃO XVIII - DAS SANÇÕES
64. A licitante será sancionada com o impedimento de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de São
Luís e será descredenciado no cadastro de fornecedores da Prefeitura, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem
prejuízo de multa de até 30% do valor estimado para a contratação e demais cominações legais, nos seguintes
casos:
64.1. Cometer fraude fiscal;
64.2. Apresentar documento falso;
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64.3. Fizer declaração falsa;
64.4. Comportar-se de modo inidôneo;
64.5. Não assinar o contrato no prazo estabelecido;
64.6. Deixar de entregar a documentação exigida no certame;
64.7. Não mantiver a proposta.
65. Para os fins da Subcondição 64.4, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos artigos 90, 92, 93,
94, 95 e 97, da Lei n.º 8.666/93 e a apresentação de amostra falsificada ou deteriorada.
SEÇÃO XIX - DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
66. Até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa, física ou
jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão mediante petição a ser enviada exclusivamente
para o endereço eletrônico indicado no tópico “DADOS DO CERTAME”, até as 18 horas, no horário oficial
de Brasília-DF.
67. Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização do certame, exceto
quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
68. Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados ao Pregoeiro até 3 (três) dias úteis antes da data
fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente para o endereço eletrônico indicado no tópico
“DADOS DO CERTAME”, até as 18 horas, no horário oficial de Brasília-DF.
69. Para a resposta dos esclarecimentos e o julgamento das impugnações o Pregoeiro será auxiliado pelo
setor técnico competente.
70. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
70.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada
pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
71. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas no mural do Comprasnet e no site da CPL
e vincularão os participantes e a Administração.
SEÇÃO XX - DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS
72. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de
Referência / Projeto Básico, Anexo II, do presente Edital.
SEÇÃO XXI - DAS OBRIGAÇÕES
73. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência / Projeto
Básico, Anexo II, do presente Edital.
SEÇÃO XXII - DO PAGAMENTO
74. As condições de pagamento estão previstas no Termo de Referência / Projeto Básico, Anexo II, do
presente Edital.
SEÇÃO XXIII - DISPOSIÇÕES FINAIS
75. A Autoridade Competente do Órgão Requisitante compete anular este Pregão por ilegalidade, de ofício
ou por provocação de qualquer pessoa, e revogar o certame por considerá-lo inoportuno ou inconveniente
diante de fato superveniente, mediante ato escrito e fundamentado.
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75.1. A anulação do Pregão induz à do contrato.
75.2. As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento
licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver
suportado no cumprimento do contrato.
76. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover diligência
destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou
de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação, salvo na hipótese
do § 3º art. 50 do Decreto Municipal nº 53.647/2019.
77. No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não
alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de
classificação e habilitação.
77.1. Caso os prazos definidos neste Edital não estejam expressamente indicados na proposta, eles
serão considerados como aceitos para efeito de julgamento deste Pregão.
78. Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizada pela
ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória n.º 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, serão recebidos e
presumidos verdadeiros em relação aos signatários, dispensando-se o envio de documentos originais e
cópias autenticadas em papel.
79. Aplicam-se às cooperativas enquadradas na situação do art. 34 da Lei n.º 11.488, de 15 de junho de 2007,
todas as disposições relativas às microempresas e empresas de pequeno porte.
80. Nos casos de divergência ou dúvida entre o texto do TERMO DE REFERÊNCIA e o texto do Edital,
prevalecerá, no julgamento objetivo das propostas e documentos, o texto do Edital.
81. Este Pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por conveniência do CPL, sem
prejuízo do disposto no art. 4, inciso V, da Lei n.º 10.520/2002.
82. Este Edital será fornecido a qualquer interessado, através dos sítios www.comprasgovernamentais.gov.br
e www.saoluis.ma.gov.br, no link “Central de Licitações - Pregão eletrônico”.
83. Os licitantes ficam informados sobre os termos da Lei n.º 12.846, de 1.º de agosto de 2013 (Lei
Anticorrupção), que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática
de atos lesivos contra a Administração Pública, em especial, ao constante no art. 5.º, inciso IV,
correspondente aos procedimentos licitatórios, indicando que qualquer indício de conluio, ou de outra forma
de fraude ao certame, implicará aos envolvidos as penalidades previstas no mencionado diploma legal.
84. Em se tratando de certame que seja para aquisição de bens de natureza divisível, que possua cota de até
vinte e cinco por cento do objeto para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte:
84.1. Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao
vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que
pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal.
84.2. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das cotas
deverá ocorrer pelo menor preço.
84.3. Nas licitações por Sistema de Registro de Preço ou por entregas parceladas, o instrumento
convocatório deverá prever a prioridade de aquisição dos produtos das cotas reservadas,
ressalvados os casos em que a cota reservada for inadequada para atender as quantidades ou
as condições do pedido, justificadamente.
SEÇÃO XXIV - DOS ANEXOS
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85. Integram este Edital, e dele fazem parte integrante, os seguintes Anexos, além de outros porventura
mencionados na Parte Específica deste Edital:
85.1. Anexo I - Minuta do Contrato;
85.2. Anexo II - Termo de Referência / Projeto Básico;
SEÇÃO XXV - DO FORO
86. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Comarca de São Luís, Estado do Maranhão,
com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
São Luís - MA, 21 de maio de 2020.

