PROJETO BÁSICO
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PEDACINHO DO CÉU - BAIRRO INÁCIA DE
CARVALHO

OBJETO
Descrevemos aqui a diretriz para a execução da Construção da Escola Pedacinho
do Céu, situado no bairro Inácia de Carvalho, em São José da Lapa.
EXECUÇÃO
Os serviços serão executados conforme Projeto Básico, Memorial Descritivo,
Planilha de Orçamento e Cronograma Físico Financeiro.
JUSTIFICATIVA
A construção da escola se faz necessária visando atender a demanda
institucional e educacional do local, por meio de melhor conforto e segurança a
população.
Atualmente, nesse bairro não existe creche para atendimento de crianças de 0 a 5
anos. As crianças de 3 a 5 anos estão em horário parcial na Escola Municipal
Inácia de Carvalho. Esta unidade será destinada ao atendimento a população
urbana, nas faixas etárias descritas acima.
PLANILHA DE REFERÊNCIA
Todos os encargos e métodos construtivos serão os descritos no Caderno de
Encargos do Setop, Sinapi, Seinfra, CPU e Sudecap e são parte integrante do
presente processo.
REGISTRO CREA
As empresas concorrentes à licitação deverão ser registradas no Conselho
Regional de Engenharia e Arquitetura e possuir em seu quadro de pessoal,
engenheiro com atribuições necessárias à execução do diagnóstico com
atestados de execução de obras fornecidos pelo CREA, compatíveis com o
tamanho e complexidade do presente projeto.
PRAZO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
Os serviços deverão ser executados pelo prazo de 8 (oito) meses, a contar da
data de emissão da Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado, nos termos da
Lei nº 8.666/93.
VALOR ESTIMADO
O valor estimado para execução do serviço é de R$ 1.996.624,76 (um milhão
novecentos e noventa e seis mil seiscentos e vinte e quatro reais e setenta e seis
centavos).
CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO DO OBJETO
Os serviços serão recebidos:
O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente no prazo de 02 (dois) dias úteis
após a conclusão, uma vez verificada a execução satisfatória dos serviços,
mediante termo de recebimento definitivo, ou recibo, firmado pelo fiscal do
contrato.

Havendo rejeição dos serviços, no todo ou em parte, a contratada deverá refazêlos no prazo estabelecido pela Administração, observando as condições
estabelecidas para a prestação.
Na impossibilidade de serem refeitos os serviços rejeitados, ou na hipótese de
não serem os mesmos executados, o valor respectivo será descontado da
importância mensal devida à contratada, sem prejuízo da aplicação das sanções
cabíveis.
Em caso de irregularidade não sanada pela contratada, a contratante reduzirá a
termo os fatos ocorridos para aplicação de sanções.

PROCEDIMENTOS DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
O contrato ou instrumento equivalente oriundo desta contratação terá como
responsáveis:
GESTOR DO CONTRATO: Rodrigo Almeida Freitas
Email: obrassjl@gmail.com Telefone: 31 2010-1185
FISCAL DO CONTRATO: Marcele Carolina Cruz Costa
Email: obrassjl@gmail.com Telefone: 31 2010-1184
FISCAL DE OBRAS: Dimar de Souza
Email: obrassjl@gmail.com Telefone: 31 2010-1182

REALIZAÇÃO DE VISTORIA
Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante poderá
realizar vistoria nas instalações do local de execução dos serviços, acompanhado
pelo servidor Dimar de Souza, designado para esse fim, de segunda à sexta-feira,
das 9 horas às 12 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo
telefone 2010-1182. Durante a visita devem ser esclarecidas quaisquer dúvidas
referentes à planilha orçamentária base, especificações e projetos.
A visita técnica será facultativa.
As empresas que não visitarem os locais de prestação dos serviços não poderão,
em hipótese alguma e em nenhum tempo, alegar desconhecimento em relação
aos serviços para a elaboração de sua proposta comercial em decorrência de sua
ausência na referida visita.
É de responsabilidade da licitante a ocorrência de eventuais prejuízos em virtude
de sua omissão na verificação dos locais de prestação dos serviços.

O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital,
estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para abertura da sessão
pública.
Para a vistoria, o licitante, ou o seu representante, deverá estar devidamente
identificado.

DOCUMENTAÇÃO
Habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista e qualificação econômicofinanceira, a ser definido pelo Setor de Licitação ou de acordo com os arts. 6º a 8º
da IN n. 001/2019.
As empresas concorrentes à Licitação deverão apresentar declaração informando
o índice do BDI para orientar a composição de custo de possíveis serviços
adicionais.
Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível
em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, bem como a
indicação das instalações, do aparelhamento e do pessoal adequados e
disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como a indicação e
qualificação de cada um dos membros da equipe de trabalho que se
responsabilizará pelos serviços;

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Executar os serviços conforme especificações do Projeto Básico e de sua
proposta, com os recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas
contratuais;
Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou
em parte, no prazo máximo de 02 (dois) dias, os serviços efetuados em que se
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos
materiais empregados, a critério da Administração;
Fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na
qualidade e quantidade especificadas, nos termos de sua proposta;
Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais
causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos
ou representantes, dolosa ou culposamente, ao Município ou a terceiros;
Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou serviço técnico
especializado, para que a Administração possa utilizá-lo de acordo com o previsto
no Projeto Básico, nos termos do artigo 111 da Lei n° 8.666, de 1993;
Quando o projeto se referir à obra imaterial de caráter tecnológico, insuscetível de
privilégio, a cessão dos direitos incluirá o fornecimento de todos os dados,
documentos e elementos de informação pertinentes à tecnologia de concepção,

