CONVITE Nº. 002 /2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 616/12
O SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, Departamento Regional
do Maranhão, adiante designado simplesmente SENAI-MA, com sede na Av. Jerônimo de
Albuquerque, s/nº, Bequimão, CEP: 65060-645 - São Luís - MA, está promovendo Licitação,
modalidade CONVITE, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, conforme Regulamento de
Licitações e Contratos do SENAI e com observância às condições estabelecidas neste Edital
e seus anexos.
1. OBJETO DA LICITAÇÃO
1.1.

A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada em obras e
serviços de engenharia para executar os Serviços de Reforma das instalações da
Rodoviária de Rosário-MA, para instalação da Unidade do SENAI em Rosário- MA, de
acordo com anexos deste Edital.

2. ANEXO
ANEXO I
ANEXO II
ANEXO III
ANEXO IV
ANEXO V
ANEXO VI
ANEXO VII
ANEXO VIII
ANEXO IX
ANEXO X

– Projeto Básico;
– Planilhas de Quantitativos;
- Cadernos de Encargos;
- Proposta de Preços Padronizada;
- Modelo de Declaração de Vistoria;
- Modelo de Credenciamento Técnico para Vistoria;
-Modelo de Credenciamento Técnico para Execução de Obra;
- Modelo de Carta de Credenciamento;
- Modelo de Declaração;
- Minuta de Contrato;

3. DA SESSÃO DE ABERTURA
3.1.

Os envelopes contendo os Documentos de Habilitação e as Propostas de Preço deverão
ser entregues em envelopes fechados e separados até as 9:00 horas do dia 17 de
de agosto de 2012, no 1º andar, do Edifício Casa da Indústria Albano Franco,
localizado à Avenida Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Bequimão; CEP 65060-645, São
Luís, Capital do Estado do Maranhão.

3.2.

Aberta a sessão não mais será permitida a entrada de interessados em participar da
licitação, como proponentes, apenas como ouvinte.

3.3.

O SENAI/DR-MA não se responsabilizará por envelopes que remetidos pela via postal ou
entregues em locais diferentes do indicado no subitem 3.1, não forem recebidos até a
data e horário estabelecidos.

3.4.

Se no dia supracitado não houver expediente, o recebimento e o início da abertura dos
envelopes referentes a este torneio serão realizados no primeiro dia útil subsequente de
funcionamento da entidade.
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3.5.

Não poderão concorrer neste torneio:
3.5.1. Consórcios de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição;
3.5.2. Pessoas Físicas ou Jurídicas que estejam suspensas de participar em licitação
realizada pelo SESI e/ou pelo SENAI, Departamentos Regionais do Maranhão;
3.5.3. Pessoas Jurídicas que se encontrem sob falência, concordata, dissolução ou
liquidação, ou em processo de fusão, de cisão ou de incorporação;
3.5.4. Pessoas Jurídicas que tenham sócios, gerentes ou administradores que sejam
empregados ou dirigentes do SESI e/ou do SENAI.
3.5.5. Ex-empregados do Sistema FIEMA (SESI, SENAI, FIEMA e IEL), que tenham
executado suas atividades em áreas compatíveis com o objeto licitado, pelo prazo de
até 06 (seis) meses subsequentes ao seu desligamento.

3.6.

Uma vez iniciada a abertura dos envelopes supracitados, não serão permitidas
quaisquer retificações que possam influenciar o resultado deste torneio.

3.7.

Se não houver tempo suficiente para a abertura dos envelopes de DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO e PROPOSTA DE PREÇOS em um único momento, em face do exame
da documentação e da conformidade das propostas apresentadas com os requisitos do
ato convocatório, os envelopes não abertos, já rubricados no fecho, ficarão em poder
da COMISSÃO até a data e horário marcados para prosseguimento dos trabalhos.

3.8.

Caso algum licitante, por qualquer motivo, esteja impossibilitada de fazer a entrega
presencial dos envelopes através de seus empregados ou representante credenciado ou
por meio de mensageiro, poderá fazê-la via Correios, com registro, devendo, nesta
situação, chegarem ao destino até o dia, horário e local, fixados no preâmbulo deste
ato convocatório; caso algum dos envelopes não tenha a rubrica do representante legal
do licitante no fecho, este será rubricado, na abertura do certame, pelos membros da
COMISSÃO e por todos os representantes, credenciados, presentes.

4.2.

3.9. O credenciamento far-se-á através de instrumento público ou particular de
Procuração, com firma reconhecida, Carta de Credenciamento ou qualquer
documento que comprove os necessários poderes especiais para formular ofertas e
lances de preços, e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome
do licitante. Deverá apresentar a Certidão Simplificada da Junta Comercial do
Estado, comprovando enquadramento de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte,
se for o caso. Caso a empresa não apresente esta Certidão ou apresente-a vencida, não
será descredenciada, apenas perderá o favorecimento de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte, por não comprovar seu enquadramento.

