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MELGAÇO 
Secretaria de 
Educação 

PROJETO BÁSICO 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DO 
PRÉDIO DA SEMED 

1. APRESENTAÇÃO 

1.1 E te Projeto Básico busca orientar a(s) empresa(s) contratada(s) para o fiel cumprimento das 
rotinas de execução de serviços a serem implementadas no imóvel referido. Compõe-se de itens 
e subi tens e tem como premissa definir detalhada e sequencialmente as atribuições da contratada, 
a forma e a descrição sequenc iada de cada item dos serviços a serem executados, de cada material 
a ser utilizado, de modo a assegurar o resultado final esperado pela contratante. 

1.2 Eventua is dúvidas ou informações sobre os projetos, serviços e materiais poderão ser dirimidas 
pe lo Setor de Licitações e Contratos- SELIC desta Prefeitura Municipal de Melgaço, no endereço 
indicado no preâmbulo do respectivo Ed ital, te lefones (9 1) 99250-6988, no horário de expediente 
da repartição. 

I 2. CONVENÇÕES E DEFINIÇÕES GERAIS 

2.1 As abreviaturas relacionadas a seguir são as utilizadas neste Projeto Básico: 

.,. PMM/PA- Prefeit ura Municipal de Melgaço, Estado do Pará . 

.,. SEMED/PMM - Secretaria Municipal de Educação de Me lgaço . 

.,. SEPLAF/PMM - Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças de Me lgaço . 

.,. EB - E pecificações Bra ileiras da ABNT . 

.,. CONTRATANTE - Prefeitura Municipal de Melgaço/Órgão Participante . 

.,. CONTRATADA - Pessoa jurídica com a qual for celebrado o instrumento de contrato 
para a exec ução dos erviços . 

.,. ABNT- Associ ação Brasileira de Normas Técnica . 

.,. FISCALIZAÇÃO- Servidor (ou Comissão) especialmente designado pelo Prefeito de 
Melgaço. 

2.2 Em caso de desencontro ou omi ssão de informações prevalecerão aquelas contidas nos 
documentos a seguir nomeados: 

I - Projeto Executivo: Edital, Contrato e Normas Técnicas; 

li - Plantas: Desenhos e Perspectivas; 

111 - Em caso de dúvidas quanto à interpretação de cláusulas editalícias, deve-se sempre 
consultar a área técnica da Administração contratante. 

I 3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

3.1 A licitação será realizada observando o pri ncípio constitucional da isonomia, e objetiva selecionar 
a melhor propo ta para a Admini stração a ser processada e julgada em estrita conformidade com 
os princípios básico da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, ela 
publicidade. da probidade administrativa. da vincu lação ao instrumento convocatório, do 
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 

3.2 Para alcançar o objet ivo previsto no item anteri or a licitação atenderá as normas e procedimentos 
previstos na Lei Federal no 8.666/93 . de 21 de junho de 1993, suas alterações posteriores e nas 
demai normas legais pertinente · à matéria. 
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4.1.1 Busca-se com a realização dos serviços de reparos e adaptações a serem executados na 
unidade escolar referida, dentre outros benefícios, melhor preservação do patrimônio público, 
segurança das instalações, melhorias das condições de trabalho e do atendimento aos usuários 

-U.2 A realização dos serviços objeti va, também, dar sequencia ao processo de adequação e 
modernização da nova Melgaço. 

5. DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO 

5.1 Seleção de empresa do ramo de engenharia para a execução das obras de Conclusão do Prédio da 
Secretaria Municipal de Ed ucação, localizada na sede do município de Melgaço/PA , em 
conformidade com este Termo de Referência, projetos, cadernos de encargos e edital de licitação. 

6. RELAÇÃO ENTRE A DEMANDA PREVISTA E A QUANTIDADE DE SERVIÇOS A 
SER CONTRATADA 

6.1 Os serviço serão contratados levando-se em consideração os aspectos qualitativos e 
qualitativos, criteriosamente avaliados, medidos e aferidos pela fiscalização do contrato e se 
restringem ao estritamente necessário para melhor adequação técnica das unidades, 
preservação do patrimônio público, segurança das instalações, melhorias das condições de 
trabalho e do atendimento aos usuários. 