Andros Renquel Melo Graciano de Almeida
Pregoeiro

MENSAGEM
RECOMENDAMOS AOS INTERESSADOS QUE FAÇAM O CADASTRAMENTO DE SUAS EMPRESAS NO
SISTEMA, NO ENDEREÇO ABAIXO, PARA RECEBEREM INFORMAÇÕES E ACOMPANHAREM O
DESENVOLVIMENTO DESTA LICITAÇÃO. http://www.comprasgovernamentais.gov.br.
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ANEXO I
MINUTA DO CONTRATO
MINUTA DE CONTRATO
PROC. ADMINISTRATIVO Nº 020.4543/2019
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, POR INTERMÉDIO DA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFAZ, E A
EMPRESA XXXX., PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
REFORMA DA PARTE LÓGICA E ELÉTRICA NO NOVO
PRÉDIO SEDE DA SEMFAZ.
Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, por intermédio da SECRETARIA
MUNICIPAL DA FAZENDA – SEMFAZ, sediada na Av. Guaxenduba, nº 1455 – Bairro de Fátima, nesta
capital, inscrita sob o CNPJ nº 06.307.102/0001-30, representada pelo Secretário Municipal da Fazenda, o
Senhor DELCIO RODRIGUES E SILVA NETO, portador do RG nº 622375962 SSP/MA e CPF nº 963.755.23320, neste ato denominada simplesmente de CONTRATANTE, e a empresa XXX, portadora do CNPJ nº XXX,
sediada XXX, representada pelo Sr. (a) xxx, portador (a) do RG nº xxx e inscrito (a) no CPF sob nº xxx,
doravante denominada CONTRATADA, vêm firmar o presente Contrato, realizado nos termos da Lei nº
8.666/1993 e demais legislações que regem a espécie, sujeitando-se às normas citadas, bem como às
cláusulas e condições a seguir estabelecidas.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de solução de tecnologia para o
novo prédio da SEMFAZ, localizado à Rua do Egito, nº 283, Centro, compreendendo a implantação de
Sistema Elétrico Normal, de Emergência e Dedicado à Informática, Sistema de Cabeamento Estruturado,
Telefonia, Datacenter, Segurança Patrimonial (Controle de Acesso, CFTV-IP e Detecção e Alarme de
Incêndio) e Videoconferência, bem como todos os serviços de montagem, instalação, configuração e garantia,
conforme especificações e detalhamentos, condições e quantidades constantes neste Contrato, Projeto
Básico e seus anexos.
1.2 Os recursos que amparam a presente aquisição são oriundos do Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social – BNDES/PMAT- FINEM, razão pela qual é obrigatório, como critério de contratação, que
os equipamentos tenham o códi1go FINAME do sistema BNDES, em atendimento ao art. 34, Inciso XIX, do
Anexo à Resolução 665/87 do BNDES. Para obtenção do código FINAME e consulta das instruções vigentes
é necessário acessar o site www.bndes.gov.br (credenciamento de equipamentos).
CLÁUSULA SEGUNDA – CADERNO DE ENCARGOS E REGIME DE EXECUÇÃO
2.1. SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA
2.1.1 Despesas Diversas
2.1.1.1 Mobilização e Desmobilização
É componente do Custo Direto constituído por despesas incorridas para a preparação da
infraestrutura operacional da obra e a sua retirada no final do contrato e compreende os seguintes
serviços:
Transporte, carga e descarga de materiais para a montagem do canteiro de obra.
Montagem de desmontagem de equipamentos fixos de obra.
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Transporte, hospedagem, alimentação e despesas diversas do pessoal próprio ou contratado para a
preparação da infraestrutura operacional da obra.
Aluguel horário de equipamentos especiais para carga e descarga de materiais ou equipamentos
pesados que compõe a instalação.
2.1.1.2. Canteiro de Obras
Canteiro de Obras é um componente do Custo Direto necessário para a execução da obra e
compreende as seguintes instalações dimensionadas de acordo com o seu porte:
Preparação do terreno para instalação do canteiro;
Cerca ou muro de proteção e guarita de controle de entrada do canteiro
Construção do escritório técnico e administrativo da obra constituídos por sala do engenheiro
responsável, sala de reunião, sala do assistente administrativo, sala dos engenheiros, sala de pessoal
e recrutamento, sala da fiscalização, etc.
Sala de enfermaria, almoxarifado, carpintaria, oficina de ferragem, etc.
Vestiários, sanitários, cozinha e refeitório:
Oficina de manutenção de veículos e equipamentos.
Alojamento para os empregados.
Placas obrigatórias da obra.
2.1.1.3. Administração Local
É um componente do Custo Direto constituído por todas as despesas incorridas na montagem e na
manutenção da infraestrutura da obra necessária para a execução dos serviços.
A administração Local compreende as seguintes atividades básicas:
Chefia da obra – engenheiro responsável;
Outros engenheiros de obra;
Engenharia e Planejamento de obra;
Medicina e Segurança do Trabalho;
Produção – mestre de obra e encarregados;
Manutenção dos equipamentos;
Manutenção do Canteiro;
Consumos de energia, água e telefone fixo e móvel;
Gestão da qualidade e produtividade;
Gestão de Materiais;
Gestão de Recursos Humanos;
Administração da obra – todo o pessoal do escritório local;
Seguro de garantia de execução, ART, etc.
2.2. Subestação
Deverá ser instalada uma subestação de 1.000kVA para atender todo o prédio da nova sede da SEMFAZ.
2.3. Rede Elétrica de Baixa Tensão
No prédio já existe uma rede elétrica de baixa tensão para os serviços de luz, força, bombas e elevadores.
Deverá ser realizado uma revisão neste sistema e interliga-lo com o QGBT que deverá ser instalado na
subestação.
Será instalado um Grupo Gerador de 400kVA para atender as cargas essenciais, como elevadores,
informática e iluminação de emergência.
Deverá ser instalado um quadro elétrico dedicado ao sistema de ar condicionado em cada andar. Para cada
ar condicionado deverá ser instalado um circuito para a condensadora e outro para evaporadora.
Deverão ser instaladas luminárias com lâmpadas fluorescentes e com lâmpadas de LED para todos os
andares.
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2.4 Rede Elétrica Dedicada a TI
Consiste na implantação de uma rede dedicada exclusivamente a rede de computadores e sistemas de
segurança.
Deverá ser instalado um No Break de 225kVA, na Sala Técnica, localizada no Subsolo do prédio, que
alimentará todos os quadros de informática. A alimentação desse No Break virá do grupo gerador de 400kVA.
2.5. Sistema de Cabeamento Estruturado
Consiste na implantação do cabeamento metálico e óptico para atender a rede de computadores, telefonia,
CFTV e controle de acesso. A solução deverá ser 100% categoria 6 para o cabeamento horizontal e para o
backbone será realizado em cabeamento óptico MM OM3 e metálico blindado categoria 6A. Todos os
componentes do sistema de cabeamento estruturado, como: cabos UTP, tomadas, patch panels, patch
cables, patch cords, cabos ópticos, cordões, extensões e DIOs, deverão ser de um único fabricante, e deverão
contar com garantia estendida de 25 anos, fornecida pelo fabricante, para produtos e serviços fornecidos, e
de performance da rede instalada.
2.6. Telefonia
Consiste em fornecimento, instalação, configuração, treinamento e operação assistida, de um sistema de
telefonia formado por: uma Central PABX hibrida (Analógica, digital e IP) a ser instalada no Data Center (8º
Pav.) e aparelhos telefônicos a serem instalados nos diversos pavimentos do prédio sede, de acordo com a
orientação do contratante.
2.7 Videoconferência
Consiste em fornecimento, instalação, configuração, treinamento e operação assistida, de um sistema de
videoconferência formado por: um equipamento gerador de múltiplas conferências a ser instalado na
SEMFAZ; um equipamento com comunicação ponto a ponto a ser instalado na sede da prefeitura e um
software de comunicação remoto podendo ser utilizado em computadores, tablets ou smartphones.
2.8 Data Center
Consiste na utilização de uma sala segura com a finalidade de abrigar os equipamentos de informática.
Será instalado no 8° pavimento e deverá ter sistema de no break redundante, alimentação elétrica de
emergência oriunda de grupo gerador de 60kVA a ser instalado no subsolo do prédio sede, sistema de CFTV,
sistema de controle de acesso, detecção, alarme e combate a incêndio (sistema de combate a incêndio por
agente limpo), sistema de climatização a precisão, sistema de cabeamento estruturado com solução óptica
otimizada (10G) e metálica blindada cat. 6A.
2.9 Controle de Acesso
Consiste no fornecimento, instalação, configuração, treinamento e operação assistida, de um sistema de
controle de acesso, formado por: catracas, leitores biométricos, de proximidade, fechaduras eletromagnéticas,
sensores de abertura de porta e mola para portas.
Deverá ser fornecido um servidor para armazenamento do banco de dados, a ser instalado no Data Center
(8º Pav.), estações de trabalho para cadastramento, centrais de controle de acesso, fiação em cabos
blindados multipares, softwares e licenças para o perfeito funcionamento da solução.
2.10 CFTV-IP
Consiste no fornecimento, instalação, configuração, treinamento e operação assistida, de um sistema de
câmeras IP, servidores de gerenciamento e armazenamento, estações de monitoramento, software,
monitores em LED.
2.11 Detecção e Alarme de Incêndio
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Consiste no fornecimento, instalação, configuração, treinamento e operação assistida, de uma solução de
detecção e alarme de incêndio (SDAI), formado por: infraestrutura em eletroduto galvanizado à fogo, médio,
NBR-5624, pintado na cor vermelha, lançamento de fiação, detectores endereçáveis, central de alarme,
monitoramento e supervisão, instalação de central repetidora, instalação de sirene e sinalizador audiovisual
e acionadores manuais.
2.12 Documentação
Na conclusão dos serviços deverá ser entregue a documentação da obra (As-Built – “como executado) ”,
referente a cada sistema, contando com diagramas, quadros de carga e plantas atualizadas, memorial
atualizado, manuais dos equipamentos, certificados de garantia, relatórios de testes e certificações, e relatório
fotográfico da obra “como entregue”. A documentação deverá ser entregue da seguinte forma: 01 (uma) cópia
impressa, numerada e encadernada; 01 (uma) cópia em mídia digital/óptica com os arquivos de texto em
Word, planilhas em Excel e plantas em Autocad; e 01 (uma) cópia em mídia digital com todos os arquivos em
.pdf.
2.13 Limpeza Geral
Os locais de execução dos serviços deverão ser mantidos limpos durante todo o decorrer da obra e quando
de sua conclusão deverá ser executada a limpeza geral da obra com remoção de todos os entulhos, incluindo
a desmobilização do canteiro de obras.
2.14. O regime de execução dos serviços é o de empreitada por preço global.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
3.1 No ato da autorização para execução do serviço, a Administração da SEMFAZ designará o fiscal do
contrato e seu substituto.
3.2. Compete ao fiscal do contrato designado, as atribuições de planejar, coordenar e solicitar da Contratada
e seus prepostos, tempestivamente, todas as providências necessárias ao bom andamento da execução do
objeto contratado e anexar aos autos do processo correspondente cópia dos documentos escritos que
comprovem essas solicitações de providências;
3.3. O fiscal atestará o recebimento definitivo do serviço.
3.4 A FISCALIZAÇÃO não aceitará a alegação de atraso dos serviços devido ao não fornecimento tempestivo
dos materiais pelos fornecedores.
3.5 A FISCALIZAÇÃO não aceitará a transferência de qualquer responsabilidade da CONTRATADA para
outras entidades, sejam fabricantes, técnicos, subempreiteiros, entre outros.
3.6 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.
3.7. O fiscal do contrato deverá:
a) Exigir fiel cumprimento do Contrato e seus aditivos pela Contratada
b) Solicitar o assessoramento técnico, caso necessário;
c) Verificar e atestar as medições e encaminhá-las para aprovação da Contratante, através do Gestor do
Contrato.
d) Zelar pela execução do objeto e pleno atendimento às especificações explícitas ou implícitas;
e) Controlar a qualidade e quantidade dos materiais utilizados e dos serviços executados, rejeitando aqueles
julgados não satisfatórios;
f) Assistir a Contratada na escolha dos métodos executivos mais adequados;
g) Exigir da Contratada a modificação de técnicas inadequadas, para melhor qualidade na execução dos
serviços.
h) Dirimir as eventuais omissões e discrepâncias dos desenhos e especificações;
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i) Verificar a adequabilidade dos recursos empregados pela Contratante, exigindo a melhoria dos serviços
dentro dos prazos previstos;
j) Anotar em expediente próprio as irregularidades encontradas, as providências que determinou os incidentes
verificados e o resultado dessas medidas;
k) Estabelecer diretrizes, dar e receber informações sobre a execução do Contrato;
l) Determinar a paralisação da execução do Contrato quando, objetivamente, constatada uma irregularidade
que precisa ser sanada, agindo com firmeza e prontidão;
m) Emitir atestados ou certidões de avaliação dos serviços prestados.
n) Conhecer detalhadamente o Contrato e as cláusulas nele estabelecidas;
o) Levar ao conhecimento dos seus superiores aquilo que ultrapassar às suas possibilidades de correção;
p) Indicar ao Gestor do contrato que efetue glosas de medição por serviço/serviços mal executados ou não
executados e sugerir a aplicação de penalidades à Contratada em face do inadimplemento das obrigações;
q) Confirmar a medição dos serviços efetivamente realizados, dos cronogramas de execução do objeto
Contratado.
CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
O presente contrato terá vigência até o dia 31 de dezembro de 2020, podendo ser prorrogado na forma da
Lei nº 8666/1993.
CLÁUSULA QUINTA – DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO
5.1 O prazo previsto para a execução deste objeto de contrato será de até 120 (cento e vinte) dias,
conforme cronograma físico-financeiro anexo ao projeto básico, contados da data de recebimento da Ordem
de Serviço emitida pela Contratante autorizando o início das atividades.
5.2 O prazo para execução dos serviços é de 120 (cento e vinte) dias consecutivos, a contar da data do
recebimento da Ordem de Serviço emitida pela SEMFAZ.
5.3
A Empresa contratada será convocada pela SEMFAZ para assinatura e recebimento da Ordem de
Serviço, no prazo máximo de 05(cinco) dias consecutivos a contar do recebimento do ato convocatório,
devendo a prestação do serviço contratado, iniciar-se no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após a
entrega da referida ordem de serviço.
5.4
Havendo recusa na aceitação de ordem de serviço esta deverá ser expressa e justificada pela
Contratada para fins de análise pela SEMFAZ. Caso as justificativas sejam insubsistentes ou não aceitas
considerar-se-á o mesmo prazo de aceitação tácita, para todos os fins, inclusive a aplicação das sanções
previstas na Lei 8.666/93.
5.5 Os pedidos de prorrogação de prazos serão encaminhados à SEMFAZ no prazo máximo de 15 (quinze)
dias de antecedência da data do término do prazo contratual.
5.6 Os pedidos de prorrogação dos prazos estabelecidos no Projeto Básico e neste Contrato deverão se
fazer acompanhar de um relatório circunstanciado e do novo cronograma físico-financeiro adaptado às novas
condições propostas. Esses pedidos serão analisados e decididos pela SEMFAZ mediante Parecer da
Fiscalização dos serviços e do gestor do Contrato.
5.7 Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que notificados no prazo de
48 (quarenta e oito) horas e aceitos pela SEMFAZ, não serão considerados como inadimplemento contratual
5.8 Durante 05 (cinco) anos após o Recebimento Definitivo dos serviços, a Contratada responderá por sua
qualidade e segurança nos termos do artigo 618 do Código Civil Brasileiro e art.73 §2º da Lei nº 8. 666/93.
CLÁUSULA SEXTA – DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS:
6.1
. Após concluído, os serviços será recebido provisoriamente, pelo responsável por seu
acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze)
dias da comunicação escrita da Empresa contratada.
6.2 O recebimento provisório ou definitivo do objeto do contrato não exclui a responsabilidade civil a ele
relativa, nem a ético-profissional pela sua execução.
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6.3 A SEMFAZ através da Fiscalização poderá recusar o recebimento provisório dos serviços caso haja
inconformidades significativas com relação às especificações definidas no Projeto Básico e neste Contrato.
6.4 No caso de inconformidades que não impeçam o recebimento provisório estas serão relacionadas em
documento anexo ao termo circunstanciado e deverão estar corrigidas até o recebimento definitivo.
6.5
O recebimento definitivo dos serviços será efetuado pelo gestor do contrato ou por servidor ou
comissão designada pela SEMFAZ, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso
do prazo de observação, ou vistoria, que será de até 90 (noventa) dias, contados a partir do recebimento
provisório, que comprove a adequação dos serviços aos termos contratuais, observado o disposto nos artigos
69 e 73, inciso I, alínea “b”, da Lei nº 8.666/93 e art. 89 da Lei nº 9.579/12.