3.10. Este documento deverá ser acompanhado de cópia autenticada do Contrato Social,
juntamente com as alterações que comprovem sua capacidade de representação legal,
Estatuto ou qualquer outro documento que comprove a assinatura do proprietário da
empresa. A não apresentação do documento não inabilitará o licitante, mas impedirá o
seu representante de se manifestar, em todas as fases do processo e responder em seu
nome.
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3.11. Fica dispensada do credenciamento, a empresa que comparecer representada por seu
dirigente, que deverá comprovar esta qualidade através de cópia autenticada do
Contrato Social, Estatuto ou qualquer outro documento pertinente que comprove a
assinatura do proprietário da empresa, juntamente com as alterações que comprovem
sua capacidade de representação legal.
3.12. Em caso de administrador eleito em ato apartado, deverá ser apresentada cópia
autenticada da ata de reunião ou assembleia em que se deu a eleição.
3.13. Será admitido apenas 01 (um) representante para cada empresa licitante.
4. DA HABILITAÇÃO
4.1.

A habilitação será feita mediante o exame da documentação contida em envelope
separado e fechado, trazendo na parte externa e frontal, a seguinte identificação:
DOCUMENTAÇÃO – ENVELOPE Nº. 01
CONVITE Nº 002/2012
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE, E-MAIL E
RESPECTIVO CNPJ.

4.2.

O envelope destinado à habilitação deverá conter:
4.2.1. HABILITAÇÃO JURIDICA
a)

Registro comercial, no caso de empresa individual;

b)

Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor devidamente registrado
(cuja atividade da empresa seja compatível com o que é exigido no objeto
licitado), em se tratando de Sociedades Comerciais e, no caso de Sociedades por
Ações, acompanhado de eleição de seus administradores. Os documentos em
apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva;

c)

Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de Sociedades Civis, acompanhada de
prova de diretoria em exercício;

d)

Alvará de Funcionamento em cópia autenticada, emitido pela Prefeitura do
Município onde está sediada a empresa licitante, válido na data da sessão.

4.2.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
a)

Prova de inscrição da licitante no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;

b)

Certidão Negativa de Débitos – CND, para com a Seguridade Social - INSS;

c)

Certificado de Regularidade de Situação – CRS para o Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço – FGTS;
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d)

e)

Prova de Regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal,
sendo:
I.

Fazenda Federal - Certidão Conjunta Negativa de Débitos de
Tributos e Contribuições Federais e quanto à Dívida Ativa da União
emitida pela Receita Federal do Brasil – RFB;

II.

Fazenda Estadual – Certidão de Regularidade de Tributo Estadual,
do Estado onde o licitante mantém sua sede, podendo ser
apresentadas certidões que tenham sido expedidas de forma
genérica, abarcando todos os tributos, ou ainda de forma específica
desde que seja contemplado o referido tributo;

III.

Fazenda Municipal – Certidão de Regularidade de Tributo Municipal,
do domicilio ou sede do licitante que comprove a inexistência de
débito com ISSQN, podendo ser apresentados certidões que tenham
sido expedidas de forma genérica, abarcando todos os tributos, ou
ainda de forma especifica desde que seja contemplado o referido
tributo.

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas como prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, conforme Lei 12.440/11, Art. 2º e
3º.

4.2.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA – FINANCEIRA
a)

Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social
(2011), ou Balanço de abertura no caso de empresa recém-constituída,
assinado pelo Administrador da empresa e por Contabilista legalmente
habilitado, que comprove a situação financeira da empresa, vedada à
substituição por Balanço ou Balancetes provisórios. O Balanço Patrimonial e
Demonstrações Contábeis deverão ser acompanhados da DHP – Declaração de
Habilitação Profissional. Serão considerados aceitos como na forma de lei o
Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis assim apresentados:
•

Sociedades anônimas: publicados em Diário Oficial, em jornal de
grande circulação e por fotocópia registrada ou autenticada na Junta
Comercial da sede ou domicílio do licitante;

•

Sociedades por cotas de responsabilidade limitada: por fotocópia
do livro Diário, inclusive com Termos de Abertura e de Encerramento,
devidamente autenticada na Junta Comercial da sede ou do domicílio da
licitante ou por fotocópia do Balanço Patrimonial e das Demonstrações
Contábeis devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial
da sede ou domicílio do licitante;

•

Sociedade sujeita a Lei das Microempresas e das Empresas de
Pequeno Porte: por fotocópia do livro Diário, inclusive com Termos de
Abertura e de Encerramento, devidamente autenticada na Junta
Comercial da sede ou do domicílio do licitante, ou em outro órgão
equivalente; ou por fotocópia do Balanço e das Demonstrações
Contábeis devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial
da sede ou domicílio do licitante;
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b)

As microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos da Lei
Complementar nº. 123/06 poderão apresentar em substituição ao Balanço
Patrimonial, o Ato Constitutivo ou o Contrato Social da empresa atualizado e
registrado na forma da Lei, como condição de comprovação de capital social
exigido na licitação, desde que a comprovação de sua inscrição conste nos
documentos de habilitação;

c)

Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado, comprovando
enquadramento de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, se for o caso.
Caso a empresa não apresente esta certidão ou apresente-a vencida, não será
inabilitada, mas perderá o favorecimento de Microempresa e Empresa de
Pequeno Porte, por não comprovar seu enquadramento.

