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1. OBJETO.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA
PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MACRO E MICRO
DRENAGEM NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE.

2. OBJETIVO.

O presente Projeto Básico tem o objetivo de apresenta as diretrizes, especificações técnicas e
condições para contratação de empresa especializada na área de engenharia para a execução dos
serviços da Macro e Micro Drenagem no Município do Paulista/PE, através da prestação de
serviços continuado de manutenção:
O presente Projeto Básico consiste na execução de serviços que englobam de consertos, reparos e
limpezas necessários à conservação preventiva e corretiva nos sistemas de drenagem, limpeza de
canais, valas e riachos. Estabelecendo requisitos, condições e diretrizes técnicas e administrativas
para Contratação de Empresa especializada na área de engenharia para execução dos serviços de
melhorias e conservação em áreas de equilíbrio ambiental.

3. JUSTIFICATIVA.

A prefeitura Muncipal do Paulista, vem por meio da Secretaria de Obras e Serviços Públicos
estabelecer por meio desse Projeto Básico parâmetros para as ações de manutenção aqui
propostas, definidas e mensurados em função dos problemas identificados nas estruturas que
compõem o sistema de drenagem do Município do Paulista, bem como, garantir a perfeita função
dos mesmos.
A contratação em tela envolve serviços de natureza continuada, necessárias à conservação dos
elementos de drenagem. As ações de reparos realizados sistematicamente são imprescindíveis a
sua conservação e, para que os possíveis danos decorrentes da ausência de manutenção não
venham a comprometer a estrutura dos mesmos, além de gerar impactos sociais e econômicos
para o município do Paulista.
A ocupação desordenada de áreas urbanas e a consequente cobertura de grandes áreas, tornando-
as impermeáveis, ocasionam redução de infiltração das chuvas no solo. Não se deve esquecer que
grande parte dos efeitos prejudiciais das chuvas deve-se à ação do homem. A obstrução de canais
e galerias por lixo também degradam o ambiente urbano, além de provocar alagamentos,
ocasionando prejuízos materiais e humanos, inclusive mortes.
Pelas razões expostas, faz-se necessário realizar um trabalho regular e contínuo de manutenção
que sejam executados dentro de uma programação estratégica, com procedimentos durante todos
os períodos do ano visando à mitigação dos problemas e atendo as solicitações recebidas
diariamente através do sistema implantado pela Secretaria de obras e Serviços Públicos, dentro de
um plano hábil de intervenções periódicas, envolvendo também manutenção de curto, médio e
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longo prazo, de modo a garantir o funcionamento adequado do sistema e todos as vantagens
geradas.

Um adequado sistema de drenagem, portanto, proporciona uma série de benefícios, tais como:

✔ Redução de gastos com manutenção de vias públicas;

✔ Valorização das propriedades existentes na área beneficiada;

✔ Redução de danos às propriedades e do risco de perdas humanas;

✔ Escoamento rápido das águas superficiais, facilitando o tráfego por ocasião das chuvas;

✔ Eliminação da presença de águas estagnadas e lamaçais, focos de doenças;

✔ Redução de impactos da chuva ao meio ambiente, como erosões e poluição de rios e
lagos;

✔ Redução da incidência de doenças de veiculação hídrica;

✔ Condições razoáveis de circulação de veículos e pedestres em áreas urbanas, por ocasião
de chuvas frequentes e/ou intensas.

O objeto é de suma importância e o trabalho não pode sofrer paralisações, pois a atuação
preventiva, antes da incidência de fortes chuvas, é que livra as áreas de risco e com histórico de
alagamentos das perdas materiais e humanas, durante as fortes chuvas que atingem o Estado nos
períodos de inverno.
O aumento no número de canais e a evolução do município fizeram com que a quantidade
prevista no atual contrato, que já teve aditivo de 25% (limite legal), não seja mais suficiente
atualmente.
Diante da constatada insuficiência de saldo do contrato para realizar a manutenção dos canais,
rios e galerias, evitando o crescimento de vegetações e o assoreamento dos locais, e para
preparar a cidade para o período de chuvas, se torna necessária a licitação para nova
contratação, mais atualizada em termos de quantidades e serviços para a atual realidade do
Paulista.

4. CARACTERÍSTICAS DA LICITAÇÃO.

4.1 O modalidade da licitação será definida pela Gerência de Licitação do Municipio do Paulista.

a) TIPO: MENOR PREÇO;

b) JULGAMENTO: Por menor Preço Global;
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c) REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por preço unitário;

d) PREÇO GLOBAL MÁXIMO: R$ 16.688.205,04

e) DOS PRAZOS: O prazo de vigência do contrato será de 12 meses contados a partir da
assinatura do contrato, renovaveis conforme o  Artigo 57 da Lei nº 8666/93.

5. DOS VALORES/RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

5.1.O VALOR MÁXIMO DOS SERVIÇOS: R$ 16.688.205,04 (Dezesseis milhões, seiscentos e
oitenta e oito mil, duzentos e cinco reais e quatro centavos)

Preço global máximo do certame, onde já estão inclusos:
● Todos os encargos sociais e fiscais envolvidos na execução dos serviços, apresentados pela

Contratada para prestação dos serviços especificados neste projeto básico;
● Custos com todo pessoal técnico e administrativo e Encargos Financeiros;
● Custos com o transporte para os deslocamentos intramunicipal;
● Custos de fardamentos, EPI´s e para equipe técnica;
● Taxa de Licenciamento nos órgãos competentes, quando for o caso;
●Os valores referentes ao pagamento de ART\RRT.