6.6
Os serviços somente serão considerados concluídos e em condições de serem recebidos depois de
cumpridas todas as obrigações assumidas pela Empresa Contratada e atestada sua conclusão pela SEMFAZ,
em conformidade com o art. 73 da Lei nº 8.666/93.
6.7 O Termo de Entrega e Recebimento Definitivo só poderá ser emitido mediante apresentação da baixa
dos serviços no CREA e no INSS, consoante dispõe a legislação aplicada à espécie.
6.8 O aceite do serviço pela SEMFAZ não exclui a responsabilidade civil do fornecedor por vícios de
quantidade, qualidade do serviço ou disparidades com as especificações estabelecidas, verificadas
posteriormente, garantindo-se à SEMFAZ as faculdades previstas no art. 18 da Lei nº 8.070/90 (Código de
Defesa do Consumidor).
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
7.1
A empresa Contratada é obrigada a 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. Isto inclui fazer as adequações civis que resultem em
danos ou avarias no local onde será executado os serviços.
7.2
A empresa contratada é responsável pelos danos causados diretamente à SEMFAZ ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo, ou de seus prepostos, na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela SEMFAZ.
7.3
A Empresa contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais
resultantes da execução do contrato.
7.4
Atender a todos os prazos e condições estabelecidas para fornecimento e aplicação dos materiais,
sob pena de incidência das sanções previstas na legislação e neste projeto.
7.5
Apresentar ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) devidamente assinada por profissional
especializado e registrado perante o CREA, que atenda o objeto do serviço.
7.6
Comprovação, por ocasião da assinatura do contrato, de que a CONTRATADA dispõe de, no mínimo,
um profissional habilitado no uso da metodologia de gestão de projetos baseada nas melhores práticas
definidas pelo PMBOK Guide – Project Management Body of Know ledge – documento mantido e publicado
pelo “PMI – Project Management Institute”, uma organização internacional que define os padrões e
metodologias para melhores práticas de gerenciamento de projetos, com certificação PMP.
) A comprovação será através da apresentação de cópia do contrato social da empresa, para o caso do
profissional ser sócio, de cópia da carteira de trabalho ou cópia de contrato de prestação de serviço, com ou
sem vínculo trabalhista, este último regido pela legislação civil comum ou ficha de registro de empregado e
certificação PMP em nome do profissional.
7.7
Executar todos os serviços referentes à instalação dos equipamentos/materiais em consonância com
as orientações do gestor do contrato.
7.8
Manter durante a vigência do contrato todas as condições de habilitação exigidas na licitação, assim
como comunicar quaisquer alterações havidas em seu contrato social.
7.9
Responder integral e objetivamente por perdas e danos que vier causar a SEMFAZ ou a terceiros em
razão de ação ou omissão, sua ou de seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais
ou legais a que estiver sujeita, bem como pela qualidade dos materiais empregados no serviço.
7.10
Fornecer toda mão de obra e matérias que se fizerem necessários para a prestação do serviço.
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7.11
Recrutar pessoal habilitado e com experiência comprovada fornecendo à Contratante relação nominal
dos profissionais, contendo identidade e atribuição/especificação técnica;
7.12
Executar os serviços através de pessoas idôneas, assumindo total responsabilidade por quaisquer
danos ou falta que venham a cometer no desempenho de suas funções, podendo a Contratante solicitar a
substituição daqueles cuja conduta seja julgada inconveniente;
7.13
Substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que não se prejudiquem
o bom andamento e a boa prestação dos serviços indicados pela Contratante.
7.14
Facilitar a ação da Fiscalização na inspeção dos serviços, prestando, prontamente, os
esclarecimentos que forem solicitados pela Contratante;
7.15
Responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo que a
Contratada não deverá, mesmo após o término do Contrato, sem consentimento prévio por escrito da
Contratante, fazer uso de quaisquer documentos ou informações especificadas no parágrafo anterior, a não
ser para fins de execução do Contrato;
7.16
Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo também de sua responsabilidade o
pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestação dos serviços
contratados inclusive as contribuições previdenciárias fiscais e para fiscais, FGTS, PIS, emolumentos,
seguros de acidentes de trabalho etc., ficando excluída qualquer solidariedade da Contratante por eventuais
autuações administrativas e/ou judiciais uma vez que a inadimplência da Contratada, com referência às suas
obrigações, não se transfere à Contratante.
7.17
Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento dos tributos, seguros,
encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com o objeto do Contrato;
7.18
Responder, pecuniariamente, por todos os danos e/ou prejuízos que forem causados à União, Estado,
Município ou terceiros, decorrentes da prestação dos serviços;
7.19
Respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na Consolidação das Leis do
Trabalho e legislação pertinente;
7.20
Responsabilizar-se pela adoção das medidas necessárias à proteção ambiental e às precauções para
evitar a ocorrência de danos ao meio ambiente e a terceiros, observando o disposto na legislação federal,
estadual e municipal em vigor.
7.21
Manter durante toda a execução da obra, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
7.22
Manter nos locais dos serviços um livro Diário de Serviços com todas as ocorrências diárias, bem
como especificar detalhadamente os serviços em execução, devendo a Fiscalização, neste mesmo Diário,
confirmar ou retificar o registro.
7.23
Caso o Diário de Serviços não seja preenchido no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a
ocorrência de evento relevante, a Fiscalização poderá fazer o registro que achar conveniente e destacar
imediatamente as folhas, ficando a Contratada, no caso de dias improdutivos passíveis de prorrogação de
prazos, ou em qualquer outro caso, sem direito a nenhuma reivindicação. A abertura do diário de serviços
deverá ser feita juntamente com a Fiscalização no dia de início dos serviços. Será tolerado um prazo máximo
de 48 (quarenta e oito) horas, em casos excepcionais, para o preenchimento do Diário de Serviços durante a
execução do objeto. A partir desse prazo poderão ser aplicadas as sanções previstas no Contrato.
7.24
Obter todas as licenças antes do início da execução dos serviços, inclusive as referentes aos órgãos
de Meio Ambiente, nas esferas Federal, Estadual e Municipal, antes do início dos serviços.
7.25
Prestar os serviços de acordo com as Especificações Técnicas definidas no Projeto Básico.
7.26
Responsabilizar-se pela conformidade, adequação, desempenho e qualidade dos serviços e bens,
bem como de cada material, matéria-prima ou componente individualmente considerado, mesmo que não
sejam de sua fabricação, garantindo seu perfeito desempenho;
7.27
Registrar o Contrato decorrente desta licitação no CREA, na forma da Lei, e apresentar o comprovante
de “Anotação de Responsabilidade Técnica” correspondente antes da apresentação da primeira fatura,
perante a Contratante sob pena de retardar o processo de pagamento;
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7.28
Fornecer toda e qualquer documentação, memorial de cálculo, projetos, caderno de especificações
com registro de todas as marcas, códigos e referências dos materiais e serviços executados e documentação
as built: plantas e detalhes executivos referentes a estruturas e instalações na exata dimensão e localização
em que cada um dos serviços foi executado, de forma convencional e em meio digital;
7.29
Apresentar em até 05 (cinco) dias úteis, após o recebimento da Ordem de Serviço um novo
cronograma físico-financeiro adaptado à mesma, devidamente aprovado pela Fiscalização em 03 (três) vias.
7.30
A Contratada deverá fornecer a seus empregados todos os equipamentos de proteção individual que
se fizerem necessários para a execução do objeto contratual, tais como, os abaixo discriminados:
I) Equipamentos para proteção da cabeça
a) Capacetes de segurança: para trabalhos em que haja o risco de lesões decorrentes de queda ou
projeção de objetos, impactos contra estruturas de outros acidentes que ponham em risco a cabeça do
trabalhador.
b) Protetores faciais: para trabalhos que ofereçam perigo de lesão por projeção de fragmentos e
respingos de líquidos, bem como por radiações nocivas.
c) Óculos de segurança contra impactos: para trabalhos que possam causar ferimentos nos olhos.
d) Óculos de segurança contra respingos: para trabalhos que possam causar irritações nos olhos e outras
lesões decorrentes da ação de líquidos agressivos.
II) Equipamentos para Proteção das Mãos e Braços.
a) Luvas e mangas de proteção: para trabalhos em que haja possibilidade do contato com substâncias
corrosivas ou tóxicas, materiais abrasivos ou cortantes, equipamentos energizados, materiais aquecidos
ou quaisquer radiações perigosas.
III) Equipamentos para Proteção dos Pés e Pernas
a) Botas de borracha ou de PVC: para trabalhos executados em locais molhados ou lamacentos,
especialmente quando na presença de substâncias tóxicas.
IV) Equipamentos para proteção contra quedas com diferença de nível.
a) Cintos de Segurança: tipo paraquedista para trabalhos em que haja risco de queda.
V) Equipamentos para proteção respiratória
a) Respiradores contra poeira: para trabalhos que impliquem produção de poeira.
7.31
Manter durante a vigência do contrato todas as condições de habilitação exigidas na licitação, assim
como comunicar quaisquer alterações havidas em seu contrato social.
7.32
Entregar o projeto executivo de que trata o art. 7º, II, da Lei nº 8.666/93, na forma prescrita no §1º do
mesmo dispositivo legal.
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
8.1 Satisfazer os requisitos do contrato e atender a todas as exigências e condições a seguir estabelecidas:
8.1.1 Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, mediante designação de fiscal, nos termos do
art. 67 da Lei nº 8.666/93.
8.1.2 Emitir a ordem de serviço necessária à efetiva execução do contrato, após o recebimento dos
serviços por meio do atesto dos documentos fiscais pertinentes.
8.1.3 Efetuar o pagamento a empresa contratada, de acordo com as condições de preço e prazo
estabelecidas neste contrato, observando se a empresa está em dia com os encargos contratuais e
legais.
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8.2. Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com o fornecimento dos serviços objeto
do presente contrato, inclusive com a notificação, por escrito, de ocorrência de eventuais imperfeições na
execução.
8.3. Fornecer todas as informações e esclarecimentos formalmente solicitados, proporcionando as facilidades
indispensáveis à boa execução do contrato.
CLÁUSULA NONA – DO VALOR DO CONTRATO
9.1. A Contratante pagará à Contratada, o valor total de R$ xxx (xxx).
9.2. Será admitido o reajuste do valor disposto no item anterior, mediante a aplicação do IPCA – Índice de
Preços ao Consumidor, desde que seja observado o interregno mínimo de 1 (um) ano, contado da data da
proposta da Contratada.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária
14101 – Secretaria Municipal da Fazenda
Projeto/Atividade
0412204062.174 – Custeio e Investimento
0412104021.027 – Modernização da Adm. Tributária e da Gestão dos
Setores Sociais
3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros
Elemento de Despesa
4.4.90.39 – Outros Serv. De Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso
100 – Recursos Ordinários
0190000024 – Operações de Crédito Internas – Outros Programas
Nota de Reserva
3913/19 e 3915/2019
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO PAGAMENTO
11.1. Ressalvadas as condições estabelecidas na lei nº 8.666/93, o pagamento dos serviços será efetuado
observados os requisitos seguintes:
a) Apresentação pela Contratada à Fiscalização da Contratante os Boletins de Medição dos serviços de
acordo com o cronograma apresentado.
b) Após constatação da execução dos serviços, pela Fiscalização, os Boletins de Medições serão
encaminhados para aprovação do fiscal do Contrato e em seguida remetido para autorização do empenho e
pagamento.
c) A fatura relativa aos serviços executados no período de cada mês civil, deverá ser apresentada a
Contratante, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente à realização dos serviços, para fins de conferência
e atestação.
d) A Contratada se obriga a apresentar junto à fatura dos serviços prestados, cópia da quitação das seguintes
obrigações patronais referente ao mês anterior ao do pagamento.
d1) Recolhimento das contribuições devidas ao INSS (parte do empregador e parte do empregado),
relativas aos empregados envolvidos na execução do objeto deste instrumento.
d2) Documentação de Regularidade Fiscal referente ao Instituto Nacional de Seguridade Social –
INSS e ao Fundo de Garantia por tempo de Serviço – FGTS.
e) Comprovante de recolhimento do PIS e ISS, quando for o caso, dentro de 20 (vinte) dias a partir do
recolhimento destes encargos.
f) Caso a medição dos serviços seja aprovada pela fiscalização da Contratante, o pagamento será efetuado
no prazo máximo de 30 dias da entrega da Nota Fiscal no protocolo pela Contratada.
g) O pagamento de cada Nota Fiscal dependerá da apresentação dos documentos e quitações acima
referidos.
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g1) Nos casos de eventuais atrasos de pagamentos, haverá recomposição com base nos juros de mora de
1% (um por cento) ao mês “pro rata die”, a partir da data do vencimento e a data do efetivo pagamento.
11.2. Em caso de irregularidades na emissão de documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado a
partir de sua reapresentação, com a documentação devidamente regularizada.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO
12.1 As medições serão realizadas mensalmente, ou em periodicidade menor, a critério da Contratante e
fiscalização com base no cronograma aprovado, contados a partir do início efetivo dos serviços, considerando
os serviços efetivamente realizados e concluídos satisfatoriamente no período. Entendem-se como serviços
concluídos satisfatoriamente aqueles formalmente aprovados pela Contratante, dentro do prazo estipulado.
12.2 Nenhum material será medido sem sua perfeita instalação e funcionamento, isto é, não será considerado
serviço/material entregue o simples de fato de deixar o material nas dependências do local de execução do
contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA SUBCONTRATAÇÃO
13.1. É vedada a subcontratação total do objeto, bem como dos serviços considerados para efeito de
atestação da capacidade técnico-profissional das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratação.
13.2. Será permitido à CONTRATADA a subcontratação parcial do objeto, se previamente e expressamente
aprovada pela Contratante, e que não constituam o escopo principal do objeto, restrita, contudo, ao percentual
máximo de 25% (vinte e cinco por cento) do orçamento, devendo a empresa indicada pela contratada, antes
do início da realização dos serviços, apresentar documentação que comprove sua habilitação jurídica,
regularidade fiscal e previdenciária e a qualificação técnica necessária, atendendo todas as condições de
habilitação constantes do edital.
13.3. A Contratada deve submeter à apreciação da Contratante o pedido de prévia anuência para
subcontratação, com apresentação do(s) pretendente(s) subcontratado(s) e da respectiva documentação, que
deve corresponder a exigida para habilitação nesta licitação, devendo ser demonstrada a inviabilidade
técnico-econômica da execução integral do objeto por parte da Contratada.
13.4 Se autorizada a efetuar a subcontratação de parte dos serviços, a Contratada realizará a supervisão e
coordenação das atividades da subcontratada, bem como responderá perante o Contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação, como estabelece a
Lei específica.
13.5 A subcontratação não exclui a responsabilidade da Contratada perante o Contratante quanto à qualidade
técnica da obra ou do serviço prestado.
13.6 A subcontratação no presente caso justifica-se em razão não só do volume dos serviços a serem
executados, mas também das especificidades destes. Ademais a subcontratação é pratica usual no setor de
Construção Civil.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS PENALIDADES
Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Contrato, incluindo a recusa injustificada da CONTRATADA,
na forma do art. 81 da Lei 8.666/1993, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à
CONTRATADA as seguintes sanções:
I.
II.