d)

Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da
sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da
pessoa física, compreendendo o período de pesquisa dos últimos 02 (dois) anos.

e)

A boa situação financeira será avaliada pelos índices de Liquidez Geral – LG,
Solvência Geral – SG e Liquidez Corrente – LC, resultantes da aplicação das
fórmulas abaixo. As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial
de cálculos anexado ao Balanço, devidamente assinado pelo representante
da empresa e pelo contador.
LG =

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

SG =

Ativo Total
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

LC =

Ativo Circulante
Passivo Circulante

f)

Os licitantes que apresentarem índices de Liquidez GERAL, Solvência Geral ou
Liquidez Corrente com resultado menor do que 1 (um), deverão comprovar
capital social ou patrimônio líquido correspondente a 10% (dez por cento) do
valor total dos serviços ofertados.

4.2.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
a) Recibo de Retirada de Edital, comprovando que o licitante recebeu todos os
documentos necessários ao cumprimento do objeto deste Certame, e ainda:
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a.1. Se por qualquer motivo o referido recibo não estiver junto à
documentação, será considerado, se houver, uma via em poder da
Comissão, para fins de habilitação.
b) Declaração de Fato Superveniente Impeditivo de sua habilitação e que não
possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito)
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em
qualquer trabalho, salvo na condição de menor aprendiz, nos termos da
legislação vigente, assinada por sócio, gerente dirigente, proprietário ou
procurador, devidamente identificado, nos termos do modelo anexo deste
instrumento;
c) Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que a empresa proponente executou
serviços similares ao objeto do referido edital, devidamente averbado pelo
CREA.
d) Certidão emitida pelo CREA, referente ao Acervo Técnico do Profissional, que
indique que o engenheiro responsável executou obras de reforma ou construção
com as características similares ao objeto deste edital.
e) Caso o engenheiro responsável não faça parte do Contrato Social da empresa,
deverá apresentar prova de vínculo empregatício, mediante registro em
Carteira de Trabalho, Contrato de Trabalho ou Livro Registro de Empregados.
f) Comprovante de Quitação no CREA, a que está vinculada a empresa licitante
e o Profissional Técnico Responsável, em conformidade com o disposto na Lei
5.194/66 e Resolução nº. 218-73.
g) Declaração indicando nome, CPF, número de registro na entidade profissional,
do responsável técnico que acompanhará a execução dos serviços de que trata o
objeto deste torneio.
h) Declaração do licitante devidamente atestada pela Gerência da Unidade de
que, por intermédio de representante legal devidamente qualificado e
credenciado para esse fim, vistoriou os locais das obras, estando ciente das
condições de execução e dificuldades existentes e de que é detentora de todas
as informações relativas à execução do objeto.
4.3.

As VISITAS TÉCNICAS deverão ser agendadas de forma que ocorram até o dia
24.07.2012. Os licitantes deverão vistoriar os locais onde serão executados os serviços
objeto desta licitação para inteirar-se das condições e do grau de dificuldades
existentes, de segunda a sexta-feira. O horário da vistoria deverá ser previamente
solicitado ao Setor de Engenharia da Superintendência Corporativa do Sistema
FIEMA, pelo telefone (98) 2109-1841.

4.4.

O Representante credenciado pelo licitante para efetuar a vistoria e execução da obra,
deverá ser Engenheiro Civil, registrado no CREA, apresentar-se a Setor de
Engenharia, munido de Carta de Credenciamento Técnico da Empresa, anexo deste
Edital.
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4.5.

Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão
estar:

4.5.1.
Em nome do licitante e, obrigatoriamente, com o número do CNPJ e com o
endereço correspondente:
a)

se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome
da matriz; ou

b)

se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da
filial;

c)

serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza,
comprovadamente, forem emitidos em nome da matriz.