Para elaboração do orçamento foi utilizada: tabelas desoneradas e não desoneradas da SINAPI -
NOV/2022 + BDI (BDI 1 = 25,51% e BDI 2 = 14,45%) e composições de custo (usando como referência
as tabelas EMLURB - EMLURB JUL/2018). Na elaboração do preço estimado, foi feito o estudo
levando em consideração os preços unitários da tabela SINAPI - NOV/2022, com seus respectivos BDI’s,
no qual, para este serviço, o preço total mais vantajoso para o erário foi o obtido com a tabela
DESONERADA.

5.2. As despesas em decorrência do objeto desta ata correrão por conta das seguintes dotações
orçamentárias:

5.2.As despesas em decorrência do objeto desta ata correrão por conta das seguintes dotações
orçamentárias:

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO PAULISTA

DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DA AÇÃO
15.452.2018.4036 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE CANAIS E GALERIAS
ELEMENTO  339039
Fonte: 15000000 – Recursos Ordinários do Tesouro
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• Composições acrescidas de BDI de 25,51%, exceto para o item 9.1.4, que utilizou o BDI reduzido
(BDI 2 = 14,45%), por se tratar de aquisição;
• A composição do BDI das empresas participantes da licitação deverá ser anexa da proposta de preços,
não podendo incluir no BDI impostos como o CSLL e IRPJ, pois impostos de natureza direta
e personalíssima.

6. LOCALIZAÇÃO

Imagem 01 - Município do Paulista.

7. DOS SERVIÇOS Á EXECUTAR.

7.1. Deverão ser observadas as especificações e diretrizes constantes deste Projeto Básico, a fim
de preservar a qualidade e o bom andamento dos trabalhos:

I. Os serviços com característica de natureza contínua serão executados sob o regime de
empreitada por preço unitário, tendo como órgão fiscalizador a Secretaria de Obras e Serviços
Públicos.

II. Serão expedidas ordens de serviço graduais para cada serviço, conforme demanda
identificada e de acordo com as prioridades estabelecidas por esta Secretaria.

III. Cada ordem de serviço determinará o local e as condições de execução, o tempo de
permanência da equipe, o equipamento no local de execução e por consequência a
quantidade a realizar e o valor previsto para a execução de acordo com as quantidades
autorizadas e os preços unitários contratados.

IV. A Empresa Contratada deverá providenciar a imediata mobilização de equipes e
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equipamentos para atender a realização dos serviços autorizados.

V. Para os serviços Emergenciais, a contratada deverá imediatamente fazer a sinalização
adequada para prevenção de acidentes e terá 24 horas para iniciar os serviços, cujo prazo será
contado a partir do recebimento da programação ou notificação por telefone, mensagens
eletrônicas, autorização expressa, dentre outros.

● Serviços Emergenciais ou Manutenção Corretiva: Denomina-se como o conjunto de
operações realizadas em detrimento de ocorrências aleatórias, supervenientes, que
extrapolam ou independem de planejamento prévio, com o objetivo de reparar ou
sanar defeitos definidos de acordo com o grau de risco e probabilidade de acidentes
com veículos ou transeuntes, com prazo e horário definidos para a realização dos
mesmos.

VI. Executar o Plano de ação para os serviços de manutenção da Macro e Micro: Os
serviços serão executados dentro de uma programação estratégica para que sejam atendidas
as exigências técnicas no momento adequado, evitando dessa forma o prejuízos à
trafegabilidade e ao bom funcionamento dos sistemas de drenagens existentes, e com isso,
garantir uma melhor qualidade de vida aos munícipes.

● Serviços Programados ou Manutenção Preventiva: Compreende um conjunto de
operações realizadas com o objetivo de evitar o surgimento ou agravamento de
defeitos

● As atividades de conservação periódica têm como finalidade melhorar e garantir as
funções de todo sistema de drenagem, podendo haver também necessidade de se
executar melhorias estruturais a fim de acrescer sua capacidade estrutural de alguns
elementos, podendo haver substituição ou reparos, afim de estender a vida do sistema.

● Esses serviços serão extensivamente utilizados na dos sistemas de drenagens
correspondentes, visto que as melhorias das técnicas e dos materiais, através de
atividades periódicas vêm crescentemente sendo utilizadas para estender sua vida útil.

● Os serviços serão executados dentro de uma programação estratégica, para que sejam
atendidas as exigências técnicas no momento adequado, evitando dessa forma o
prejuízos à trafegabilidade e ao bom funcionamento dos sistemas de drenagens.

● Não serão executados novos reparos para o mesmo local e mesmo o item executado,
estando dentro do período de garantia de obra e ou decorrente de serviços prévios mal
executados. Os mesmos deverão ser refeitos sem custos para a administração pública.
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7.2. ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS:
● O escopo básico de trabalho para execução dos serviços deverá estar de acordo com todas

as especificações e recomendações presentes neste Projeto Básico, segue:
✔PROJETO BÁSICO;
✔CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS;
✔PLANILHA ORÇAMENTÁRIA;
✔LEVANTAMENTO TÉCNICO DOS CANAIS DO MUNICÍPIO DO PAULISTA;

● Os serviços objeto deste Projeto Básico destinam-se às intervenções retificadoras do
sistema de MACRO E MICRODRENAGEM, envolvendo as seguintes atividades:

I.Execução de serviços de demolição de pavimentos e passeios, como forma de dar acesso
às galerias e aos canais, objeto de recuperação ou desobstrução;

II. Abatimentos de galerias localizados na faixa de rolamento e no passeio;
III.Recuperação e construção de elementos de drenagem, tais como: poços de visitas, caixas

coletoras, sarjetas, assim como linha d'agua, reposição de meio-fio, fornecimento e
assentamento de meio-fio, etc., estando essas intervenções na faixa de rolamento ou no
passeio, quando existir riscos de acidentes para os transeuntes ou veículos;

IV. Limpeza manual de poços de visita, caixas coletoras e sarjetas para a reposição de tampa,
tampão ou sobre tampa;

V. Reposição de peças em ferro fundido ou em concreto armado em poços de visitas, caixas
coletoras, grades de sarjetas, etc. denominados como pré-moldados.