advertência;
multa, nos seguintes termos:
a pelo atraso na prestação do serviço: 1% (um por cento) do valor do serviço não prestado, por dia
decorrido;
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b pela recusa na prestação do serviço, caracterizada em dez dias após o vencimento do prazo
estipulado: 10% (dez por cento) do valor do serviço não prestado;
c pela demora em corrigir os serviços rejeitados, a contar do segundo dia da data da notificação da
rejeição: 2% (dois por cento) do valor dos serviços rejeitados, por dia decorrido;
d pela recusa em corrigir os serviços rejeitados, entendendo-se como recusa a não correção do
terceiro dia da notificação da rejeição: 10% (dez por cento) do valor dos serviços rejeitados;
e Não manter condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; a qualquer tempo,
durante a execução do contrato: 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato;
f pelo não cumprimento de qualquer condição fixada neste termo contratual e não abrangida nas
hipóteses anteriores: 1% (um por cento) do valor do total Contrato, para cada evento.
III.
IV.

suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o CONTRATANTE,
pelo prazo de até 2 (dois) anos;
declaração de inidoneidade 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 CONTRATANTE, pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada
com base no item anterior.

Parágrafo Primeiro – Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, no que couber,
às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações.
Parágrafo Segundo – As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando o
seu total limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem prejuízo de perdas e danos cabíveis.
Parágrafo Terceiro – Poder-se-á descontar dos pagamentos porventura devidos à CONTRATADA as
importâncias alusivas a multas, ou efetuar sua cobrança mediante inscrição em dívida ativa do Município, ou
por qualquer outra forma prevista em lei.
Parágrafo Quarto – A declaração de inidoneidade somente poderá ser realizada pelo Secretário Municipal
da Fazenda.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO
12.1 A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a
80 da Lei Federal nº 8.666/1993.
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:
I.

II.
III.

determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a
XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se à CONTRATADA com a antecedência
mínima de 05 (cinco) dias corridos; ou
amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja
conveniência para a CONTRATANTE; ou
judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.

Parágrafo terceiro. A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA GARANTIA DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
16.1 Será prestada garantia à execução do Contrato, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global
do Contrato em qualquer das modalidades previstas no artigo 56 da Lei nº 8666/93.
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16.2. A devolução da garantia será feita no prazo de 30 (trinta) dias após a apresentação do Termo de Entrega
e Recebimento Definitivo dos serviços.
16.3. Para efeito da devolução da garantia, se esta for prestada em dinheiro, será atualizada monetariamente,
através da aplicação Caderneta de Poupança, calculada “pro rata die”, consoante dispõe o art. 56, § 4º, da
citada lei licitatória.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E CASOS OMISSOS
O Contrato reger-se-á pela Lei Federal nº 8.666/93, Lei Municipal nº 4.537/05 e demais legislações aplicáveis.
Os casos omissos serão resolvidos entre as partes à luz das normas de Direito Público, Código Civil e Código
de Defesa do Consumidor.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO
A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela Contratante, na imprensa
Oficial, até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias
daquela data, após o que deverá ser providenciado o registro do instrumento pelo setor competente.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de São Luís, capital do Estado do Maranhão, com renúncia expressa de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente
instrumento.
E, assim, por estarem de acordo, após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato,
em 04 (quatro) vias, de igual forma e teor, para um só efeito.
São Luís (MA), XX de XXXX de 2019.

DELCIO RODRIGUES E SILVA NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTRATANTE

EMPRESA XXX
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
1.______________________________