4.6. A empresa proponente deverá, obrigatoriamente, anexar os documentos relacionados
no item 4.2, em original ou cópia autenticada por cartório competente ou por Membro
da Comissão de Licitação ou Presidente, ou por outro servidor designado para essa
atividade, mediante apresentação do documento original, até as 17h00min do dia
15.08.2012, com as demais condições: serão aceitas somente cópias legíveis; não
serão aceitos documentos rasurados; não serão aceitas cópias já autenticadas por outra
Comissão; para autenticação, não serão consideradas cópias autenticadas como
originais. À COMISSÃO, reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer
documento, sempre que julgar necessário.
4.7. Não serão admitidos Protocolos, Requisições e Solicitações para efeito de substituição
aos documentos pedidos para habilitação das empresas proponentes.
4.8. Não será permitida autenticação de documentação durante a realização do certame.
4.9. Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no
envelope DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, ou os apresentarem em desacordo com o
estabelecido neste ato convocatório ou com irregularidades, serão inabilitadas, não se
admitindo complementação posterior.
4.10. As certidões apresentadas deverão estar em condições de aceitabilidade quanto ao
prazo de validade. Caso as validades das certidões não estejam expressas no
documento, será considerado o prazo de validade de 90 (noventa) dias da emissão da
Certidão.
4.11. Os documentos relativos à regularidade fiscal, quando obtidos pela internet, serão
considerados válidos e originais, podendo a Comissão proceder à devida consulta nos
respectivos endereços eletrônicos, a fim de ratificar os documentos apresentados
quando for o caso.
4.12. Abertos os envelopes de Nº 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os documentos
nele contidos serão examinados e rubricados pelos participantes presentes e pela
Comissão de Licitação, assim como os envelopes de N° 02 – PROPOSTA DE PREÇO
das empresas participantes.
4.13. A Comissão Integrada de Licitação, após o recebimento, abertura, exame da
documentação e registro em Ata, poderá se assim achar necessário, suspender a
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reunião, a fim de que tenha melhores condições de analisar os documentos
apresentados, procedendo às diligências que acharem necessárias.
4.14. Após a abertura dos envelopes de documentos de habilitação, será aberto o envelope
de proposta, dos licitantes classificados se houver renúncia registrada em ata ou
formalizada por escrito, de todos os licitantes, ao direito de interposição de recurso;
ou, transcorrido o prazo regulamentar, sem que tenha havido interposição de recurso;
ou, dado o conhecimento do deferimento ou indeferimento do recurso interposto.
4.15. Findo este prazo e, em não havendo manifestações, a Comissão Integrada de Licitação
marcará nova data para que sejam abertos os envelopes de nº. 02, contendo as
propostas de preço, devendo convidar formalmente os licitantes participantes fazeremse presentes.
4.16. O não comparecimento de qualquer dos licitantes à nova reunião marcada, não
impedirá que ela se realize, não cabendo ao ausente o direito a reclamação de qualquer
natureza.
4.17. Os envelopes contendo as propostas das empresas inabilitadas ficarão à disposição das
mesmas pelo período de 10 (dez) dias úteis, contados do encerramento da licitação
(transcorrido o prazo regulamentar para interposição de recursos contra o resultado do
torneio ou, se for o caso, quando denegados os recursos interpostos) após o que serão
destruídos pela COMISSÃO.
4.18. A inversão dos documentos no interior dos envelopes, ou seja, a colocação dos
documentos de habilitação no envelope de proposta de preço, e vice-versa, causará a
exclusão sumária de quaisquer licitantes do processo licitatório.
4.19. A falta do CNPJ e/ou endereço completo poderá ser preenchido pelos dados constantes
dos documentos apresentados dentro do envelope DOCUMENTAÇÃO.
4.20. A inabilitação de qualquer licitante importa preclusão do seu direito de participar
das fases subsequentes do processo licitatório.
4.21. A simples irregularidade formal, que evidencie lapso isento de má fé, e que não afete
o conteúdo ou a idoneidade dos documentos, não será causa de inabilitação.

5. DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
5.1. Os licitantes deverão apresentar envelopes separados e fechados, das propostas de
preços com a seguinte identificação:
PROPOSTA DE PREÇO – ENVELOPE Nº. 02
CONVITE Nº 002/2012
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE, E-MAIL E
RESPECTIVO CNPJ.
8
FIEMA
Federação das
Indústrias
do Estado do
Maranhão

SENAI

SENAI

Serviço Social
da Indústria

Serviço Nacional
de Aprendizagem
Industrial

IEL
Instituto
Euvaldo Lodi

Departamento
Regional do
Maranhão

Av. Jerônimo de Albuquerque, S/N 1º Andar Edif.
Casa da Indústria Albano Franco – Retorno da
Cohama - CEP: 65060-645
São Luís - MA
Telefones: (98) 2109-1800/1835
Telefax: (98) 2109-1864
Site: www.fiema.org.br

5.2. A proposta deverá conter as seguintes informações:
a) Ser apresentada em língua portuguesa, em papel timbrado da empresa
proponente contendo o CNPJ, o endereço completo, fone, fax e e-mail para
contato, devendo fazer referência ao banco, agência e respectivo códigos e o
número da conta para efeito de autorização e posterior pagamento;
b) Fazer menção ao número do torneio, sem emendas, rasuras, acréscimo ou
entrelinhas, devidamente datada, assinada e nominada pelo representante legal
do licitante;
c) Apresentar Planilhas de Composição dos Custos Unitários ofertados por
item e subitem, para efeito de conclusão de julgamento das propostas;
d) Benefício de Despesas Indiretas (BDI);
e) Planilha de Encargos Sociais;
f) Cronograma Físico-financeiro da obra.
g) Indicação do preço total, conforme item 5.3;
h) Indicação do prazo conforme previsto no item 5.6.
5.3

O preço máximo para esta licitação é de: R$ 127.864,40 (cento e vinte e sete mil,
oitocentos e sessenta e quatro reais e quarenta centavos), conforme Projeto Básico anexo
a este Edital.

5.4.

A cotação apresentada e levada em consideração para efeito de julgamento será de
exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer
alteração, seja para mais ou para menos.

5.5.