6.2 Para fazer face às demandas verificadas, os quantitativos de serviços e materiais a serem 
empregados no objeto da contratação encontram-se detalhados nos documentos Memorial 
Descritivo, Especificações Técnicas, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro 
que integram este Projeto Básico. 

7. ENQUADRAMENTO DOS SERVIÇOS 

7.1 Os serviços possuem padrões de desempenho e qualidade que podem ser objetivamente 
definidos pelo edital. por meio de especificações usuais do mercado, enquadrando-se, portanto, 
como serviços comun de engenharia, nos termos do § 1 o do artigo 2° e a1tigo 4° do Decreto n° 
5.450/2005, combinado com a Súmula no 257/201 O, do TCU. A contratação deve ocorrer apenas 
pelo período de execução dos serviços. 

I 8. METODOLOGIA DE A v ALIAÇÃO 

8.1 A execução dos serviços, objeto da contratação, será acompanhada, fiscalizada e avaliada pela 
Administração, considerando, dentre outros, os seguintes aspectos: 

a) Os resultados alcançados em relação ao contratado, com a verificação das etapas de serviços 
executadas e aferição de sua qualidade técnica; 

b) Quantitativo de mão-de-obra utilizado na execução das etapas previstas no cronograma físico
financeiro ; 

c) Adequação dos trabalhos à rotinas da Administração; 

d) Cumprimento integral das obrigações principais e acessórias por parte da contratada, em 
relação aos tributos e contribuições fede rais, bem assim os recolhimentos das contribuições 
previdenciárias e trabalhistas decorrentes do objeto da contratação; e 

e) Satisfação do público usuário. 

\9. MATERIAIS NECESSÁRIOS 

9.1 Todos os materiais aplicados na execução dos serviços de reparos e adaptações deverão ser 
comprovadamente de primeiro uso e qualidade, atendendo aos padrões de mercado e às normas 
técnicas da ABNT e deverão satisfazer às especificações e determinações constantes dos anexos 
deste Termo de Referência. 
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10.1 A execução dos serviços deverá obedecer ao estabelecido neste Projeto Básico e seus 
respectivos anexos. 

10.2 A definição de tarefas deverá ser delineada de acordo com as instruções normativas 
discip linadoras de execução de serviços e plenamente caracterizados e expressos no instrumento 
de contrato. • 

10.3 No cumprimento do instrumento de contrato, o desenvolvimento dos trabalhos deverá está 
adequado às rotinas de funcio namento das unidades. 

11. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS 

11.1 A fiscalização do contrato e o acompan hamento dos serviços serão realizados por servidor (ou 
comissão de fi scalização) forma lmente designado(s) pelo ordenador de despesas da 
SEMED/PMM , que atuará, juntamente com o responsável técnico da contratada (preposto), na 
fisca li zação do contrato e no acompanhamento dos serviços, registrando das ocorrências e 
adotando as providências para sua correção, tendo por parâmetro os resultados técnicos esperados 

11.2 Poderão ocorrer alterações ou modificações posteriores nos projetos unicamente para atenderem 
exigências legais ou instruções posteriores editadas pelo Órgão Técnico Central, visando 
disc iplinar a gestão desses serviços, desde que não impliquem em aumento dos custos já 
contratados e/ou prejuízos para as pa11es contratantes, exceto se verificada a situação prevista no 
§ 1 o do artigo 65 da Lei 8.666/ 1993 

11.3 Os encargos pe11inentes à fiscalização do contrato, ao acompanhamento de sua execução e à 
ava liação da qualidade técnica do erviços serão exercidos pelo represente da Administração, a 
quem caberá proceder juntamente com o preposto da contratada, ao fina l de cada etapa dos 
serviços executada, a verificação de sua conformidade e as, anotações/orientações no ··Diário de 
Obras" a ser fornecido pe la contratada e disponibi lizado nos locais de realização dos serviços. 

11.4 O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e 
controle da execução do contrato. 

11.5 A fi scalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições 
técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e. na 
ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e 
prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993. 