VI.Realização de serviços de proteção e sinalização dos locais que estiverem sob o efeito de
intervenção, devido aos trabalhos de recuperação de galerias e limpeza de canais;

VII. Remoção e transporte de materiais diversos;
VIII.Execução de trabalhos em terra incluindo serviços de escavação manual e mecânica,

aterro, execução de base e reaterro;
IX.Execução de pequenos serviços de concreto armado e de alvenarias, para base de canais

e galerias ou para reconstituição de canais e canaletas;
X.Realização de serviços de conserto de galerias e poços de visita com avarias identificadas,

as quais só serão executados se os elementos forem componentes do sistema de
drenagem. Se, se tratar de redes de água e esgotos, estes devem ser executados pela
COMPESA.
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XI. Estas especificações deverão ser consideradas para a execução dos serviços,
independentemente da localização e das quantidades a serem realizadas.

7.3. RELATÓRIOS MENSAIS DE ATIVIDADES:

A CONTRATADA deverá fornecer, à CONTRATANTE, relatórios mensais dos serviços
realizados no período com outras informações que venham a ser solicitadas, conforme descrito no
CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS anexo a este Projeto Básico.

7.4. ESCOPO:
Além de todos os serviços descritos neste Projeto Básico e todos seus anexos, a CONTRATADA,
deverá cumprir:

a) Mobilizar e desmobilizar mão-de-obra e equipamentos especializados para execução das
obras e serviços de engenharia;

b) Construir as instalações de apoio às obras quando necessário;

c) Realizar todos os Serviços Técnicos Profissionais Especializados listados no orçamento
básico dos Serviços deste Projeto Básico;

d) Executar, com o emprego de mão-de-obra apropriada, fornecendo material adequado e
utilizando os equipamentos mais indicados, todas as obras e serviços de engenharia
listados na Planilha de Serviços neste Projeto Básico;

e) Movimentação e transportes internos dentro da obra;

f) Suprimento de água e energia elétrica, em qualquer que seja a utilização ou local;

g) Iluminação das áreas de trabalho;
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h) Transporte e montagem de equipamentos incorporados à obra;

i) Impostos e encargos sociais trabalhistas em geral;

j) Despesas referentes às importações de materiais e equipamentos;

k) Manter a Limpeza da Obra.

8. DOS REQUISITOS DA HABILITAÇÃO.

QUALIFICAÇÕES: A licitante deverá apresentar os documentos previstos no Edital e no Item
abaixo:

8.1 DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

8.1.1 QUALIFICAÇÃO OPERACIONAL DA EMPRESA

a) Certidão atualizada de registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia - CREA;

b) Capacidade Técnico-Operacional, apresentação dos seguintes documentos:
Comprovação de que a empresa licitante desempenhou atividade pertinente e
compatível em características e quantidades com o objeto desta licitação, através da
apresentação de atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado,
que comprovem ter a mesma executado satisfatoriamente, obras e serviços de
características semelhantes e de complexidade tecnológica e operacional, compatíveis
com o objeto desta licitação, limitadas a execução das seguintes parcelas de maior
relevância técnica e valor significativo, discriminadas no item abaixo:

♦ Serviços

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM UNIDADE 50% DA
QUANTIDADE

1

CAMINHÃO COM SISTEMA DE HIDROJATEAMENTO
DE ALTA PRESSÃO E VÁCUO PARA LIMPEZA E
DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS COM CAPACIDADE
TOTAL DE 15.600 L - 188 Kw

H 2.160,00

2
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM
CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88
HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA

H 3.240,00
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RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674
KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP
DIURNO. AF_06/2014

3
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS,
CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T,
POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

H 2.160,00

4 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE LONGO ALCANCE
SOBRE ESTEIRAS - 103kW. H 2.160,00

5

LIMP. MANUAL DE CANAL OU CANALETA, ABERTA
OU C/TAMPA MOVEL, PROFUND. ATE 1,50M EM
LOCAIS PROX. DE ENCOSTAS DE MORROS,
PLANICIES OU ALAGADOS, C/ TRANSP. MAT.
RETIRADO EM CARRO DE MÃO ATE 100M DIST. E
CARGA EM CAÇAMBA ESTAC. E/OU CAM. BASC.
INC. M. O. C/INSAL. EQUIP E FARDAMENBTO. (REF.
EMLURB 07/2018 -21.09.300)

M³ 15.479,82

I. Comprovações de acervos técnicos, que realizou serviços de qualidade adequada e
natureza semelhante ao objeto;

II.Com quantitativos equivalente a 50% do quantitativo total do itens contidos na
planilha orçamentaria ;

Obs.: Nos atestados deverão constar, explicitamente, todos os dados necessários a
comprovação das características dos serviços executados, além das datas de início e
término dos serviços. Será permitido o somatório de atestados para comprovar o
quantitativo mínimo exigido para a habilitação técnico-operacional.
1. A(s) certidão(ões) e/ou atestado(s) apresentado(s) deverá(ão) conter as seguintes

informações básicas:
I- Nome do contratado e do contratante;
II- Identificação do objeto do contrato (tipo ou natureza do
serviço); III- Localização do serviço (município, comunidade,
gleba);
IV- Serviços executados (discriminação).