Só serão aceitos preços em moeda nacional, ou seja, em Real (R$), em algarismos
arábicos, e, também, por extenso, prevalecendo este último, em caso de divergência,
desprezando-se qualquer valor além dos centavos.

5.6.

O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias,
contados da data da abertura do envelope de proposta, suspenso esse prazo na
hipótese de recurso administrativo ou judicial.

5.7.

Serão desclassificadas as propostas que na planilha de composição de preço unitário,
não utilizarem os valores estabelecidos nas convenções coletivas de trabalho de cada
categoria, com relação ao valor da mão-de-obra, pois o licitante vencedor é obrigado
a pagar o valor em vigor.

5.8.

A apresentação de proposta será considerada como evidência de que o Licitante:
a. Examinou e tem pleno conhecimento de todos os documentos que instruem a
concorrência;
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b. Aceita as cláusulas e condições
esclarecimentos complementares;

deste

Edital,

eventuais

aditamentos

e

c. Tem condições e compromete-se a fornecer o objeto contratual pelo valor e
prazo constantes da proposta;
5.9.

As propostas que deixarem de atender a quaisquer das exigências constantes do
presente Edital, serão desclassificadas.

5.10.

Serão desclassificadas as propostas que contiverem a oferta de quaisquer vantagens,
que permitirem e/ou insinuarem a possibilidade de redução nos preços cotados em
relação aos ofertados pelos demais concorrentes.

5.11.

Cada Licitante deverá apresentar somente 01 (uma) cotação, em uma única via. A
apresentação de mais de uma proposta, ou o condicionamento desta, acarretará sua
imediata desclassificação.

5.12.

A falta de rubrica, data e/ou assinatura na proposta somente poderá ser suprida por
representante da proponente, com poderes para tal fim, que esteja presente na reunião
de abertura dos envelopes.

5.13.

Ao final da fase de propostas de preços e de habilitação, será oportunizado aos
licitantes a possibilidade de desistir da interposição de recursos, opção que deverá ser
registrada na ata correspondente à fase do certame.

5.14.

Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja
com relação ao preço, pagamento, prazo ou qualquer condição que importe a
modificação dos termos originais, ressalvadas apenas aquelas destinadas a sanar
evidentes erros, alterações estas que serão avaliadas pela COMISSÃO.

5.15.

Serão corrigidos automaticamente pela COMISSÃO quaisquer erros de operação
matemática, desde que não afete o valor total da proposta.

5.17.

A Comissão Integrada de Licitação após o recebimento, abertura, exame das Propostas
e registro em Ata, poderá se assim achar necessário, suspender a reunião a fim de que
tenha melhores condições de analisar as propostas apresentadas, procedendo às
diligências que achar necessária.

5.18.

A análise e o julgamento das propostas serão realizados posteriormente pela Comissão
Integrada de Licitação e/ou por técnicos designados para tal fim.

5.19.

A desclassificação de qualquer licitante importa preclusão do seu direito de
participar das fases subsequentes do processo licitatório.

5.20.

A simples irregularidade formal, que evidencie lapso isento de má fé, e que não altere
o conteúdo e, também, não afete a idoneidade das propostas de preço, não será
causa de desclassificação.

5.21.

Serão utilizados neste certame, os benefícios da Lei Complementar 123/06, no
tocante às micro empresas e empresas de pequeno porte.
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6. DO JULGAMENTO
6.1.

Depois da análise das conformidades das propostas com o estabelecido neste
instrumento licitatório e o MENOR PREÇO GLOBAL, será declarada vencedora a
proposta que for mais vantajosa para a Administração.

6.2.

A Comissão Integrada de Licitação, a qualquer tempo e, a seu critério, poderá solicitar
dos proponentes, esclarecimentos e/ou informações complementares, do(s) serviço(s)
cotado(s) para melhor avaliação, antes da definição do julgamento deste Edital.

6.3.

Em caso de empate entre duas ou mais propostas, a classificação se fará,
obrigatoriamente, por sorteio, em ato público.

6.4.

Existindo diferença entre o valor numeral e o por extenso, do preço, prevalecerá o valor
por extenso.

6.5.

Não se admitirá proposta que apresentar preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos
respectivos encargos, ainda que este ato convocatório não tenha estabelecido limites
mínimos, exceto quando se referirem aos produtos e instalações do próprio licitante,
para os quais ela renuncie a parcela ou a totalidade da remuneração.

6.6.

À COMISSÃO, além do recebimento e exame das propostas, caberá o julgamento da
obediência às condições aqui estabelecidas, e, ainda, em seus anexos, e a decisão
quanto às dúvidas ou omissões deste ato convocatório.

6.7.

Depois de analisadas as propostas, serão desclassificadas, aquelas que:

6.8.

a)

Apresentarem preços superiores aos estabelecidos neste instrumento
convocatório; ou, excessivos; de modo a indicarem sobrevalorização dos
produtos; ou, com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados
aqueles que não venham a ter demonstrado a sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os
de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a
execução do objeto;

b)

Sejam omissas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o
julgamento, bem como as que apresentem preços ou vantagens baseadas nas
ofertas de outros licitantes; e

c)

Não atenderem as exigências contidas neste ato convocatório.