desenvolvimento, fixação em suporte físico de qualquer natureza e aplicação da
obra;
Assegurar à Contratante:
 O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive
sobre as eventuais adequações e atualizações que vierem a ser
realizadas, logo após o recebimento de cada parcela, de forma
permanente, permitindo à Contratante distribuir, alterar e utilizar os
mesmos sem limitações;
 Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações
técnicas, da documentação produzida e congêneres, e de todos os demais
produtos gerados na execução do contrato, inclusive aqueles produzidos
por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilização sem que
exista autorização expressa da Contratante, sob pena de multa, sem
prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.
Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a
serem executados, de conformidade com as normas e determinações em vigor;
Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados
que adentrarão o órgão para a execução do serviço, os quais devem estar
devidamente identificados por meio de crachá;
Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias,
tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não
transfere responsabilidade à Administração;
Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da
Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for
o caso;
Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da
prestação dos serviços;
Não permitir a utilização do trabalho do menor;
Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas
na licitação;
Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes
de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto
da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do §
1º do art. 57 da Lei Nº 8.666, de 1993.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar seus
serviços de acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos,
especialmente do Projeto Básico;
Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor
especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas,
indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente
envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as
providências cabíveis;
Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no
curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;
Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, na forma do
contrato;
Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em
compatibilidade com as obrigações assumidas pela Contratada, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO
Do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, pelo regime de empreitada por PREÇOS
UNITÁRIOS em conformidade com as disposições da Lei nº 8.666/1993.

SUBCONTRATAÇÃO
A contratada, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades
contratuais e legais, poderá subcontratar parcialmente o objeto, até o limite de
30% do valor total do contrato.
Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral
da Contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a
supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder
perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratação.
As empresas e/ou pessoa física a serem subcontratadas deverão ser indicadas e
qualificadas pela empresa contratada, com a descrição dos bens e serviços a
serem fornecidos e seus respectivos valores;
A subcontratação somente será autorizada mediante apresentação, pela empresa
subcontratada, de toda a documentação de habilitação exigida no Edital.

A empresa e/ou pessoa física contratada é responsável pelos danos causados
pela subcontratada à Administração ou a terceiros na execução do objeto
subcontratado.
A empresa contratada compromete-se a substituir imediatamente a empresa e/ ou
pessoa física subcontratada, na hipótese de extinção da subcontratação, sob
pena de aplicação das sanções previstas no edital e seus anexos.
Aplicam-se às subcontratadas todas as regras previstas no edital.
Para que os pagamentos possam ser efetuados, a subcontratante deverá
apresentar a seguinte documentação da subcontratada:
I - Empresa:
a) Regularidade fiscal, previdenciária e trabalhista;
b) Nota fiscal em nome da subcontratante; (empresa vencedora da licitação)
II - Pessoa Física:
a) CPF, Nota fiscal e comprovação de regularidade previdenciária, ou
b) não sendo possível a comprovação da regularidade previdenciária a
subcontratante deverá recolher a previdência social e comprovar por meio da
GFIP.

SANÇÕES APLICÁVEIS:
O descumprimento de quaisquer das cláusulas ou obrigações diretas ou indiretas
decorrentes deste termo de referência poderá ensejar a aplicação das sanções
previstas no respectivo Edital, Ata e/ou contrato.

CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO
O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária emitida por
processamento eletrônico, a crédito do beneficiário em conta bancária a ser
indicada pela contratada em sua proposta, no prazo de 15 dias corridos da data
do recebimento definitivo, com base na(s) Nota(s) Fiscal(is), devidamente
conferidos e aprovados pelo Contratante.
O pagamento da Nota Fiscal fica vinculado a prévia conferência pelo fiscal do
contrato.
As Notas Fiscais ou documentos que a acompanharem para fins de pagamento
que apresentarem incorreções serão devolvidos à Contratada e o prazo para o
pagamento passará a correr a partir da data da reapresentação dos documentos,
considerados válidos pelo Contratante.
Nas Notas Fiscais deverão vir os dados bancários completos da Contratada, sob
pena de não realização do pagamento até a informação dos mesmos, de
obrigação da Contratada.

Para que os pagamentos possam ser efetuados, a contratada deverá apresentar,
junto à nota fiscal de produtos/serviços, a seguinte documentação:
I - Documentos comprobatórios da regularidade fiscal e regularidade trabalhista;
II - Termo de Medição ou Relatório de Prestação de Serviços, devidamente
atestado e aprovado pelo Fiscal do Contrato e pelo Secretário requisitante;
III – Registro fotográfico;
IV - Cópias autenticadas, da Guia de Recolhimento Previdência Social (GRPS), e
da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia (GRF/GFIP) quitada (s),
específica (s), vinculada (s) a prestação de serviços em questão, bem como os
comprovantes de regularidade com o Instituto Nacional de Seguridade Social
(INSS), com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), e com o
Ministério do Trabalho e Emprego (CNDT), correspondentes a última nota fiscal
ou fatura paga pela Administração;
Sobre o valor devido ao contratado, a Administração efetuará as retenções
tributárias cabíveis.
Quanto ao ISSQN, será observado o disposto na Lei Complementar nº 116, de
2003, e legislação municipal aplicável.
É vedado ao Contratado transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes
do contrato.
ORIGEM DO RECURSO: Recurso Vinculado
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Ficha 118

São José da Lapa, 16 de Março de 2021

Rodrigo de Almeida Freitas
Secretário de Obras públicas
Gestor do Contrato

Marcele Carolina Cruz Costa
Assessora Técnica de Secretaria
Fiscal do Contrato

Dimar de Souza
Engenheiro Civil – CREA 162.339/D
Fiscal de Obras