8.1.2 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL:

Comprovação de a Licitante possuir em seu quadro permanente, na data da licitação e
constante da Certidão de Registro de Pessoa Jurídica do CREA, engenheiro (s) detentor (es) de
atestado (s) e/ou certidão (ões) de responsabilidade técnica por execução de serviços
compatíveis com o objeto licitado:
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♦ Serviços

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM

1
CAMINHÃO COM SISTEMA DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO E VÁCUO PARA
LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS COM CAPACIDADE TOTAL DE 15.600 L - 188
Kw

2

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA
LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP
DIURNO. AF_06/2014

3 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO
OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

4 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE LONGO ALCANCE SOBRE ESTEIRAS - 103kW.

5

LIMP. MANUAL DE CANAL OU CANALETA, ABERTA OU C/TAMPA MOVEL, PROFUND.
ATE 1,50M EM LOCAIS PROX. DE ENCOSTAS DE MORROS, PLANICIES OU ALAGADOS,
C/ TRANSP. MAT. RETIRADO EM CARRO DE MÃO ATE 100M DIST. E CARGA EM
CAÇAMBA ESTAC. E/OU CAM. BASC. INC. M. O. C/INSAL. EQUIP E FARDAMENBTO.
(REF. EMLURB 07/2018 -21.09.300)

A. A comprovação do vínculo empregatício do responsável técnico com a empresa, nos
termos do artigo 30, §1º, inciso I da Lei federal nº 8.666/93 e suas alterações, deverá ser
feita da seguinte forma:

I- No caso de empregado da licitante: mediante apresentação de cópias
autenticadas do Contrato de trabalho, das anotações da CTPS – Carteira de Trabalho e
Previdência Social, nos termos da CLT – Consolidação das Leis do Trabalho e do
Decreto nº 61.799/67, ou da Ficha de Registro do Empregado;

II- No caso de proprietário, sócio ou dirigente: mediante apresentação de
cópia do Estatuto ou Contrato Social, devidamente registrado no órgão
competente;

III- No caso de profissional (is) autônomo(s): mediante apresentação de cópia
do(s) contrato(s) de prestação de serviços OU declaração de compromisso, firmado(s)
anteriormente à sessão de abertura de propostas entre a licitante e o(s) profissional(is)
em questão;

IV- A contratada deverá apresentar declaração de que o engenheiro preposto ou
responsável técnico indicado irá compor o quadro técnico durante a execução do
objeto. Esta declaração deverá estar contida na habilitação;

Observação: É vedada a indicação de um mesmo profissional como responsável
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técnico por mais de uma empresa licitante, fato este que desqualificará todas as
proponentes envolvidas.

B. No decorrer da execução do serviço, os profissionais de que trata este subitem poderão
ser substituídos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais
de experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela
Administração;

C. A licitante deverá apresentar a declaração de conhecimento de todas as informações e das
condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, devendo a
declaração ser firmada pelo representante legal da licitante ou procurador designado pela
empresa. No caso de consórcio a “declaração de conhecimento” deve estar assinada por,
pelo menos, um dos consorciados.

8.1.3 DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

Para empresas interessadas, a documentação relativa à Qualificação Econômico Financeira
consistirá na exigida no Edital e na apresentação de:

A. Apresentar certidão negativa de falência referente aos processos distribuídos pelo PJe
(processos judiciais eletrônico), quando explicitamente forem excluídos na certidão de
falência exigida fisicamente;

B. Declaração do licitante, acompanhada da relação de compromissos assumidos, de que um
doze avos dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa
privada vigente na data da apresentação da proposta não é superior ao patrimônio líquido
do licitante que poderá ser atualizado, conforme estabelece a Lei nº. 8.666/1993,
observados os seguintes requisitos: (Redação dada pela Instrução Normativa nº. 6, de 23
de dezembro de 2013).

I. A declaração deve ser acompanhada da Demonstração de Resultado do Exercício –
DRE, relativa ao último exercício social; e (Incluído pela Instrução Normativa nº. 6,
de 23 de dezembro de 2013);

II. Caso a diferença entre a declaração e a receita bruta discriminada na Demonstração
do Resultado do Exercício – DRE apresentada seja superior a 10% (dez por cento),
para mais ou para menos, o licitante deverá apresentar justificativas; e (Incluído pela
Instrução Normativa nº. 6, de 23 de dezembro de 2013).

O Responsável Técnico da Secretaria de Obras e Serviços Públicos examinará as propostas
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habilitadas quanto à compatibilidade dos preços ofertados com o valor estimado para a
contratação e à conformidade da proposta com as especificações técnicas do objeto e com os
requisitos estabelecidos neste Projeto Básico.

9.1 Serão desclassificadas as propostas;
9.1.1 Que não atendam às exigências deste Projeto Básico;
9.1.2 Com preços unitários e globais superiores ao do orçamento básico;

9.2 Não se admitirá propostas que apresente preços globais ou unitários simbólicos, irrisórios
ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos
respectivos encargos, ainda que neste Projeto não tenha estabelecido limites mínimos exceto
quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele
renuncie à parcela ou à totalidade da remuneração.