A Comissão Integrada de Licitação poderá solicitar parecer de profissionais
pertencentes ao quadro de pessoal da Contratante ou, ainda, de pessoas físicas ou
jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão.

7. IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
7.1.

Até as 18h00min do dia 15.08.2012, qualquer licitante
esclarecimentos, providências ou impugnar o presente Edital.

poderá

solicitar
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7.2.

A decisão sobre o pedido de impugnação do Edital será divulgada no prazo de 03
(três) dias úteis do recebimento do pedido.

7.3.

A impugnação, feita tempestivamente por qualquer licitante, não a impedirá de
participar deste torneio até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.

7.4.

A impugnação interposta deverá ser comunicada à COMISSÃO, logo depois de
protocolizada na Secretaria da Superintendência Corporativa do Sistema FIEMA,
situada no 1º andar do Edifício Casa da Indústria Albano Franco, que se submeterá a
análise e resposta do Diretor Regional do SENAI/DR-MA.

8. DOS RECURSOS
8.1.

Do julgamento caberá recurso na forma definida por este Edital e nos termos do
disposto no Regulamento de Licitações e Contratos do SENAI/DR-MA.

8.2.

Qualquer licitante poderá apresentar recurso à COMISSÃO, no prazo de 02 (dois)
dias úteis a contar do primeiro dia útil subsequente ao recebimento da intimação do
ato ou da lavratura da ata, nos casos de habilitação ou inabilitação ou do julgamento
das propostas, anulação, revogação ou cancelamento deste torneio. A apresentação do
recurso após este prazo, importará na preclusão do seu direito.

8.3.

Interposto o recurso será comunicado aos demais licitantes que poderão impugná-lo, no
prazo de 02 (dois) dias úteis e o processo licitatório será suspenso para o devido
julgamento a ser realizado no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da data final
para sua interposição, pela autoridade competente ou por seu preposto.

8.4.

O recurso deve ser apresentado em papel timbrado da empresa ou com carimbo oficial
do CNPJ, redigidos em português, sem rasuras, fundamentados e assinados por
representante legal, observados os prazos legais.

8.5.

Quaisquer argumentos ou subsídios concernentes à defesa do licitante que pretender
reconsideração total ou parcial das decisões da Comissão deverão ser apresentados
por escrito, exclusivamente, anexando-se ao recurso próprio.

8.6.

O recurso interposto deverá ser comunicado à Comissão logo após ter sido
protocolizado na Secretaria da Superintendência Corporativa do Sistema FIEMA,
situada no edifício Casa da Indústria Albano Franco, 1º andar, que se submeterá a
análise e resposta do Diretor Regional do SENAI/DR-MA.

9. DA ADJUDICAÇÃO
9.1.

O resultado deste Convite será comunicado às empresas proponentes, via oficio,
através de fax, ou do e-mail informado na sua proposta, conforme previsto no item 5.2
letra “a”.

9.2.

É de inteira responsabilidade do licitante os números de fax e telefones (fixo e celular),
endereços e e-mail, informados a esta Comissão e não localizados.
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9.3.

Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de
validade das propostas, ou seja, 90 (noventa) dias e caso persista o interesse da
Contratante, poderá ser solicitada à prorrogação geral da validade referida a todas as
licitantes, por igual prazo, no mínimo.

10. PAGAMENTO
10.1. O pagamento será realizado após a conclusão dos serviços, mediante atesto do NUPRO
– Núcleo de Projetos e Obras, sendo que a nota fiscal deverá ser emitida em nome do
SENAI/DR-MA, a ser apresentada para cobrança até o dia 30 do mês corrente, onde:
• Etapa é cada uma das partes em que se divide o desenvolvimento do serviço, em
relação ao Cronograma Físico - Financeiro;
• Medição é a verificação das quantidades dos serviços executados em cada etapa
contratual;
• Parcela é o valor constante do Cronograma Físico – Financeiro.
10.1.1. Para aceitação da nota fiscal/fatura a contratada deverá apresentar junto com a nota
fiscal/fatura: regularidade do FGTS; CND do INSS; Certidão Negativa de Débitos
relativos a tributos Federais e a Divida Ativa da União.
10.1.2. É obrigatória apresentação, junto às faturas, comprovantes do FGTS referentes aos
trabalhadores envolvidos na obra, sob pena de retenção do pagamento.
10.2. O pagamento deverá ser efetuado somente após a verificação e regularidade de todo o
procedimento acima descrito, no prazo máximo de até 30 (trinta) dias contados da data
da entrega da Nota Fiscal.
10.3. O SENAI/DR-MA, na qualidade de Contratante, reserva-se o direito de recusar o
pagamento se, no ato da atestação, o objeto licitado não estiver em perfeitas condições
ou em conformidade com as especificações apresentadas e aceitas.
10.4. O SENAI/DR-MA poderá deduzir da importância a pagar os valores correspondentes a
multas ou indenizações devidas pelo licitante vencedor nos termos deste ato
convocatório.
10.5. O pagamento da última parcela somente será efetuado após a conclusão definitiva
dos serviços, mediante aprovação e a aceitação pela Fiscalização do Engenheiro
indicado pela CONTRATANTE, com o Termo de Recebimento Definitivo. Deverão
também ser apresentadas as originais dos seguintes documentos:
a)

Certidão Negativa de Débito do FGTS e do INSS (CND) da obra;

b)

Aprovação do Corpo de Bombeiros.