11.6 O fiscal do contrato anotará todas as ocorrências pertinentes à execução do contrato, indicando 
dia, mês e ano, nome de funcionários porventura envolvidos, determinando o que for necessário 
à regularização das faltas ou defeitos observados, encaminhando os apontamentos à autoridade 
competente para as providências cabíveis. 

12. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

12.1 Além dos encargos devidos em função da execução da obra, será de excl usiva responsabilidade 
da contratada tudo o que concorrerem à fiel execução dos serviços tais como: impostos e 
contribuições, taxas, emolumentos. fo rnecimento de materiais, despesas com mão de obra, 
encargos soc iais, trabal histas. previdenciários, alvarás e demais itens pertinentes, direta e 
indi retamente ao objeto da contratação. 

12.2 Compete à contratada fazer minucioso estudo, verificação e comparação de todos os elementos 
técnicos disponíveis para elaboração de sua proposta de preço e execução dos serviços, sendo 
apontada , mediante comunicação esc rita e fundamentada pela fisca lização, do contrato, 
quaisq uer fa lhas, imperfeições, discrepâncias, omissões, transgressões às Normas Técnicas da 
ABNT, regu lamento , posturas e leis em vigor, que eventualmente ocorram durante a execução 
contratual. 

12.3 Compete à contratada providenci ar a colocação placa de identificação medindo 2,00m de largura 
por l ,OOm de altura, devendo conter o nome da empresa responsável pela execução dos serviços, 
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o prazo de entrega, o re ponsável técnico e o valor contratual. Esta deverá ser insta lada em local 
de fáci l visualização. 

12.4 Acidentes de qualquer natureza que aconteçam na execução dos serviços, ou em decorrência 
de les, com materiais, apare lhagem. empregados da contratada ou terceiros, negligência, 
imperícia, imprudência. insegurança dos serviços, furto, perda, roubo, ou ato ilícito de seus 
empregados ou seus prepostos, serão também de responsabi lidade da contratada. 

12.5 Todos os materiais a empregar na execução dos serviços deverão ser comprovadamente de • 
primeira qualidade e primeiro uso, atendendo rigorosamente aos padrões especificados na ·. ~ 
Planilha Orçamentária e às normas da ABNT. 

12.6 Fica reservado à Administração contratante o direito de rejeitar todo e qualquer material que não 
atenda às especificaçõe técnicas constantes dos anexos deste Termo de Referência. 

12.7 Todo e qualquer materi al ó poderá ser ap licado nos serviços após aprovação da fiscalização do 
contrato. 

12.8 Amostras de materiais uti li zados e aprovados deverão ser mantidas no escritóri o da fiscalização 
do contrato até o fim do serviço . para fins de auditorias no interesse da Administração. 

12.9 Fica expressamente proibido manter, no local de execução dos serviços, qualquer material que 
não atenda às espec ificações exigidas. ou que por porventura tenha sido rejeitado pela fiscalização 
do contrato. 

12.1 O O desentulho deverá ser feito periodicamente pela contratada, para que o loca l dos serviços 
permaneça limpo, de modo a possibilitar as cond ições de funcionamento regu lar da agência. Em 
hipótese alguma serão permitidos entu lhos nas proximidades dos locais de execução dos serviços. 

13. SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO 

13.1 Todos os Equipamentos de Proteção Individual- EPI deverão ser fornecidos pela contratada, sem 
ônus para seus empregados. 

13.2 A contratada assume inteira respon abilidade pelas condições de segurança, higiene e medicina 
do trabalho, de conformidade com a legislação própria e específica do Ministério do Trabalho. 

14. PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

1-U O prazo para execução dos serviços será de 60 (vinte) dias úteis - contados a partir da data fixada 
em Ordem de Serviço expedida pelo secretário da SEMED/PMM, data a partir da qual a 
contratada estará autorizada a iniciar os trabalhos. 

14.2 O prazo contratual só poderá ser prorrogado, a critério da Administração, desde que ocorra um 
dos motivo previstos no § I o do artigo 57 da Lei 8.666/1993 , devidamente autuado no processo 
e aprovado pela autoridade competente. 

14.3 erão descontados do prazo contratual os atrasos eventualmente ocasionados em função das 
ativ idades de execução do erviços. bem como aqueles oriundos de caso f01tuito ou de força 
maior. 