9.3 Caso seja apresentada proposta que não esteja em conformidade com o Item do
CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA deste Projeto Básico, o licitante será notificado
pela Secretaria de Obras e Serviços Públicos para ajustá-la ao estabelecido. O não atendimento da
diligência no prazo fixado ou recusa em fazê-lo caracteriza desclassificação da proposta.

9.4 Será considerada vencedora desta licitação a empresa que ofertar o menor preço global,
desde que, atenda todas as especificações definidas e seus anexos.

9.5 Serão desclassificadas as propostas que apresentarem preço unitário e globais superiores
aos estimados na planilha orçamentária.

9.6 Todas as licitantes deverão apresentar as propostas de preços em arquivo digital
(CD-ROM), além do documento escrito e assinado, nos moldes descritos no Edital da Licitação.

9.7 Todas as licitantes deverão apresentar as composições de preços unitários para todos os
serviços discriminados na planilha orçamentária, contendo os insumos básicos, mão de obra,
materiais, equipamentos, seguros, taxas e encargos de qualquer natureza, fazendo parte da
proposta de preço.

9.8 A planilha de preços deverá estar formatada para arredondamento com 02 (duas) casas
decimais, função ARRED.

10.  CONDIÇÕES DE PAGAMENTO.

10.1. O pagamento ocorrerá por prazo não superior a 30 (trinta) dias, mediante a apresentação
da Nota Fiscal/Fatura, emitida em reais;
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10.2. Somente poderão ser considerados, para efeito de pagamento, os serviços efetivamente
executados pela Contratada e atestado pelo Contratante, através do fiscal do Contrato e está de
acordo com o Projeto Básico, demais anexos e com o contrato;

10.3. A cada pagamento será verificada a regularidade com o FGTS, INSS, e demais impostos,
tributos e encargos devidos;

10.4. O pagamento da primeira medição fica condicionado à apresentação, pela Contratada da
ART/RRT (Anotação ou Relatório de Responsabilidade Técnica) e demais licenças
imprescindíveis à execução da obra, excetuando-se aquelas de responsabilidade da Contratante;

10.5. A Nota fiscal com defeitos ou vícios deverá ser ratificada, substituída ou complementada,
sendo que o prazo de pagamento reiniciará após a regularização, sem quaisquer ônus para o
Contratante.

10.6. Para efeito do Cronograma de Desembolso Máximo, será utilizado o Cronograma Físico-
Financeiro com Margem de liquidação e pagamento superior em até 10% previsto por etapa.

10.7. A Administração Local será proporcional ao executado no período correspondente a cada
medição e não um valor fixo, devendo ser medido apenas o que foi efetivamente utilizado. Sendo
assim, os Boletins de Medição deverão apresentar a composição do que está sendo medido
referente ao item.

11.  DO REAJUSTE.

11.1 REAJUSTE DE PREÇO:

I. Na hipótese da execução dos serviços contratados ultrapassarem o prazo de 12 (doze)
meses da apresentação da proposta, sem que a culpa recaia sobre a CONTRATADA, os
preços contratuais poderão ser reajustados, obedecendo ao Índice Nacional da
Construção Civil – INCC de acordo com a coluna compatível com o objeto, fornecido
pela Fundação Getúlio Vargas – FGV. Conforme fórmula abaixo transcrita:

R= (Ii – I0)/ I0 x V onde:
R= Valor da parcela de reajustamento procurado
I0= Índice de preço verificado no mês de apresentação da proposta que deu

origem ao contrato
Ii= Índice de preço referente ao aniversário da proposta

V= Valor a preços iniciais da parcela do contrato de obra ou serviço a ser
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reajustado.

II. Enquanto não divulgado o índice correspondente do mês de aniversário da proposta, o
reajuste será calculado de acordo com o último índice conhecido, cabendo a correção
de cálculo quando publicado o índice correto;

III. O reajuste do preço deverá ser apresentado em Fatura/Nota fiscal complementar.

12.  SERVIÇOS EXTRAS E EXCEDENTES.

12.1 Os serviços extras/excedentes somente poderão ser executados mediante autorização prévia do
CONTRATANTE e formalização do respectivo Termo Aditivo, fundamentado pela Justificativa
Técnica e Memória de Cálculo, observado os seguintes nortes:

12.2 Se estiverem previstos em tabelas de referência legítimas, devem ser pagos considerando-se
o deságio entre o preço global orçado pela Administração, quando da elaboração do orçamento
básico para licitação e o preço global da proposta vencedora, o chamado Fator “K”;

12.3 Quando os serviços extras não estiverem contidos em tabelas de referências legitimas, serão
realizadas as necessárias composições unitárias de custos e serviços, aplicando sobre o valor
encontrado o deságio entre o preço global orçado pela administração, quando da elaboração do
orçamento básico para licitação e preço global da proposta vencedora, o chamado fator “K”;

12.4 Eventuais serviços excedentes deverão ser pagos de acordo com os preços unitários constantes
da proposta vencedora, carecendo de específica autorização do CONTRATANTE.

13.  DA FISCALIZAÇÃO.

13.1 A FISCALIZAÇÃO será feita por um servidor designado pela Secretaria de Obras e Serviços
Públicos, através de portaria quanto à regularidade e assiduidade dos serviços executados. Como
também exercerá a gestão e o controle do contrato, o qual será responsável pela emissão da Ordem
de Serviços devendo ser observado o disposto no art. 67 da Lei nº. 8.666/93.