10.6. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira, tributária, fiscal ou trabalhista, sem que isso gere direito
a alteração de preços ou compensações.
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10.7. Caso o faturamento apresente alguma incorreção, o documento será devolvido ao
licitante e o prazo de pagamento será prorrogado pelo mesmo tempo em que durar a
correção, sem quaisquer ônus adicionais para o(s) Contratante(s).
10.8. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação
financeira devida pela(s) Contratante(s), será calculada mediante aplicação da seguinte
fórmula:
EM = I x N x VP
Onde:
EM = encargos moratórios;
N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = valor da parcela a ser paga; e
I = índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I = (TX)/365; I = 0,06/365; I = 0,00016438.
TX = percentual da taxa anual igual a 6%.
11. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA
11.1. O prazo para início da obra será logo após a assinatura do contrato, ou seja, início
imediato.
11.2. Fica estabelecido que o prazo máximo de execução da obra será de 60 (sessenta)
dias corridos, contados da data de assinatura do contrato. Podendo ser prorrogado
uma única vez, por no máximo igual período, quando solicitado pela Contratada
durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela
Contratante.
11.3. O período de vigência do contrato será de 06 meses (180 dias) contados da data de
assinatura do contrato.
11.4. A obra será realizada no Prédio da Rodoviária, localizado no Km 08 da MA-Rosário - MA.
12. DO REGIME DOS SERVIÇOS A EXECUTAR
12.1. O regime de execução dos serviços será o de empreitada por MENOR PREÇO GLOBAL,
compreendendo: fornecimento da mão-de-obra, materiais, ferramentas, transporte e
maquinários necessários para a perfeita execução dos serviços.
12.2. A obra deverá ser acompanhada pelo Engenheiro Civil que foi indicado como
responsável técnico, durante toda a execução da obra.
12.3. Os serviços deverão ser executados dentro da melhor técnica e de acordo com as
Normas Técnicas Brasileiras, compreendendo todos os elementos necessários à perfeita
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e completa execução dos serviços, de acordo com os projetos e especificações
fornecidas.
13. FORMALIDADES PARA A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO
13.1. Após a homologação deste procedimento, a Administração do SENAI/DR-MA convocará
oficialmente o licitante vencedor, durante a validade da sua proposta para, no prazo
máximo de 05 (cinco) dias úteis, para assinatura do contrato, sob pena de decair o
direito a execução, sem prejuízo das sanções legais previstas.
13.2. O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma única vez, por no máximo igual
período, quando solicitado pelo licitante vencedor durante o seu transcurso, desde
que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração.
13.3. É facultado à Administração, quando o vencedor não retirar ou aceitar a Autorização
de Serviço no prazo e condições estabelecidos, chamar os licitantes remanescentes,
obedecida à ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas
condições propostas pela primeira classificada, inclusive quanto ao preço, ou revogar
este torneio, independentemente de qualquer comunicação.
13.4. O disposto no item anterior não se aplica aos licitantes remanescentes que não
aceitarem a contratação, nas mesmas condições propostas pela adjudicatária, inclusive
quanto a prazo e preço.
13.5. Após a assinatura do contrato, a empresa vencedora deverá comparecer para a retirada
da Autorização de Serviço e apresentação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, os
seguintes documentos:
a) ART do CREA da execução da obra em questão
b) CEI - Matrícula da obra no INSS (cópia autenticada).
13.6. Na primeira medição dos serviços, a empresa vencedora deverá apresentar os seguintes
documentos:
a) PPRA – Programa de Prevenção de Risco Ambientais (cópia)
b) PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (cópia)
c) ASOS – Atestados de Saúde Ocupacional dos funcionários que executarão
serviços nas Unidades do SENAI/DR-MA (cópia).
14. DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
14.1. Os contratos poderão ser aditados nas hipóteses de complementação ou acréscimo
que se fizerem necessários nas obras, serviços ou compras até 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial e de até 50% (cinquenta por cento) para reforma de
edifício ou equipamento, ambos atualizados, sempre mediante a lavratura de Termo
Aditivo, conforme estipulado no regulamento de Licitações e Contratos do SENAI.
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14.2. A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições acima, as supressões que
se fizerem necessárias, sempre mediante a lavratura de Termo Aditivo.
14.3. Todas as alterações contratuais por acordo entre as partes, desde que justificadas, e as
decorrentes de necessidades de prorrogação, contarão de Termo Aditivo.
15. DA RESCISÃO DO CONTRATO
15.1.