2.______________________________ CPF:
CPF:
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ANEXO II
TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO
1.1 Aquisição de solução de tecnologia para o novo prédio da SEMFAZ – São Luís, compreendendo a
implantação de Sistema Elétrico Normal, de Emergência e Dedicado à Informática, Sistema de Cabeamento
Estruturado, Telefonia, Datacenter, Segurança Patrimonial (Controle de Acesso, CFTV - IP e Detecção e
Alarme de Incêndio) e Videoconferência, bem como todos os serviços de montagem, instalação, configuração
e garantia, conforme especificações e detalhamentos, condições e quantidades constantes no Edital de
Licitação e seus anexos, devido a rescisão do contrato anterior n° 004/2016).
1.2 Os recursos que amparam a presente aquisição são oriundos do Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social – BNDES/PMAT - FINEM, razão pela qual é obrigatório, como critério de contratação,
que os equipamentos tenham o código FINAME do sistema BNDES, em atendimento ao art. 34, Inciso XIX,
do Anexo à Resolução 665/ 87 do BNDES. Para obtenção do código FINAME e consulta das instruções
vigentes é necessário acessar o site www.bndes.gov.br (credenciamento de equipamentos).
2. JUSTIFICATIVA
2.1 A contratação deste serviço se faz necessário para ativação das novas instalações da SEMFAZ que
atualmente encontra- se inoperante e sem condições de uso.
3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
3.1 A licitação será regida pela Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações e Lei Federal nº 10. 520,
de 17 de julho de 2002.
3.2 Por se tratar de serviços comuns de engenharia, cujos padrões de desempenho e qualidade estão
objetivamente definidos neste Projeto Básico, a modalidade de Licitação poderá ser o PREGÃO, conforme
dispõe o art. 1º, parágrafo único da Lei nº 10. 520/ 2002, que estabelece normas para as licitações realizadas
na modalidade do Pregão.
4. COMPONENTES DO PROJETO BÁSICO
4.1 Integram o presente Projeto Básico:
a) Planilha Orçamentária, inclusive com previsão de mobilização e desmobilização, conforme Anexo IA que
integra este projeto.
b) Cronograma Físico Financeiro de Desembolso, conforme Anexo IB.
c) Modelo de Declaração de Visita ao Local dos Serviços, conforme Anexo IC.
d) Planilha de Composição do BDI, conforme modelo em Anexo ID.
e) Planilha de Composição de Encargos Sociais, conforme modelo em Anexo IE.
f) Memorial Descritivo com Especificações Técnicas, Anexo IF.
g) Planilha da Curva ABC, Anexo IG
h) Planilha de Composição de Custo Unitário, Anexo IH.
5. VALOR MÁXIMO ESTIMADO PARA A LICITAÇÃO
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5.1 O valor estimado para execução dos serviços , inclusos todos os insumos utilizados, assim como todos
os tributos é de R$ 2.802.382,39 (Dois milhões, oitocentos e dois mil, trezentos e oitenta e dois reais e
trinta e nove centavos), conforme planilha em Anexo IA que integra este projeto básico.
5.2 O valor foi estimado com base nos itens contidos no Sistema Nacional de Pesquisas de Custos e Índices
da Construção Civil – SINAPI com referência Jul/2019. Na ausência de itens contemplados no SINAPI,
utilizou-se de outras fontes, sendo estas, descritas no Anexo IA – Planilha Orçamentária. Para os demais
itens, fez-se o uso da média aritmética das cotações de preços do mercado.
6. LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
6.1 Os serviços serão executados na nova sede da SEMFAZ, situada na rua do Egito, s/ n, Bairro Centro, São
Luís- MA.
7. UNIDADE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO
7.1 O presente Projeto foi elaborado pela Secretaria Municipal de Fazenda – SEMFAZ, representada pela
Coordenadoria de Administração e seus técnicos ali lotados.
8. LOCAL ONDE PODERÁ SER EXAMINADO E ADQUIRIDO O PROJETO BÁSICO
8.1 Este Projeto Básico poderá ser examinado e adquirido cópias na Central Permanente de Licitação do
Município de São Luís - MA, localizada na Rua dos Ouriços, Quadra 9, Lote 11, n.º 06, Bairro do Calhau, São
Luís - MA, CEP: 65071-820, São Luís - MA, Brasil. Fone (98) 3217- 4033 / 3217 - 4034.
9. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
9.1 Para a habilitação na licitação será exigida dos interessados, exclusivamente, documentação
comprobatória da habilitação jurídica; qualificação técnica e operacional; qualificação econômico-financeira e
regularidade fiscal e trabalhista, da empresa participante, nos termos do artigo 27 da Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993.
9.2 Documentação necessária para habilitação jurídica de acordo com o Art. 28 da Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, para demonstrar a capacidade de direitos e obrigações a critério da Administração:
9.3 No caso de pessoa jurídica, ato constitutivo arquivado no registro competente, devidamente atualizado.
9.4 Documentação necessária para habilitação técnica e operacional de acordo com o Art. 30 da Lei nº 8.
666, de 21 de junho de 1993 para realizar o objeto da licitação:
I - Registro ou inscrição no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, com
jurisdição na sua sede, comprovando a habilitação para o desempenho dos serviços e profissionais com
atribuições pertinentes ao objeto licitado.
II - Quanto à capacidade técnico-operacional: comprovação pela proponente de ter executado, em nome da
empresa, a qualquer tempo, serviços/obras compatíveis com o objeto desta licitação, através de certidão(ões)
e/ou atestado(s), em nome da própria licitante (empresa), fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público
ou privado. Os itens de serviços e parcelas de maior relevância com quantidades mínimas a serem
comprovadas são os seguintes:
- Instalação de Sistema de Cabo U/UTP Cat. 6, 23AWG, 04 pares com, no mínimo, 11.285,00 (Onze mil,
trezentos e setenta e cinco) metros em um único atestado;
- Instalação de Luminária Retangular de Embutir, para 1 lâmpada Fluorescente Tubular T5 28W. Corpo em
alumínio com pintura eletrostática pó poliéster na cor branca micro texturizado. Moldura flat em alumínio.
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Difusor recuado em acrílico translucido, Soquetes de engate rápido, com, no mínimo, 102 (Cento e duas)
unidades em um único atestado;
- Instalação de Controladora de Acesso com Capacidade de Controle de até 4 Dispositivo. Modelo: APC- AMC
2 - 4W CF, SAP: F. 01 U. 027. 201 – Bosch, com, no mínimo, 1 (Uma) unidade em um único atestado;
- Instalação Caixa de Tomadas para piso elevado (Elétrico e Lógica). Modelo: SPE 2706 - R 5; SPE2701 R5- RP – Sperone, com, no mínimo, 50 (Cinquenta) unidades em um único atestado;
IV – Comprovação, por parte do licitante, de dispor, ao tempo do início do contrato, profissional de nível
superior, reconhecido pelo CREA, detentor de atestado de responsabilidade técnica, devidamente registrado
no CREA da região onde os serviços foram executados, acompanhado da respectiva Certidão de Acervo
Técnico – CAT, expedida por este Conselho, que comprove ter o profissional, executa do, para órgão ou
entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal, ou ainda, para empresa
privada, que não o próprio licitante (CNPJ diferente), serviços de características semelhantes ao licitado.
Serão admitidas Certidões ou Atestados de serviços de complexidade tecnológica e operacional equivalente
ou superior ao licitado, serviço(s) de:
- Instalação de Sistema de Cabo U/UTP Cat. 6, 23AWG, 04 pares;
- Instalação de Luminária Retangular de Embutir, para 1 lâmpada Fluorescente Tubular T5 28W. Corpo em
alumínio com pintura eletrostática pó poliéster na cor branca micro texturizado. Moldura flat em alumínio.
Difusor recuado em acrílico translucido, Soquetes de engate rápido;
- Instalação de Controladora de Acesso com Capacidade de Controle de até 4 Dispositivo. Modelo: APC- AMC
2 - 4W CF, SAP: F. 01 U. 027. 201 – Bosch;
- Instalação Caixa de Tomadas para piso elevado (Elétrico e Lógica). Modelo: SPE 2706 - R 5; SPE2701 R5- RP – Sperone;
§ 1º Os profissionais indicados pelo licitante, para fins de comprovação de capacitação técnico-profissional,
devem participar da obra ou serviço objeto da licitação, admitindo-se a substituição por profissionais de
experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração da SEMFAZ.
§ 2º É obrigatório a exigência de atestados para realização do objeto da licitação, devido o mesmo envolver
obras e serviços de engenharia de grande vulto e alta complexidade, devendo no mesmo constar o nome do
responsável técnico.
V - Declaração de disponibilidade dos equipamentos, materiais e instalações que devem estar disponíveis
durante a execução do contrato.
VI - O Licitante deverá apresentar comprovação de que está habilitado a fornecer produtos, instalar e dar
garantia estendida de 25 anos para o sistema de cabeamento estruturado, em solidariedade com o fabricante
da solução ofertada. A comprovação deverá ser feita através de declaração emitida pelo fabricante da solução
ofertada, especifica para este processo.
VII - O Licitante deverá apresentar declaração, datada e assinada pelo seu Representante Legal, de que caso
se sagre vencedora do certame, no momento da Assinatura do Contrato, disporá de profissional do seu
quadro permanente com a qualificação técnica exigida para a função de Responsável Técnico dos serviços,
comprovando mediante apresentação de atestado emitido pelo CREA, indicando explicitamente sua
qualificação e aceitação na qualidade de Responsável Técnico;
VIII - No ato da apresentação da proposta de preços, o Licitante deverá apresentar códigos FINAME e/ ou
Cartão BNDES, para os equipamentos e/ ou materiais, de acordo com o indicado na Planilha Orçamentária,
ANEXO IA;
IX - O Licitante deverá apresentar Atestado de Vistoria Técnica, facultativa, fornecido pela SEMFAZ, ou
Declaração (Anexo IC) de que está ciente quanto à interpretação e especificações técnicas contidas neste
Projeto Básico e que não alegará, posteriormente, o desconhecimento de fatos evidentes à época da Vistoria
Técnica para solicitar qualquer alteração do valor do Contrato que vierem a celebrar;
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9.5. Para habilitação fiscal, social ou trabalhista deverá ser observado a critério da Administração de acordo
com o Art. 31 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, o seguinte:
I - A exigência de habilitação fiscal será restrita aos tributos e encargos incidentes sobre o objeto da licitação,
na forma da parte final do art. 193 do Código Tributário Nacional.
II - O licitante deve apresentar declaração de cumprimento do disposto no Inciso XXXIII do art. 7º da
Constituição Federal.
III - O licitante deve apresentar declaração de que está em situação regular perante a Seguridade Social e o
Fundo de Garantia por tempo de Serviço.
IV - O licitante deve apresentar, ainda, prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.
§ 1º As declarações referidas nos incisos anteriores podem ser substituídas ou confirmadas, no todo ou em
parte, por diligência feita pela SEMFAZ, inclusive por meio eletrônico de comunicação à distância.
9.6 Para habilitação econômico-financeira a exigência para habilitação se limita somente a apresentação de
declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, atestando que a empresa atende aos índices
previstos no edital.
10. DO CONTRATO
10.1 O contrato a ser assinado pelas partes instrumentalizará o compromisso firmado, consistente
na prestação supra indicado devendo acompanhar as exigências estabelecidas neste Projeto Básico.
10.2 O Licitante vencedor que se recusar a assinar o contrato, sem justificativa por escrito, aceita
pela SEMFAZ, ficará impedido de licitar e contratar com o Município de São Luís pelo prazo de 05
(cinco) anos, e ainda será descredenciado do Cadastro de Fornecedores e Prestadores de Serviços do
município de São Luís, sem prejuízo das multas e demais cominações legais. Nesse caso, a pregoeiro
(a) convocará os Licitantes remanescentes, na ordem de classificação, em igual período, celebrando com ele
contrato.
11. DOS PRAZOS
11.1 O prazo de vigência do Contrato a ser firmado com a empresa vencedora será de 12 (doze)
meses contados da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado por igual período.
11.2 O prazo para execução dos serviços é de 120 (cento e vinte) dias consecutivos, a contar da data do
recebimento da Ordem de Serviço emitida pela SEMFAZ.
11.3 A Empresa contratada será convocada pela SEMFAZ para assinatura e recebimento da Ordem de
Serviço, no prazo máximo de 05( cinco) dias consecutivos a contar do recebimento do ato
convocatório, devendo a prestação do serviço contratado, iniciar - se no prazo máximo de 48 ( quarenta e
oito) horas após a entrega da referida ordem de serviço.
11.4 Havendo recusa na aceitação de ordem de serviço esta deverá ser expressa e justificada pela Contratada
para fins de análise pela SEMFAZ. Caso as justificativas sejam insubsistentes ou não aceitas considerar - seá o mesmo prazo de aceitação tácita, para todos os fins, inclusive a aplicação das sanções previstas na Lei
8. 666/ 93.
11.5 O prazo para assinatura do contrato poderá ser prorrogado por uma só vez, por igual período, quando
solicitado pela empresa vencedora, durante seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado, aceito pela
SEMFAZ.
11.6 Os pedidos de prorrogação de prazos serão encaminhados à SEMFAZ no prazo máximo de 15 (quinze)
dias consecutivos antes da data do término do prazo contratual.
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11.7 Os pedidos de prorrogação dos prazos estabelecidos neste Projeto deverão se fazer acompanhar de
um relatório circunstanciado e do novo cronograma físico-financeiro adaptado às novas condições propostas.
Esses pedidos serão analisados e decididos pela SEMFAZ mediante Parecer da Fiscalização dos serviços e
do gestor do Contrato.
11.8 O não cumprimento dos prazos estipulados sujeitará ao fornecedor vencedor as normas e sanções
previstas nos arts. 64 a 81, da Lei nº 8. 666/ 93, bem como, ao pagamento de multa de 1% (um por cento)
sob o valor contratado.
11.9 Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que notificados no prazo de
48 (quarenta e oito) horas e aceitos pela SEMFAZ, não serão considerados como inadimplemento contratual.
11.10 Durante 05 (cinco) anos após o Recebimento Definitivo dos serviços, a Contratada responderá por sua
qualidade e segurança nos termos do artigo 618 do Código Civil Brasileiro e art. 73 §2º da Lei nº 8.666/93.
12. DA PROPOSTA
12.1. A PROPOSTA DE PREÇOS deverá ser apresentada de acordo com o modelo da Carta Proposta a ser
previsto em edital, em uma via, sem rasuras e emendas, dela constando as informações e elementos
seguintes:
a) Carta Proposta no Modelo, conterá o número da licitação, a descrição do seu objeto, o compromisso
assumido pela proponente, a razão social da empresa, número do CNPJ, endereço completo, número de
telefone incluso o de fax e celular, se houver, e-mail, bem como nome do banco, número da conta e a
respectiva agência onde a licitante deseja receber seus créditos, caso seja vencedor.
a1) O CNPJ registrado na proposta deverá ser o mesmo da nota fiscal emitida por ocasião do pagamento
do objeto contratado.
a2) As propostas deverão apresentar descrição técnica completa de todos os materiais e equipamentos
ofertados, com indicação de marca, modelo e o código FINAME (quando exigido).
b) Planilha de Orçamento, no modelo do ANEXO IA deste projeto, contendo preços unitários e totais dos itens,
e o preço global da proposta, expressos em moeda corrente nacional. Havendo divergência entre os valores
prevalecerá o valor unitário.
b1) A Planilha Orçamentária do licitante deverá segui r integralmente ao modelo do ANEXO IA deste
projeto no tocante aos itens d e fornecimento, observando as unidades e quantidades, incluindo marca e
modelo, devendo ainda, o licitante, atentar que os preços unitários e totais dos itens propostos não
poderão ser superiores aos preços unitários e totais máximos estimados pela SEMFAZ, sendo
desconsiderada a proposta que não atender estas determinações.
b2) A proposta deverá contemplar o salário normativo da categoria de acordo com a Convenção Coletiva
de trabalho em vigor.
c) Cronograma Físico- Financeiro compatível com a obra, conforme o Modelo de Cronograma FísicoFinanceiro, ANEXO IB deste Projeto, não se admitindo parcela na forma de pagamento antecipado.
d) Planilha de Composição de Preços Unitários, no modelo do licitante:
d1) Cada licitante deverá elaborar suas composições de custos incluindo todos os materiais, equipamentos e
mão de obra que entenderem necessários para a conclusão do serviço, de acordo com a especificação
técnica.
d2) Nos preços cotados deverão est ar inclusos e destacados os encargos sociais e trabalhistas, todos os
equipamentos, instrumentos, ferramentas e máquinas necessários ao desenvolvimento dos trabalhos, enfim,
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quaisquer outras despesas necessárias à realização dos serviços, bem assim, deduzidos quaisquer
descontos que venham a ser concedidos , e BDI.
d3) Os impostos, as taxas, as despesas indiretas e o lucro bruto da licitante deverão estar considerados em
item específico - BDI.
e) Planilha de Composição de Encargos Trabalhistas e Sociais, conforme ANEXO IE deste Projeto.
f) Planilha de Composição analítica da taxa de B.D.I. - Bonificação e Despesas Indiretas, no modelo do
ANEXO ID deste Projeto.
g) Indicação do prazo de validade da proposta, não podendo ser inferior a 90 (noventa) dias, da data de sua
entrega.
h) Indicação da Garantia para todos os fornecimentos do contrato, incluindo manutenção corretiva sem custos
adicionais, pelo período mínimo de 12 (doze) meses, desde que os problemas não tenham sido causados
por acidentes, mau uso ou uso inadequado.
i) Catálogos e/ ou Documentação técnica dos equipamentos, de forma a permitir a averiguação do objeto
proposto mediante a demonstração de especificação completa e compatível com a descrição do objeto
constante do Memorial Descritivo, ANEXO IF deste Projeto Básico.
12.2 A Planilha Orçamentária e o Cronograma Físico Financeiro anexos à proposta deverão conter o nome
da empresa licitante, com a assinatura e identificação do seu representante legal assim como a assinatura e
identificação do engenheiro que elaborou os referidos documentos com o número da Carteira do CREA deste
profissional.
12.3 Os tributos IRPJ e CSLL não deverão integrar o cálculo do BDI, nem tampouco a planilha de custo
direto, por se constituírem em tributos de natureza direta e personalíssima.
12.4 Tendo em vista que os serviços de engenharia objeto deste Projeto serão executados na forma de
execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário, a Planilha Orçamentária apresentada pela
licitante deverá ser seguida integralmente no tocante aos quantitativos constantes da planilha orçamentária
elaborada pela SEMFAZ, Anexo IA deste Projeto, sendo desclassificada a empresa que omitir, alterar ou
deixar de segui-los por qualquer razão, não podendo, no entanto, o s preços unitários e totais propostos
para os serviços ser superior ao estabelecido no Edital.
12.5 Correrão por conta do Licitante todos os custos que porventura deixarem de explicitar em sua
proposta.
12.6 Os preços deverão ser expressos em moeda correte nacional, em algarismos arábicos, por extenso,
onde deverá prevalecer em caso de discrepância, o por extenso sobre o numérico, obedecendo- se
rigorosamente a ordem especificada nas Planilhas de Detalhamento dos Preços.
12.7 Os preços deverão ser correntes de mercado, sem quaisquer acréscimos em virtude da expectativa
inflacionária ou de custos financeiros.
12.8 Somente serão aceitos preços com até duas casas decimais após a vírgula, conforme dispõe a Lei nº
9069/ 95.
13. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO
13.1 Na análise das propostas será verificado o preço unitário e global oferecidos, tendo como parâmetro
os preços máximos estabelecidos na Planilha Orçamentária, Anexa a este Projeto Básico.
13.2 A classificação da proposta dar-se-á pelo critério de MENOR PREÇO GLOBAL, sendo considerada
vencedora a proposta que atender a todas as condições exigidas e ofertar o Menor Lance, ou seja, o Menor
Preço.
13.3
Serão desclassificadas as Propostas que:
a) apresentarem valor global superior ao l imite estabelecido na planilha orçamentária ou com preços
manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua
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viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de
mercado e que os coeficiente s de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato,
condições estas necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
a1) Por se tratar de licitação do tipo menor preço, para serviços de engenharia, para os efeitos do disposto
na alínea “a” deste subitem, nos termos do §1º do art. 48 da Lei nº 8. 666/ 93 consideram - se manifestamente
inexequíveis, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes
valores:
a1. 1) média aritmética dos valores das propostas superiores a
orçado pela administração, ou
a1. 2) valor orçado pela administração.