14.  ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS.

a) O armazenamento dos materiais necessários aos serviços é de responsabilidade da
CONTRATADA, assim como seu controle e guarda, será de sua responsabilidade
exclusiva.

b) Todos os equipamentos a serem instalados, assim como os materiais adquiridos serão
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armazenados pela CONTRATADA, imediatamente após a emissão da O.S, cabendo a
mesma a prestar os seguintes serviços: descarga, recebimento, vistoria, registro,
armazenamento e transporte horizontal e vertical até o local de montagem, estando estes
custos incluídos no respectivo preço unitário.

15.  CONTROLE TECNOLÓGICO E GEOMÉTRICO.

15.1    CONTROLE TECNOLÓGICO

a) Todos os ensaios, testes e provas a que devam ser submetidos os materiais a serem
empregados nos serviços, serão realizados pela CONTRATADA, às suas expensas,
acompanhados pela CONTRATANTE, que aprovará ou não os resultados.

b) Serão obedecidas as normas brasileiras e, na falta dessas, e a critério da CONTRATANTE,
serão adotadas outras normas.

c) A CONTRATATADA utilizará o laboratório idôneo para realizar todos os ensaios e testes
necessários ao controle tecnológico, sendo este atestado pela CONTRATANTE.

d) Os encargos e a operação do laboratório serão por conta da CONTRATADA.

15.2 CONTROLE GEOMÉTRICO

15.2.1 Caberá à CONTRATADA, sem ônus para a CONTRATANTE, a execução de todos os
serviços topográficos auxiliares para locação, marcação e controle geométrico de todos os
serviços.

16.  LEGISLAÇÃO, NORMAS E REGULAMENTOS.

16.1 Na execução do objeto do contrato, deverá ser observado o que estabelece os documentos
abaixo relacionados, assim como toda a legislação municipal, estadual e federal pertinentes
independente de citação;

16.2 Normas brasileiras elaboradas pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas),
regulamentadas pelo INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia);

16.3 A contratada deverá adotar todas as medidas de segurança, em consonância com a portaria
Nº 3.214/1978 do Ministério do Trabalho, legislação e normais vigentes sobre segurança,
medicina e higiene do trabalho;

16.4 Normas das concessionárias locais de serviços, Corpo de Bombeiros, GEREM, entre
outros;



SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

16.5 Outras normas aplicáveis ao objeto do Contrato;

16.6 Instruções e resoluções dos órgãos do sistema CREA/CONFEA.

17.  PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

17.1 A assinatura do contrato será após a homologação do processo licitatório e o prazo de vigência
do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato, podendo ser
prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do
inciso II, do Art. 57 da Lei nº 8.666/93, desde que os serviços estejam sendo prestados dentro dos
padrões de qualidade exigidos desde que os preços e as condições sejam vantajosos para a
Contratante.

18.  RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS.

I. OS SERVIÇOS SERÃO RECEBIDOS CONFORME A SEGUIR:

a) Provisoriamente: serão recebidos os serviços pelo CONTRATANTE, em até 15 (quinze)
dias, contados da data do recebimento da comunicação por escrito da CONTRATADA,
informando da conclusão. Para este recebimento será verificado o atendimento das
especificações, quantidades, qualidade dos serviços, cumprimento dos prazos, preços e
outros dados pertinentes e, encontrada alguma irregularidade, será fixado prazo para sua
correção;

b) Definitivamente: após o recebimento provisório, será verificada a integridade da obra e
realizados testes de aceitação dos serviços, bem como, o cumprimento de todas as
exigências contratuais. Em sendo aprovados, será efetivado o recebimento definitivo, por
técnico/gestor designado pelo CONTRATANTE, em até 45 (quarenta e cinco) dias,
contados do aceite provisório.

II. Durante o período de aceite provisório/definitivo, a CONTRATADA terá sob sua
responsabilidade o perfeito funcionamento do objeto contratual, assumindo inteira
responsabilidade civil, penal e administrativa, por quaisquer danos e/ou prejuízos materiais
ou pessoais causados a Administração Pública ou a terceiros, bem como deverá reparar
prontamente sob suas expensas qualquer falha construtiva ou de funcionamento verificada;

III. Na hipótese de os serviços apresentarem irregularidades não sanadas, não será dado o
recebimento e será reduzido a termo o fato e encaminhado à autoridade competente, para
procedimentos inerentes à aplicação das penalidades.
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19.  MEDIÇÕES DOS SERVIÇOS.

19.1 A medição dos serviços será mensal, realizada pela equipe técnica da Secretaria de Obras e
Serviços Públicos, mediante emissão de boletins de medição e acompanhamento das respectivas
Memórias de Cálculos;

19.2 Após a emissão do Boletim de Medição e aprovação da CONTRATANTE E CONTRATADA,
está emitirá a respectiva Nota Fiscal, que deverá ser atestado pela FISCALIZAÇÃO do
CONTRATANTE, onde deverá constar, rigorosamente, as seguintes informações:

✔Modalidade e o número da Licitação;
✔Número do Contrato;
✔Objeto do Contrato;
✔Número do Cadastro Especifico do INSS-CEI;
✔Número da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART;
✔Número do Boletim de Medição.
✔Relatório fotográfico contendo, no mínimo, quatro fotos dos serviços executados no

período.
✔Cópia da garantia de execução do contrato;

✔ 1 (um) volume impresso do Relatório de Manutenção Preventiva, conforme Item 7.6
Relatórios Mensais:

19.3 Ocorrendo erro ou omissão, a quantidade a mais ou a menos será computada na medição do
mês subsequente àquele em que a Secretaria de Obras e Serviços Públicos manifestar o seu
reconhecimento;

19.4 A Administração Local será proporcional ao executado no período correspondente a cada
medição e não um valor fixo, devendo ser medido apenas o que foi efetivamente utilizado. Sendo
assim, os Boletins de Medição deverão apresentar a composição do que está sendo medido
referente ao item “Administração Local”.