15. FORMA DE PAGAMENTO 

15.1 O pagamento pe los serviços executados será efetuado em até trinta dias úteis após a apresentação 
da nota fi scal/fatura, acompanhada dos documentos relativos às retenções tributárias e 
previdenc iária, em destaque, e sat isfeitas as obrigações trabalhistas. 

15.20 pagamento erá efetuado pela Secretaria Municipal de Finanças I Tesouraria, através de através 
de TED ou depósito bancário em nome da futura contratada até o 10° (déc imo) dia corrido do 
mês ubsequente ao que originou a prestação dos serviços, mediante nota fiscal/fatura 
dev idamente empenhada. 

15.30 pagamento será efetuado após o Recebimento Provisório da etapa correspondente, da seguinte 
forma: 

15.3.1 I" parcela: no percentual dos serviços efetivamente realizados durante os I O (dez) primeiros 
dias de execução contratuaL devidamente atestado pela fiscalização do contrato. 

15.3.2 2" parcela: no percentual dos erviços efetivamente concluídos nos I O (trinta) dias 
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subsequentes a I" etapa de execução contratual, devidamente atestado pela fiscalização do 
contrato. 

15.40s percentuais ac ima, com seus respectivos valores, serão liberados pela contratante desde que a 
contratada tenha concluído efetivamente as etapas indicadas no seu cronograma físico-financeiro 
apresentado, após o ateste firmado pela fiscalização do contrato. 

16. DA GARANTIA DOS SERVIÇOS 

16.1 O prazo de garantia dos serviços constante nas condições proposto será de O I (um) ano a contar 
da data de entrega dos serviços em perfeito estado de funcionamento, deste Projeto Básico. 

17. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

17.1 Constituir servidor na qualidade de fiscal para acompanhamento da execução do contrato 
admini strativo consoantes ao di sposto no at1. 67 da Lei Federal n° 8.666193. 

17.2 otificar, formalmente a Contratada quaisquer irregularidades que comprovam declínio na 
qualidade dos serviços propensos a gerar prejuízos ao Erário. 

17.3 Assumir todas as custas processuais dentre elas taxas de emolumentos, cópias xérox e ou de 
serviços notariais. 

17.4 Providenciar o pagamento no prazo avençado em clausula especifica do futuro contrato 
administrativo, mediante nota fiscal devidamente empenhada. 

18. HABILITAÇÃO ESPEFÍCICA 

18.1 Para se habilitar no certame a licitante deverá preencher os requi sitos de : 

18.2 Habilitação Jurídica: 

18.2.1 Documentos pessoais dos proprietários da firma: (Carteira de Identidade e CPF); 

18.2.2 Documentos de Constituição da firma: (Requerimento de Empresário I Contrato Social I 
Estatuto Social I Ato Constitutivo ou outro simi lar na forma da lei); 

18.3 Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

18.3.1 Cadastro de Contribuinte Federal- CNPJ; 

18.3.2 Cadastro de Contribuinte Estadual- Inscrição Estadual; 

18.3.3 Cadastro de Contribuinte Municipal - lnscrição Municipal; 

18.3.4 Prova de Regularidade com a Fazenda Federal e com o INSS - CND _RFB 

18.3.5 Prova de Regularidade com a Fazenda Estaduai-CND_SEFA; 

18.3.6 Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal - CND_ISS; 

18.3.7 Prova de Regularidade com o FGTS- CRF _FGTS; 

18.3.8 Prova de Regularidade com a Just iça do Trabalho- CND _ TST; 

I 8.4 Qual~ficação técnica: 

18.4.1 Atestado de capacidade técnica. sub tituída pela Relação de Previsão de Faturamento para 
empresas recém-const ituídas: 

18.4.2 Prova de inscrição na entidade competente. 

18.5 Qualificação Econômico-Financeira: 

18.5.1 Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis, substituído pelo Balanço de Abertura para 
em presas const itu ida recentemente: 

18.5.2 Cet1idão Negativa de Falência ou Concordata. 
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19. INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