50% (cinquenta por cento) do valor

a2) Dos licitantes classificados na forma da alínea “ a1.1” ou “ a1.2” cujo valor global da proposta for inferior
a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem essas alíneas, será exigida, para a assinatura do
contrato, prestação de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no § 1º do art. 56, igual a diferença
entre o valor resultante do parágrafo anterior e o valor da correspondente proposta.
b) Propostas que apresentarem preços acima do máximo estabelecido na planilha orçamentária.
c) Propostas que não informarem marca, modelo e código FINAME (quando exigido).
d) Propostas que não atenderem às exigências deste Projeto Básico definidas no Edital.
14. DA VISTORIA TÉCNICA AO LOCAL DOS SERVIÇOS
14.1 O licitante poderá vistoriar o local onde serão executados os serviços, em companhia de servidor da
SEMFAZ, até o segundo dia útil anterior à data fixada para o recebimento dos envelopes, com o objetivo
de se inteirar das condições e do grau de dificuldade existentes, mediante prévio agendamento com a
Coordenaria de Administração da SEMFAZ , através dos telefones 3212- 8153 , no horário de expediente das
08: 00 às 18: 00 horas.
14.2 Tendo em vista a possibilidade da realização de vistoria, os licitantes não poderão alegar o
desconhecimento das condições e do grau de dificuldade existentes como justificativa para se eximirem das
obrigações assumidas em decorrência da licitação.
15. DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS
15.1 Após
concluído, os
serviços serão
recebidos
provisoriamente, pelo responsável por seu
acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15
(quinze) dias da comunicação escrita da Empresa contratada.
15.2 O recebimento provisório ou definitivo do objeto do contrato não exclui a responsabilidade civil a ele
relativa, nem a ético - profissional pela sua execução.
15.3 A SEMFAZ através da Fiscalização poderá recusar o recebimento provisório dos serviços caso haja
inconformidades significativas com relação às especificações definidas neste Projeto Básico.
15.4 No
caso de
inconformidades que não impeçam o recebimento provisório estas
serão
relacionadas em documento anexo ao termo circunstanciado e deverão estar corrigidas até o recebimento
definitivo.
15.5 O recebimento definitivo dos serviços será efetuado pelo gestor do contrato ou por servidor ou
comissão designada pela SEMFAZ, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso
do prazo de observação, ou vistoria, que será de até 90 ( noventa) dias, contados a partir do recebimento
provisório, que comprove a adequação dos serviços aos termos contratuais, observado o disposto nos
artigos 69 e 73, inciso I , alínea “ b”, da Lei n.º 8. 666/ 93 e art. 89 da Lei nº 9. 579/ 12.
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15.6 Os serviços somente serão considerados concluídos e em condições de serem recebidos depois de
cumpridas todas as obrigações assumidas pela Empresa Contratada e atestada sua conclusão pela
SEMFAZ, em conformidade com o art. 73 da Lei nº 8. 666/93.
15.7 O Termo de Entrega e Recebimento Definitivo só poderá ser emitido mediante apresentação da baixa
dos serviços no CREA e no INSS, consoante dispõe a legislação aplicada à espécie.
15.8 O aceite do serviço pela SEMFAZ não exclui a responsabilidade civil do fornecedor por vícios de
quantidade, qualidade do serviço ou disparidades
com
as
especificações
estabelecidas,
verificadas posteriormente, garantindo- se à SEMFAZ as faculdades previstas no art. 18 da Lei nº 8. 070/ 90
(Código de Defesa do Consumidor).
16. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
16.1 Será prestada garantia à execução do Contrato, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global
do Contrato em qualquer das modalidades previstas no artigo 56 da Lei nº 8666/93.
16.2 A devolução da garantia será feita no prazo de 30 (trinta) dias após a apresentação do Termo de Entrega
e Recebimento Definitivo dos serviços.
16.3 Para efeito da devolução da garantia, se esta for prestada em dinheiro, será atualizada monetariamente,
através da aplicação Caderneta de Poupança, calculada “pro rata die”, consoante dispõe o art. 56, § 4º,
da citada lei licitatória.
17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
17.1 A empresa Contratada é obrigada a 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. Isto inclui fazer as adequações civis que resultem em
danos ou avarias no local onde será executado os serviços.
17.2 A empresa contratada é responsável pelos danos causados diretamente à SEMFAZ ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo, ou de seus prepostos, na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela SEMFAZ.
17.3 A Empresa contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, f iscais e
comerciais resultantes da execução do contrato.
17.4 Atender a todos os prazos e condições estabelecidas para fornecimento e aplicação dos
materiais, sob pena de incidência das sanções previstas na legislação e neste projeto.
17.5 Apresentar ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) devidamente assinada por profissional
especializado e registrado perante o CREA, que atenda o objeto do serviço.
17.6 Comprovação, por ocasião da assinatura do contrato, de que a CONTRATADA dispõe de, no
mínimo, um profissional habilitado no uso da metodologia de gestão de projetos baseada nas melhores
práticas definidas pelo PMBOK Guide – Project Management Body of Know ledge – documento mantido e
publicado pelo “ PMI – Project Management Institute”, uma organização internacional que define os
padrões e metodologias para melhores práticas de gerenciamento de projetos, com certificação PMP.
a1) A comprovação será através da apresentação de cópia do contrato social da empresa, para o caso do
profissional ser sócio, de cópia da carteira de trabalho ou cópia de contrato de prestação de serviço, com ou
sem vínculo trabalhista, este último regido pela legislação civil comum ou ficha de registro de empregado
e certificação PMP em nome do profissional.
17.7 Executar
todos
os
serviços
referentes
à
instalação dos equipamentos/ materiais em
consonância com as orientações do gestor do contrato.
17.8 Manter durante a vigência do contrato todas as condições de habilitação exigidas na licitação,
assim como comunicar quaisquer alterações havidas em seu contrato social.
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17.9 Responder integral e objetivamente por perdas e danos que vier causar a SEMFAZ ou a terceiros em
razão de ação ou omissão, sua ou de seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais
ou legais a que estiver sujeita, bem como pela qualidade dos materiais empregados no serviço.
17.10 Fornece toda mão de obra e matérias que se fizerem necessários para a prestação do serviço.
17.11 Recrutar pessoal habilitado e com experiência comprovada fornecendo à Contratante relação
nominal dos profissionais, contendo identidade e atribuição/ especificação técnica;
17.12 Executar os serviços através de pessoas idôneas, assumindo total responsabilidade por quaisquer
danos ou falta que venham a cometer no desempenho de suas funções, podendo a Contratante solicitar a
substituição daqueles cuja conduta seja julgada inconveniente;
17.13 Substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que não se prejudiquem o
bom andamento e a boa prestação dos serviços indicados pela Contratante.
17.14 Facilitar a ação da Fiscalização na inspeção dos serviços, prestando, prontamente, os esclarecimentos
que forem solicitados pela Contratante;
17.15 Responder, perante as leis vigentes, pelo
sigilo
dos documentos manuseados, sendo que a
Contratada não deverá, mesmo após o término do Contrato, sem consentimento prévio por escrito da
Contratante, fazer uso de quaisquer documentos ou informações especificadas no parágrafo anterior, a não
ser para fins de execução do Contrato;
17.16 Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo também de sua responsabilidade o
pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestação dos serviços
contratados inclusive as contribuições previdenciárias fiscais e para f iscais, FGTS, PIS, emolumentos,
seguros de acidentes de trabalho etc., ficando excluída qualquer solidariedade da Contratante
por eventuais autuações administrativas e/ ou judiciais uma vez que a inadimplência da Contratada, com
referência às suas obrigações, não se transfere à Contratante.
17.17 Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento dos tributos, seguros,
encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com o objeto do Contrato;
17.18 Responder, pecuniariamente, por todos os danos e/ ou prejuízos que forem causados à União, Estado,
Município ou terceiros, decorrentes da prestação dos serviços;
17.19 Respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na Consolidação das Leis do
Trabalho e legislação pertinente;
17.20 Responsabilizar- se pela adoção das medidas necessárias à proteção ambiental e às precauções para
evitar a ocorrência de danos ao meio ambiente e a terceiros, observando o disposto na legislação federal,
estadual e municipal em vigor.
17.21 Manter durante toda a execução da obra, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
17.22 Manter nos locais dos serviços um livro Diário de Serviços com todas as ocorrências diárias, bem como
especificar detalhadamente os serviços em execução, devendo a Fiscalização, neste mesmo Diário, confirmar
ou retificar o registro.
17.23 Caso o Diário de Serviços não seja preenchido no prazo de 48 ( quarenta e oito) horas após
a ocorrência de evento relevante, a Fiscalização poderá fazer o registro que achar conveniente
e destacar imediatamente as folhas, ficando a Contratada, no caso de dias improdutivos passíveis de
prorrogação de prazos, ou em qualquer outro caso, sem direito a nenhuma reivindicação. A abertura do
diário de serviços deverá ser feita juntamente com a Fiscalização no dia de início dos serviços. Será tolerado
um prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, em casos excepcionais, para o preenchimento do Diário de
Serviços durante a execução do objeto. A partir desse prazo poderão ser aplicadas as sanções previstas no
Contrato.
17.24 Obter todas as licenças antes do início da execução dos serviços, inclusive os referentes aos órgãos
de Meio Ambiente, nas esferas Federal, Estadual e Municipal, antes do início dos serviços.
17.25 Prestar os serviços de acordo com as Especificações Técnicas definidas no Projeto Básico.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
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17.26 Responsabilizar- se pela conformidade, adequação, desempenho e qualidade dos serviços e bens,
bem como de cada material, matéria-prima ou componente individualmente considerado, mesmo que não
sejam de sua fabricação, garantindo seu perfeito desempenho;
17.27 Registrar o Contrato decorrente desta licitação no CREA, na forma da Lei, e apresentar o comprovante
de “Anotação de Responsabilidade Técnica” correspondente antes da apresentação da primeira fatura,
perante a Contratante sob pena de retardar o processo de pagamento;
17.28 Fornece toda e qualquer documentação, memorial de cálculo, projetos, caderno de especificações
com registro de todas as marcas, códigos e referências dos materiais e serviços executados e
documentação as built: plantas e detalhes executivos referentes a estruturas e instalações na exata
dimensão e localização em que cada um dos serviços foi executado, de forma convencional e em
meio digital;
17.29 Apresentar em até 05 (cinco) dias úteis, após o recebimento da Ordem de Serviço um novo cronograma
físico - financeiro adaptado à mesma, devidamente aprovado pela Fiscalização em 03 (três) vias.
17.30 A Contratada deverá fornecer a
seus empregados todos os equipamentos de proteção
individual que se
fizerem necessários para a execução do objeto contratual, tais como, os abaixo
discriminados:
Equipamentos para proteção da cabeça
a) Capacetes de segurança: para trabalhos em que haja o r isco de lesões decorrentes de queda ou projeção
de objetos, impactos contra estruturas de outros acidentes que ponham em r isco a cabeça do trabalhador.
b) Protetores faciais: para trabalhos que ofereçam perigo de lesão por projeção de fragmentos e respingos de
líquidos, bem como por radiações nocivas.
c) Óculos de segurança contra impactos: para trabalhos que possam causar ferimentos nos olhos.
d) Óculos de segurança contra respingos: para trabalhos que possam causar irritações nos olhos e outras
lesões decorrentes da ação de líquidos agressivos.
Equipamentos para Proteção das Mãos e Braços.
a) Luvas e mangas de proteção: para trabalhos em que haja possibilidade do contato com substâncias
corrosivas ou tóxicas, materiais abrasivos ou cortantes, equipamentos energizados, materiais aquecidos ou
quaisquer radiações perigosas.
Equipamentos para Proteção dos Pés e Pernas
a) Botas de borracha ou de PVC: para trabalhos executados em locais molhados ou lamacentos,
especialmente quando na presença de substâncias tóxicas.
Equipamentos para proteção contra quedas com diferença de nível.
a) Cintos de Segurança: tipo paraquedista para trabalhos em que haja r isco de queda.
Equipamentos para proteção respiratória
a) Respiradores contra poeira: para trabalhos que impliquem produção de poeira.
18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
18.1. A contratante estará obrigada a satisfazer os requisitos do contrato e atender a todas as exigências e
condições a seguir estabelecidas:
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a) Acompanhar através do Gestor do Contrato, a execução dos serviços.
b) Emitir a ordem de serviço necessária a efetiva execução do contrato.
c) Efetuar o pagamento a empresa contratada, de acordo com as condições de preço e prazo estabelecidas
neste projeto.
19. DO GESTOR DO CONTRATO:
19.1 No ato da autorização para execução do serviço, a Administração da SEMFAZ designará o Gestor do
contrato e seu substituto.
19.2 Compete ao GESTOR do contrato designado, as atribuições de planejar, coordenar e solicitar
da
Contratada
e
seus prepostos, tempestivamente, todas as providências necessárias ao bom
andamento da execução do objeto contratado e anexar aos autos do processo correspondente
cópia dos documentos escritos que comprovem essas solicitações de providências;
19.3
O Gestor atestará o recebimento definitivo do serviço.
20. DA FISCALIZAÇÃO
20.1. Compete à Fiscalização da Contratante:
a) Exigir fiel cumprimento do Contrato e seus aditivos pela Contratada
b) Solicitar o assessoramento técnico, caso necessário;
c) Verificar e atestar as medições e encaminhá-las para aprovação da Contratante, através do Gestor do
Contrato.
d) Zelar pela execução do objeto e pleno atendimento às especificações explícitas ou implícitas;
e) Controlar a qualidade e quantidade dos materiais utilizados e dos serviços executados, rejeitando aqueles
julgados não satisfatórios;
f) Assistir a Contratada na escolha dos métodos executivos mais adequados;
g) Exigir da Contratada a modificação de técnicas inadequadas, para melhor qualidade na execução dos
serviços.
h) Dirimir as eventuais omissões e discrepâncias dos desenhos e especificações;
i) Verificar a adequabilidade dos recursos empregados pela Contratante, exigindo a melhoria dos serviços
dentro dos prazos previstos;
j) Anotar em expediente próprio as irregularidades encontradas, as providências que determinou os
incidentes verificados e o resultado dessas medidas;
k) Estabelecer diretrizes, dar e receber informações sobre a execução do Contrato;
l) Determinar a paralisação da execução do Contrato quando, objetivamente, constatada uma irregularidade
que precisa ser sanada, agindo com firmeza e prontidão;
m) Emitir atestados ou certidões de avaliação dos serviços prestados.
n) Conhecer detalhadamente o Contrato e as cláusulas nele estabelecidas;
o) Levar ao conhecimento dos seus superiores aquilo que ultrapassar às suas possibilidades de correção;
p) Indicar ao Gestor do contrato que efetue glosas de medição por serviço/ serviços mal executados ou não
executados e sugerir a aplicação de penalidades a Contratada em face do inadimplemento das obrigações;
q) Confirmar a medição dos serviços efetivamente realizados, dos cronogramas de execução do objeto
Contratado.
21. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
21.1 Ressalvadas as condições estabelecidas
efetuado observados os requisitos seguintes:

na

lei

nº

8.666/ 93, o pagamento dos serviços será
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a) Apresentação pela Contratada à Fiscalização da Contratante os Boletins de Medição dos serviços de
acordo com o cronograma apresentado.
b) Após constatação da execução dos serviços, pela Fiscalização, os Boletins de Medições serão
encaminhados para aprovação do Gestor do Contrato e em seguida remetido para autorização do empenho
e pagamento.
c) A fatura relativa aos serviços executados no período de cada mês civil, deverá ser apresentada a
Contratante, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente à realização dos serviços, para fins de conferência
e atestação.
d) A Contratada se obriga a apresentar junto à fatura dos serviços prestados, cópia da quitação das seguintes
obrigações patronais referente ao mês anterior ao do pagamento.
d1) Recolhimento das contribuições devidas ao INSS (parte do empregador e parte do empregado), relativas
aos empregados envolvido s na execução do objeto deste instrumento.
d2) Documentação de Regularidade Fiscal referente ao Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS e ao
Fundo de Garantia por tempo de Serviço – FGTS.
e) Comprovante de recolhimento do PIS e ISS, quando for o caso, dentro de 20 (vinte) dias a partir do
recolhimento destes encargos.
f) Caso a medição dos serviços seja aprovada pela fiscalização da Contratante, o pagamento será
efetuado no prazo máximo de 30 dias da entrega da fatura no protocolo pela Contratada.
g) O pagamento de cada fatura dependerá da apresentação dos documentos equitações acima referidas.
g1) Nos casos de eventuais atrasos de pagamentos, haverá recomposição com base nos juros de mora de
1% (um por cento) ao mês “pro rata die”, a partir da data do vencimento e a data do efetivo pagamento.
21.2 Em caso de irregularidades na emissão de documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado
a partir de sua reapresentação, com a documentação devidamente regularizada.
22. INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Os interessados poderão obter mais informações junto a Comissão Permanente de Licitação do Município
de São Luís através dos telefones (98) 3217 - 4033/ 3217 - 4034.

Submete- se o presente termo à aprovação do Sr. Secretario da Secretaria Municipal da Fazenda do Município
de São Luís.
São Luís – MA, 05 de setembro de 2019.

ANEXO I A
(PL ANILH A O RÇ AM ENTÁRI A)
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ANEXO I A - PL ANILHA ORÇ AMENT ÁRI A
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________________________
Thaissa Lombardi Casanovas
Arquiteta/SEMFAZ
Mat- 564087-1
CAU 41201670/MA
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ANEXO IB
(CRONOGR AM A FÍSICO FIN ANCEIRO )
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ANEXO IB

CRONOGR AM A FÍSI CO -FINANCEIRO
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ANEXO IC
(MODELO DE DECLAR AÇ ÃO DE VI SITA AO LOC AL DA OBRA)
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ANEXO IC - MODELO DE DECL AR AÇ ÃO DE VISITA AO LOCAL DOS
SERVIÇOS

Declaramos para f ins de dir eito que a empresa ____(nome da empresa)
CNPJ nº _____repre sentada pelo SR_______ __(nome e identif icação do
prof issional da área de eng enharia), inscrito no CREA nº ________,
____ ____________________,

adquirente

do

Edital

do

Pregão

Presencial nº _________e s eus Anexos, vis itou o local onde serão
executados os ser viços de engenharia objeto da lic itação em epígraf e,
tomando conhec imento de todas as inf ormações e da s condições
existentes

para

o

cumprimento

das

obrigações

na

execução

dos

serviç os do ed if íc io da nova s ede da Secretaria Munic ipal de Fazenda
de São Lu ís , loc alizado na Rua do Egito, s/n, bairro Cent ro em São
Luís- MA.

São Luís/ MA, ___ d e _____________ de 201 9.
Assinatura do Representante d a SEMFAZ
Nome, ident if icação do cargo, CPF/RG

Assinatura do Responsá ve l técnic o do lic itante
Nome, ident if icação do prof issional, CPF /RG

Obs: Tendo em vist a a f aculdade da realização de vistoria, os lic itantes
não poderã o alegar o desco nhecime nto das condições e do g rau de
dif iculda de

e xiste ntes

como

justif icat i va

para

se

e ximirem

das

obrigações assumidas em decorrência d a licit ação.
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ANEXO ID
(MODELO DE PL ANI LHA DE COMPOSIÇÃO DE BDI)
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ANEXO ID.1 - MODELO DE PL ANIL HA DE COMPOSIÇ ÃO DO BDI
SERVIÇOS
P AP EL TIMBR ADO DA LI CI TANTE/ PRO PONE NTE
EMPRESA: (nome e endereço da empresa)
CNPJ:
LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº xxx/2019
OBJETO: Descre ver o objeto do Pregão
ITEM

DES CRIMINAÇÃO

%

A -

1 - Administração Central ( AC)
1.1 - Administração Central
1.2 - Despesas Financeiras
1.3 - Ris cos, Seguros e Garantia
Empreendime nto

7,30%
4,00%
1,23%

B -

C -

2 - Despesa s Fiscais/ Trib utos (I)
2.1 - ISS
2.2 - PIS
2.3 - COFINS
2.4 - CPRB
Benefício (Lucr o) (L)

do

2,07%
11,15%
3,00%
0,65%
3,00%
4,50%
7,40%

FÓRMULA DE C ÁLCULO DO PERCENTUAL DE BDI/LDI:
LDI = [(((1+(AC/100)) X (1+(DF/100)) X (1+(R/100)) X (1+(L/100)))/(1 (I/100))) -1] X 100
Obs.1: Conforme Ac ór dão nº 325/2 007 do TCU de acordo com a
Resolução nº 070/2010 do CSTJ.
D -

PORCENTAG EM GL OB AL APLI C AD A

29,79%

Local e dat a
Assinatura do Representante d a Empresa licit ante
Nome, ident if icação do repres entante, CPF/RG
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ANEXO IE
(MODELO DE COMPOSIÇÃO DE ENC AR GOS SOCI AI S)
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ANEXO

IE

MODELO

DE

PL AN ILH A

DE

COMPO SIÇ ÃO

DE

ENCARGOS SOCI AI S
P AP EL TIMBR ADO DA LI CI TANTE/ PRO PONE NTE

Local e dat a
Assinatura do Representante d a Empresa licit ante
Nome, ident if icação do do representante, CPF/RG
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ANEXO IF
(MEMORI AL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇ ÃO TÉCNIC A)
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MEMORIAL DESCRITIVO E
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

REFORMA DA REDE ELÉTRICA E PARTE
LÓGICA DO PRÉDIO BEM

Agosto, 2019.
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A - ORIENTAÇÕES GERAIS
1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
O presente Memorial Descritivo constitui elemento fundamental para o
cumprimento das metas estabelecidas para a contratação de empresa para a
execução dos serviços de Reforma Rede Elétrica e da Parte Lógica,
localizada no Centro (rua do Egito com a Av. Dom Pedro II) no município
de São Luís/MA.
Para efeito das presentes Especificações, o termo Contratada define o
proponente vencedor do certame licitatório, a quem será adjudicado o objeto
da Licitação, o termo Fiscalização define a equipe que representará o
Departamento de Fiscalização do Município, perante a Contratada e a quem
este último dever-se-á reportar, e o termo Contratante define o Município
envolvidos.
Será sempre suposto que esta especificação é de inteiro conhecimento
da empresa vencedora da licitação.
Na execução de todos os projetos e serviços a Contratada deverá seguir
as Normas Técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas

ABNT e

as normas citadas no decorrer destas Especificações.
A execução de todos os serviços obedecerá rigorosamente às
indicações constantes no projeto, conforme plantas, e o constituem, além das
prescrições contidas neste memorial, e demais documentos integrantes do
contrato.
2. Discrepâncias, Prioridades e Interpretações.
Em caso de dúvidas quanto à interpretação do Memorial descritivo,
Projetos, Detalhes e/ou das instruções de concorrência, deverão ser
consultados os Profissionais Responsáveis ou a Contratante, nesta ordem.
Em casos de divergência entre desenhos de escalas diferentes
prevalecerão sempre os de maior escala.
Em casos de divergências entre detalhes e desenhos e este Memorial
Descritivo prevalecerão sempre os primeiros.
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Em casos de divergência entre cotas de desenhos e suas dimensões
medidas em escala prevalecerão sempre às primeiras.
Todos os detalhes constantes dos desenhos e não mencionados neste
Memorial descritivo, assim como os detalhes aqui mencionados e não
constantes dos desenhos, serão interpretados como fazendo parte integrante
do projeto.
Nenhuma alteração nos desenhos fornecidos, bem como nessas
especificações pode ser feita sem consulta prévia e autorização por escrito
dos autores do projeto e aprovação da Contratante. A Fiscalização poderá
impugnar qualquer trabalho feito em desacordo com os desenhos e
especificações.
A Contratada se obriga a tomar conhecimento e consultar todos os
projetos antes e durante a execução de quaisquer serviços.