20.  OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.

20.1 Constituem obrigações da CONTRATADA, além de outras previstas neste Projeto Básico e
na legislação pertinente, as seguintes:

20.2 Fornecer todos os materiais e equipamentos necessários à prestação do serviço, proteção à
saúde e segurança dos empregados;

20.3 Cumprir fielmente todas as condições estipuladas no contrato, de forma que os serviços
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estabelecidos sejam permanentemente executados e mantidos com esmero e perfeição, sob a sua
inteira responsabilidade;

20.4 Responsabilizar-se por acidentes, indenizações a terceiros, seguros de vida, assistência
médica e quaisquer outros, em decorrência da negligência, imprudência, descuido,
irresponsabilidade, etc. dos empregados, na sua condição de empregadora, sem qualquer
solidariedade por parte da Prefeitura Municipal do Paulista/PE;

20.5 Avocar para si os ônus decorrentes de todas as reclamações e /ou ações judiciais e/ou
extrajudiciais, por culpa ou dolo, que possam eventualmente ser alegadas por terceiros, contra a
parte contratante;

20.6 Responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos que por ventura sejam causados por
seus empregados, a qualquer título, às instalações, patrimônio e pessoal da unidade, procedendo
imediatamente o respectivo reembolso, em cada caso;

20.7 Limitar-se exclusivamente ao serviço constante do objeto;

20.8 Responsabilizar-se pela qualidade do serviço prestado, assegurando a Contratante o
direito de fiscalizar, sustar ou recusar o serviço em desacordo com as cláusulas contratuais;

20.9 Organizar o conjunto de equipes de campo disponibilizadas aos serviços, devidamente
qualificadas, uniformizadas e com identidade visual própria, associada à identidade do Município,
que será fornecida pela Contratante quando da assinatura do contrato, de modo a evidenciar que
os trabalhos objeto deste instrumento estejam sendo realizados pela Contratada a serviço do
Município;

20.10 Realizar as intervenções necessárias dentro dos prazos e requisitos previstos neste
instrumento e seus anexos e na Ordem de Serviço;

20.10 Responsabilizar-se pela logística de equipes, veículos e materiais, de modo a realizar os
serviços dentro dos prazos pactuados;

20.11 Responsabilizar-se pelo confinamento e descarte dos resíduos retirados, transporte e
disposição final em aterro apropriado e licenciado pelo município e definidos juntamente com a
fiscalização, sem danos ao meio ambiente, na forma prevista na legislação ambiental vigente;

20.12 Adotar todas as medidas de segurança, em consonância com a Norma Regulamentadora nº
que tratada das Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, publicada
através da Portaria GM nº 3.214 de 08 de junho de 1978 e posteriores alterações e atualizações
publicadas através da Portaria DSST nº 02de 20 de maio de 1992, das Portarias SSST nº 04de 04
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de julho de 1995, nº 07de 03 de março de 1997, nº 12 de 06 de maio de 1997, nº 20de 17 de abril
de 1998 e nº 63de 28 de dezembro de 1998, das Portarias SIT nº 30 de 13 de dezembro de 2000 e
de 20 de dezembro de 2001, nº 13 de 09 de julho de 2002, nº 114de 17 de janeiro de 2005, nº 157
de 10 de abril de 2007, nº 15de 03 de julho de 2007, nº 40de 07 de março de 2008 e nº 201 de 21
de janeiro de 2011, bem como com as demais legislações vigentes sobre segurança, medicina e
higiene do trabalho;

20.13 Os materiais a serem utilizados deverão ser submetidos pela Contratada para inspeção
pelo Contratante, antes de sua utilização;

20.14 Assumir integralmente quaisquer ônus referentes à realização dos ensaios a que este
documento se refere;

20.15 Manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação, incluindo a
atualização de documentos de controle das arrecadações de tributos e contribuições federais/SRF,
Dívida Ativa, FGTS, CND/INSS, e outras legalmente exigíveis junto à Contratante;

20.16 Substituir, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, por solicitação do CONTRATANTE e
embasada em justa causa, qualquer funcionário da CONTRATADA a serviço do objeto da
licitação, por outro com as mesmas qualificações técnicas do funcionário substituído;

20.17 O profissional indicado para comprovação da qualificação técnico-profissional, na fase de
habilitação, deverá permanecer durante toda a execução dos serviços. Podendo ser substituído,
apenas, com autorização prévia da CONTRATANTE e desde que seja por outro com a mesma
qualificação ou superior.

21.  OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE.

21.1 Garantir o cumprimento de todas as cláusulas contratuais e fazer manter o bom
desempenho e qualidade dos serviços contratados;

21.2 Fiscalizar as obras e serviços, de acordo com o cronograma físico-financeiro pré-
estabelecido;

21.3 Fornecer todas as informações solicitadas pela contratada, para que não ocorram atrasos
no andamento dos serviços;

21.4 Efetuar os pagamentos de acordo com o cronograma previsto;

21.5 Suspender os serviços, caso a contratada não esteja cumprindo fielmente com o objeto de
acordo com o contratado.
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22.  DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