19.1 Os casos de inexecução total ou parcial, erro de execução, execução imperfeita, atraso 
injustificado e inad implemento de cada ajuste representado pela Nota de Empenho, sujeitará a 
contratada, às penalidades previ stas no art. 87 da Lei Federal no 8.666/93, das quais se destacam: 

a) Adve1tência; 

b) Multa de I ,00% (um por cento) do va lor da solicitação, por dia de atraso injustificado na 
execução da mesma. observado o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis ; 

c) Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da so lic itação, pela recusa injustificada do 
adjudicatário em executá-la; 

d) Cancelamento da ata e su pen ão temporária de pa11icipação em licitações e impedimento de 
contratar com a Prefeitura Municipal de Melgaço, no prazo de até 5 (c inco) anos; 

e) Declaração de inidone idade para contratar com a Administração Pública, até que seja 
promovida a reabilitação. facultado a contratada o pedido de reconsideração da decisão da 
autoridade competente. no prazo de lO (dez) dias da abe1tura de vistas ao processo. 

19.2 Os valores das multas ap licadas previstas nos subitens acima poderão ser descontados dos 
pagamentos devidos pela Administração. 

19.3 Da aplicação das penas definidas nas al íneas "a", "d" e "e", do item 19.1 , caberá recurso no prazo 
de 05 (c inco) dias útei s. contados da intimação, o qual deverá ser apresentado no mesmo local. 

19.4 O recurso ou o pedido de reconsideração relativa às penalidades acima dispostas se rá dirigido ao 
Secretário da unidade req uisitante, o qual decidirá o recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis e o 
pedido de reconsideração, no prazo de I O (dez) dias úteis . 

19.5 Independente da sanção aplicada. a inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar, ainda, 
a rescisão contratual, nos termos previstos na Lei n°. 8.666/93, bem como a incidência das 
consequências legais cabíveis, inclusive indenização por perdas e danos eventualmente causados 
à CONTRATANTE. 

19.6 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 
assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei n° 
8.666, de 1993, e subsid iariamente na Lei n° 9.784, de 1999. 

19.7 A autoridade competente. na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 
conduta do infrator, o caráter ed ucat ivo da pena, bem como o dano causado à Administração, 
observado o princípio da proporcionalidade. 

I 20. DISPOSIÇÕES FINAIS 

20.1 Quanto ao julgamento das propostas. à vistoria técnica aos locai s de execução dos serviços, à 
qualificação técnica exig ida, aos encargos da contratada, recebimento dos serviços e sanções 
administrativas, observar-se-á o disposto no Edital. 

20.2 Os serviços objeto desta I i citação são considerados despesas de custeio do exercício 20 18. Órgão: 
20- Fundo Municipal de Ed ucação - Unidade: 06 - Secretaria Municipal de Educação - SEMED 
- 12.361.0038.1-018- Construção. Reforma e/ou Ampliação de Unidades Escolares- Elemento 
da Despesa : 3.4.4.9.0.51 .00.00 - Obra e Insta lações. 

20.3 A contratação ora previ sta tem adeq uação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária 
Anual e compatibilidade com o Plano Plurianual , bem assim com a Lei de Diretri zes 
Orçamentárias. 

20.4 A(s) li citante(s) adjudicatária(s) deverão manter, durante toda a execução contratual , as me mas 
condições de habilitação apresentadas durante o ce11ame, especialmente quanto aos seus 
responsáveis técnicos indicados. 
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20.5 As condições para participação. no certame licitatório, da licitantes ME/EPP enquadradas no 
tratamento favorecido instituído pela Lei Complementar no 123/2006, regulamentada pelo Decreto 
n° 6.204/2007, serão as detalhadas no edital de licitação. 

20.6 Este Projeto Básico faz pa1te integrante do instrumento convocatório/edital e da minuta do 
contrato administrati vo para todos os efeitos legais e de direito. 

Por fim, fazem pa1te deste Termo de Referência: 

..,. O I. Espec ificações Técnicas/Memorial Descritivo 

..,. 02. Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro. 

Eng. Civil 
CREA: 10.552-D/PA 
CPF: -111.194.282-20 

Melgaço/PA, 03 de janeiro de 2018. 
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