3. Orientação Geral e Fiscalização
A

Contratante

manterá

prepostos

seus,

convenientemente

credenciados junto à construtora com autoridade para exercer, em nome da
Contratante, toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização
das obras e serviços de construção, exercidos pela Contratada.
As relações mútuas, entre a Contratante e Contratada, fornecedores e
empreiteiros serão mantidas por intermédio da Fiscalização.
A Contratada se obriga a facilitar meticulosa fiscalização dos materiais
e execução das obras e serviços contratados, facultando à Fiscalização, o
acesso a todas as partes das obras contratadas. Obriga-se do mesmo modo,
a facilitar a fiscalização em oficinas, depósitos ou dependências, onde se
encontrem materiais destinados à construção, serviços e obras em reparo.
Fica assegurado à Fiscalização o direito de ordenar a suspensão das
obras e serviços sempre que estes estiverem em desacordo com os projetos e
especificações.
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A Contratada se obriga a retirar da obra, imediatamente após o
recebimento da comunicação em diário de obra, qualquer empregado que
venha a demonstrar conduta nociva ou incapacidade técnica.
Os serviços a cargo de diferentes firmas serão articulados entre si de
modo a proporcionar andamento harmonioso da obra em seu conjunto.
As planilhas com quantitativos de serviços fornecidos pela Contratante
devem obrigatoriamente ser conferidas pelo LICITANTE, não sendo aceitas
quaisquer reclamações ou reivindicações após a obra contratada. Qualquer
discrepância deverá ser resolvida com a Fiscalização antes da contratação.
A Contratada fornecerá os equipamentos, os materiais, a mão-de-obra,
o transporte e tudo mais que for necessário para a execução, a conclusão e a
manutenção dos serviços, sejam eles definitivos ou temporários.
Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser novos,
comprovadamente de primeira qualidade e, estarem de acordo com as
especificações, devendo ser submetidos à aprovação da Fiscalização, com
exceção de eventuais serviços de remanejamento onde estiver explícito o
reaproveitamento.
A Contratada deverá submeter à Fiscalização, amostras de todos os
materiais a serem empregados nos serviços, antes de executá-los. Se julgar
necessário, a Fiscalização poderá solicitar à Contratada a apresentação de
informação, por escrito, dos locais de origem dos materiais ou de certificados
de ensaios relativos aos mesmos.
A Contratada deverá providenciar a aquisição dos materiais tão logo
seja contratado, visando o cumprimento dos prazos do cronograma para esse
item. A Fiscalização não aceitará a alegação de atraso dos serviços devido ao
não fornecimento dos materiais pelos fornecedores.
Nenhum pagamento adicional será efetuado em remuneração aos
serviços aqui descritos; os custos respectivos deverão estar incluídos nos
preços unitários e/ou no global constantes da proposta da Contratada.
Quaisquer outros custos, diretos ou indiretos, que sejam identificados
pelo licitante para a execução dos serviços deverão ser incluídos no
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orçamento, e nunca pleiteados durante a execução da obra como acréscimo
de novos serviços.
O BDI

Benefícios e Despesas Indiretas, conforme prevê a legislação,

deverá ser destacado em item próprio na planilha orçamentária, não devendo
fazer parte da composição dos preços unitários.
A equipe técnica da Contratada, responsável pelos serviços, deverá
contar com profissionais especializados e devidamente habilitados, para
desenvolverem as diversas atividades necessárias à execução da obra. 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.
Quando houver necessidade de movimentar ou modificar equipamentos
e elementos existentes na obra, a fim de facilitar a execução de seus serviços,
a Contratada deverá solicitar previamente à Fiscalização autorização para tais
deslocamentos e modificações.
Possíveis

indefinições,

omissões,

falhas

ou

incorreções

das

especificações ora fornecidas, não poderão, jamais, constituir pretexto para a
Contratada pretender cobrar "serviços extras" e/ou alterar a composição de
preços unitários. Considerar se á, inapelavelmente, a Contratada como
altamente especializada nas obras e serviços em questão e que, por
conseguinte, deverá ter computado, no valor global da sua proposta, também,
as complementações e acessórios por acaso omitidos nas especificações,
mas implícitos e necessários ao perfeito e completo funcionamento de todos
os materiais, peças, etc.
A Contratada deverá remover todo o entulho do local da obra e fazer a
limpeza completa após a finalização da execução do serviço.
A

Contratada

deverá

responsabilizar-se

por

quaisquer

danos

provocados no decorrer dos serviços ou em consequência destes, arcando
com os prejuízos que possam ocorrer com o reparo desses danos.
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A inobservância das presentes especificações técnicas e dos projetos
implica a não aceitação parcial ou total dos serviços, devendo a Contratada
refazer as partes recusadas sem direito a indenização.
A Contratada deverá, necessariamente, cotar seus serviços por preço
unitário, seguindo a Planilha de Orçamento e Quantitativos.
O material equivalente técnico a ser utilizado deverá ser apresentado
com antecedência à Fiscalização para a competente autorização, a qual será
dada por escrito em Ofício ou no Livro de Ocorrências. Ficará a critério da
Fiscalização, exigir laudo de Instituto Tecnológico Oficial para comprovação da
equivalência técnica,
ficando desde já estabelecido que todas as despesas serão por conta da
Contratada, ficando vedado qualquer repasse para a Contratante.
O objeto deste memorial descritivo obedecerá às quantidades previstas
na planilha orçamentária indicadas no Anexo IA e especificações abaixo
descritas:
B - ARQUITETURA
1. SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA.
1.1 Despesas Diversas
1.1.1. Mobilização e Desmobilização
É componente do Custo Direto constituído por despesas incorridas para
a preparação da infraestrutura operacional da obra e a sua retirada no final do
contrato e compreende os seguintes serviços:
Transporte, carga e descarga de materiais para a montagem do canteiro
de obra.
Montagem de desmontagem de equipamentos fixos de obra.
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Transporte, hospedagem, alimentação e despesas diversas do pessoal
próprio ou contratado para a preparação da infraestrutura operacional da
obra.
Aluguel horário de equipamentos especiais para carga e descarga de
materiais ou equipamentos pesados que compõe a instalação.
Estas despesas devem compor a planilha de orçamento como item
independente.
1.1.2. Canteiro de Obras
Canteiro de Obras é um componente do Custo Direto necessário para a
execução da obra e compreende as seguintes instalações dimensionadas de
acordo com o seu porte:
Preparação do terreno para instalação do canteiro;
Cerca ou muro de proteção e guarita de controle de entrada do canteiro
Construção do escritório técnico e administrativo da obra constituídos por
sala do engenheiro responsável, sala de reunião, sala do assistente
administrativo, sala dos engenheiros, sala de pessoal e recrutamento,
sala da fiscalização, etc.
Sala de enfermaria, almoxarifado, carpintaria, oficina de ferragem, etc.
Vestiários, sanitários, cozinha e refeitório:
Oficina de manutenção de veículos e equipamentos.
Alojamento para os empregados.
Placas obrigatórias da obra.
1.1.3. Administração Local
É um componente do Custo Direto constituído por todas as despesas
incorridas na montagem e na manutenção da infraestrutura da obra necessária
para a execução dos serviços.
A administração Local compreende as seguintes atividades básicas:
Chefia da obra

engenheiro responsável;

Outros engenheiros de obra;
Engenharia e Planejamento de obra;
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Medicina e Segurança do Trabalho;
Produção

mestre de obra e encarregados;

Manutenção dos equipamentos;
Manutenção do Canteiro;
Consumos de energia, água e telefone fixo e móvel;
Gestão da qualidade e produtividade;
Gestão de Materiais;
Gestão de Recursos Humanos;
Administração da obra

todo o pessoal do escritório local;

Seguro de garantia de execução, ART, etc.
Esses gastos farão parte da Planilha de Orçamento em itens
independentes da composição de custos unitários, especificados como
Administração Local, podendo-se adotar as seguintes alternativas de
lançamento:
Preços compostos analiticamente;
Custo mensal ou horário de mão de obra administrativa ou técnica;
Custos mensal reembolsável;
Custo mensal ou total de manutenção do canteiro de obras.
1.2. Subestação
Deverá ser instalada uma subestação de 1.000kVA para atender
todo o prédio da nova sede da SEMFAZ.

1.3. Rede Elétrica de Baixa Tensão
No prédio já existe uma rede elétrica de baixa tensão para os
serviços de luz, força, bombas e elevadores. Deverá ser realizado uma revisão
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neste sistema e interliga-lo com o QGBT que deverá ser instalado na
subestação.
Será instalado um Grupo Gerador de 400kVA para atender as
cargas essenciais, como elevadores, informática e iluminação de emergência.
Deverá ser instalado um quadro elétrico dedicado ao sistema de ar
condicionado em cada andar. Para cada ar condicionado deverá ser instalado
um circuito para a condensadora e outro para evaporadora.
Deverão ser instaladas luminárias com lâmpadas fluorescentes e com
lâmpadas de LED para todos os andares.
1.4

Rede Elétrica Dedicada a TI
Consiste na implantação de uma rede dedicada exclusivamente a

rede de computadores e sistemas de segurança.
Deverá ser instalado um No Break de 225kVA, na Sala Técnica,
localizada no Subsolo do prédio, que alimentará todos os quadros de
informática. A alimentação desse No Break virá do grupo gerador de 400kVA.
1.5. Sistema de Cabeamento Estruturado
Consiste na implantação do cabeamento metálico e óptico para
atender a rede de computadores, telefonia, CFTV e controle de acesso. A
solução deverá ser 100% categoria 6 para o cabeamento horizontal e para o
backbone será realizado em cabeamento óptico MM OM3 e metálico blindado
categoria 6A. Todos os componentes do sistema de cabeamento estruturado,
como: cabos UTP, tomadas, patch panels, patch cables, patch cords, cabos
ópticos, cordões, extensões e DIOs, deverão ser de um único fabricante, e
deverão contar com garantia estendida de 25 anos, fornecida pelo fabricante,
para produtos e serviços fornecidos, e de performance da rede instalada.
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1.6. Telefonia
Consiste em fornecimento, instalação, configuração, treinamento e
operação assistida, de um sistema de telefonia formado por: uma Central
PABX hibrida (Analógica, digital e IP) a ser instalada no Data Center (8º Pav.) e
aparelhos telefônicos a serem instalados nos diversos pavimentos do prédio
sede, de acordo com a orientação do contratante.
1.7 Videoconferência
Consiste em fornecimento, instalação, configuração, treinamento e
operação assistida, de um sistema de videoconferência formado por: um
equipamento gerador de múltiplas conferências a ser instalado na SEMFAZ;
um equipamento com comunicação ponto a ponto a ser instalado na sede da
prefeitura e um software de comunicação remoto podendo ser utilizado em
computadores, tablets ou smartphones.

1.8.

Data Center
Consiste na utilização de uma sala segura com a finalidade de

abrigar os equipamentos de informática.
Será instalado no 8° pavimento e deverá ter sistema de no break
redundante, alimentação elétrica de emergência oriunda de grupo gerador de
60kVA a ser instalado no subsolo do prédio sede, sistema de CFTV, sistema de
controle de acesso, detecção, alarme e combate a incêndio (sistema de
combate a incêndio por agente limpo), sistema de climatização a precisão,
sistema de cabeamento estruturado com solução óptica otimizada (10G) e
metálica blindada cat. 6A.
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1.9.

Controle de Acesso
Consiste no fornecimento, instalação, configuração, treinamento e

operação assistida, de um sistema de controle de acesso, formado por:
catracas, leitores biométricos, de proximidade, fechaduras eletromagnéticas,
sensores de abertura de porta e mola para portas.
Deverá ser fornecido um servidor para armazenamento do banco de
dados, a ser instalado no Data Center (8º Pav.), estações de trabalho para
cadastramento, centrais de controle de acesso, fiação em cabos blindados
multipares, softwares e licenças para o perfeito funcionamento da solução.
2.

CFTV-IP
Consiste no fornecimento, instalação, configuração, treinamento e

operação

assistida,

de

um

sistema

de

câmeras

IP,

servidores

de

gerenciamento e armazenamento, estações de monitoramento, software,
monitores em LED.
2.1.

Detecção e Alarme de Incêndio
Consiste no fornecimento, instalação, configuração, treinamento e

operação assistida, de uma solução de detecção e alarme de incêndio (SDAI),
formado por: infraestrutura em eletroduto galvanizado à fogo, médio, NBR5624, pintado na cor vermelha, lançamento de fiação, detectores endereçáveis,
central de alarme, monitoramento e supervisão, instalação de central
repetidora, instalação de sirene e sinalizador audiovisual e acionadores
manuais.
2.2.

Documentação
Na conclusão dos serviços deverá ser entregue a documentação da

obra (As-Built
diagramas, quadros de carga e plantas atualizadas, memorial atualizado,
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manuais dos equipamentos, certificados de garantia, relatórios de testes e
deverá ser entregue da seguinte forma: 01 (uma) cópia impressa, numerada e
encadernada; 01 (uma) cópia em mídia digital/óptica com os arquivos de texto
em Word, planilhas em Excel e plantas em Autocad; e 01 (uma) cópia em mídia
digital com todos os arquivos em .pdf.
2.3.

Limpeza Geral
Os locais de execução dos serviços deverão ser mantidos limpos

durante todo o decorrer da obra e quando de sua conclusão deverá ser
executada a limpeza geral da obra com remoção de todos os entulhos,
incluindo a desmobilização do canteiro de obras.
São Luís

MA, 05 de Agosto de 2019.

________________________
Thaissa Lombardi Casanovas
Arquiteta/SEMFAZ
Mat- 564087-1
CAU 41201670/MA
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ANEXO IG
(PL ANILH A D A CURV A ABC )
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ANEXO I G - PL ANILH A D A CURV A ABC
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