22.1 De conformidade com o Art. 86, Lei 8666/93 e alterações, em caso de atraso injustificado,
inexecução parcial ou inexecução total do compromisso assumido com a Prefeitura Municipal do
Paulista, a adjudicatária ficará sujeita, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal,
ressalvados os casos devidamente justificados e comprovados, a critério da Administração, e
ainda garantida prévia e ampla defesa, às seguintes sanções, cumulativamente ou não:

a) Advertência por escrito;
b) Multa de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia, calculada apenas sobre a entrega

realizada com atraso, até o décimo dia corrido, após o que, aplicar-se-á a multa prevista
na alínea “c”;

c) Multa de 3% (três por cento) do valor do contrato, ainda não executado, pelo
descumprimento de cláusula contratual ou norma de legislação pertinente;

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

Parágrafo Primeiro – Não incorrerá nas multas referidas nas alíneas “b” e “c”, supra, quando
ocorrer prorrogação do prazo, em razão de impedimentos comprovados para a execução da
obrigação assumida, ou de concessão de prazos adicionais, prévia e expressamente ajustados para
a realização de trabalhos de acréscimos, nos casos legalmente permitidos.
Parágrafo Segundo – As importâncias referentes às multas serão havidas da garantia contratual
desde que o valor desta comporte imediato implemento extrajudicial – dos pagamentos
porventura devidos à CONTRATADA ou, ainda, mediante ação judicial nos termos da lei.
Parágrafo Terceiro – As multas de que trata esta Cláusula serão entendidas como independentes
e cumulativas.
Parágrafo Quarto – Na hipótese de rescisão por qualquer dos motivos previstos no Art. 78 da
Lei 8666/93 e alterações, desde que cabíveis à presente contratação, será aplicada multa de 10%
(dez por cento) do valor total do contrato, sem prejuízo da penalidade a que alude a letra “c” do
caput desta Cláusula.
Parágrafo Quinto – Na aplicação de qualquer penalidade à CONTRATADA, será assegurado o
direito a ampla defesa, devendo qualquer contestação sobre a aplicação de sanções ser feita por
escrito.
Parágrafo Sexto - A imposição de qualquer penalidade não exime a contratada do cumprimento
de suas obrigações, nem de promover as medidas necessárias para reparar ou ressarcir eventuais
danos causados ao contratante.

23.  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS.
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a) Cientificar-se que os custos dos serviços de conservação de acesso às ocorrências de
materiais de construção e caminho de serviço correrão às expensas e riscos da
CONTRATADA;

b) A empresa vencedora deverá apresentar garantia de execução do contrato, em até 10 dias
(dez) da assinatura do contrato, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor global
contratado, mediante uma das modalidades previstas no Art. 56, §1º, da Lei nº 8.666/93,
que deverá estar vigente durante todo o período do contrato;

c) A inadimplência, por parte da CONTRATADA, com a não apresentação da garantia dentro
do prazo estabelecido acima, caracteriza descumprimento de cláusula contratual ensejando
a aplicação das penalidades cabíveis, nos moldes previstos na cláusula 26 deste
instrumento;

d) Será admitida a participação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, conforme a
Lei Complementar nº 123/2006.

e) Será admitida a participação de empresas sob regime de consórcio, devendo, ainda, as
mesmas apresentarem o Termo de Compromisso de Constituição de Consórcio, no qual
deverá constar a indicação do percentual de cada empresa na constituição do consórcio e
obedecida as seguintes cláusulas:

I. Indicação da empresa líder;
II. Responsabilidade solidária das empresas consorciadas, perante a Contratante, pelas obrigações e

atos do consórcio, tanto durante a fase da licitação quanto na execução do contrato;
III. Prazo de duração do consórcio que deve coincidir com o prazo da vigência do contrato

administrativo firmado.
IV. Compromisso de que não será alterada a constituição ou composição do consórcio sem

prévia anuência da Contratante, visando manter válidas as premissas que asseguraram a
habilitação do consórcio original;

V. Compromisso de que o Consórcio não se constitui nem se constituirá em pessoa jurídica diversa
de seus integrantes e de que o consórcio não adotará denominação própria;

VI. Obrigação das consorciadas de apresentar, antes da assinatura do contrato decorrente da
licitação, o Termo de Constituição do Consórcio, devidamente

VII. Aprovado pelo órgão da sociedade de cada participante, que for competente para autorizar a
alienação de bens do ativo permanente, nos termos do que dispõem os artigos 278 e 279 da Lei
no 6.404/76.

VIII. Para efeito de Habilitação, será considerada a soma dos atestados de todas as empresas
formadoras do consórcio em atendimento ao Art. 33, III da Lei 8.666/1993.

IX. Caso a empresa precise esclarecer qualquer dúvida sobre este projeto básico, deverá entrar
em contato com a CPL – Comissão Permanente de Licitações (E-mail:
cplobras.paulista03@gmail.com).

24.  DOS ANEXOS.
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24.1 São entregues junto a este Projeto Básico todos os Projetos, Planilhas, Memoriais
necessários para a execução do objeto licitado (em Mídia digital):

ANEXO I – PLANO BÁSICO DE MANUTENÇÃO:
✔ Caderno de especificações técnicas.

ANEXO II - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA:
✔ Orçamento Básico;
✔Memória de Cálculo;
✔ Curva ABC;
✔ Composição de Custos/Cálculo do BDI.

ANEXO III – LEVANTAMENTO;
✔ Levantamento dos Canais;
✔ Relatório Fotográfico.

Paulista,  19 de Janeiro de 2023

GEORGE WASHINGTON JAIME DE FREITAS
Secretário de Obras e Serviços Público



SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

ANEXO I



SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

PLANO BÁSICO DE MANUTENÇÃO
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LEVANTAMENTO DOS CANAIS