A rescisão contratual poderá ocorrer nas seguintes hipóteses:
a) Não iniciar ou concluir os serviços nos prazos estabelecidos;
b) Criar dificuldades à Fiscalização do SENAI/DR-MA;
c) Entrar em falência, recuperação da empresa ou liquidação;
d) Ceder, transferir ou caucionar os serviços, sem prévia autorização;
e) Não observar o recomendado nas Planilhas, desenhos e especificações fornecidas;
f)

Pelo inadimplemento total ou parcial das obrigações contratuais assumidas, dará
ao CONTRATANTE direito de rescindir unilateralmente o contrato, sem prejuízo de
outras penalidades previstas no instrumento convocatório ou neste contrato;

g) Judicialmente, nos termos da legislação;
h) O não cumprimento por uma das partes, de quaisquer das condições previstas no
presente instrumento, no edital e seus anexos, dará a outra o direito de rescindilo, ficando a parte faltosa responsável pelas obrigações que advirem, relativas aos
serviços prestados ou não.
16. DA CAUÇÃO
16.1

A CONTRATADA deverá optar por uma das formas de garantia:
a) Caução em dinheiro
b) Seguro Garantia
c) Fiança Bancária

16.2

Se a Contratada optar por caução em dinheiro, deverá caucionar o valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do serviço, em rede
bancária, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, após a assinatura do contrato.
O valor caucionado será devolvido à CONTRATADA após 60 (sessenta) dias do
recebimento definitivo dos serviços.

16.3

No caso de rescisão de Contrato por ato causado pela CONTRATADA, os valores
relativos à caução de garantia que trata o presente item, reverterão em favor do
SENAI/DR-MA.
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17. SANÇÕES E PENALIDADES
17.1.

O descumprimento do prazo para retirada da assinatura do Contrato ou da
Autorização de Serviço incidirá em multa sobre o valor total, na seguinte forma:
a. Atraso até 03 (três) dias, multa de 1% (um por cento);
b. A partir do 4º (quarto) dia até o limite do 8º (oitavo) dia, multa de 3% (três por
cento), caracterizando a recusa da retira do pedido de compra ou assinatura do
contrato a partir do 9º (nono) dia.

17.2. Se o Licitante vencedor recusar-se a retirar o Pedido de Compra ou Assinatura do
Contrato, garantida a prévia e ampla defesa, sujeitará as seguintes penalidades:
a. Advertência;
b. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor adjudicado;
c. Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar
com o SESI e SENAI/MA, por prazo de até 02 (dois) anos.
17.3. O atraso injustificado na execução das obrigações, sem justificativa por escrito e aceito
pela(s) Contratante(s), incidirá em multa nos percentuais abaixo discriminados sobre o
valor total contratado em favor da empresa infratora:
a. Atraso até 05 (cinco) dias, multa de 2% (dois por cento), até o limite de 10%
(dez por cento), e juros de 0,3% (zero vírgula três por cento) ao dia;
b. A partir do 6º (sexto) dia até o limite do 10º (décimo) dia, multa de 4% (quatro
por cento), caracterizando a inexecução total da obrigação a partir do 11º
(décimo primeiro) dia de atraso.
c. Em caso de inexecução total, multa no percentual de 10% (dez por cento) do
valor do contratado.
17.4. A inexecução total ou parcial do objeto licitado sujeitará o Licitante, garantida a prévia
defesa, às seguintes penalidades: advertência, multa, rescisão contratual, suspensão
do direito de licitar ou contratar com o SESI/SENAI-MA, por prazo não superior a 02
(dois) anos.
17.5. A multa poderá ser aplicada isoladamente ou cumulativamente com as demais sanções:
Advertência, rescisão contratual e suspensão do direito de licitar ou contratar com o
SESI/SENAI-MA, por prazo até 02 (dois) anos.
17.6. A multa eventualmente imposta à adjudicatária será automaticamente descontada da
fatura a que fizer jus. Caso a contratada não tenha nenhum valor a receber ser-lhe-á
concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados de sua intimação, para efetuar o
pagamento da multa.
17.7. Além das penalidades citadas, o licitante vencedor ficará sujeita no que couberem às
demais penalidades da lei.
17.8.

Fica facultada a defesa prévia do Licitante, em qualquer caso de aplicação de
penalidade, no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da intimação do ato.
17
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18. DA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS
18.1. O recebimento dos serviços contratados, objeto deste Edital, será realizado em duas
etapas:
a) Expedição de “Termo de Recebimento Provisório”, na entrega dos serviços, o
qual será assinado pelos representantes da contratante e da contratada;
b) Expedição de “Termo de Recebimento Definitivo” decorridos 30 (trinta) dias da
entrega dos serviços, comprovada a boa qualidade dos mesmos.
18.2. A expedição dos Termos supra, não exime a CONTRATADA das demais sanções legais
cabíveis, inclusive as previstas no Art. 18 da Lei n° 8.078/90 (Código de Defesa do
Consumidor).
18.3. A obra será rejeitada quando em desacordo com o estabelecido neste edital de
Convite, e seus anexos, sendo emitido um Termo de Recusa o qual será assinado
pelos representantes da contratante e da contratada.
18.4. O recebimento dos serviços não exclui a responsabilidade da contratada pela perfeita
conformidade técnica do serviço prestado, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades
detectadas quando da análise do mesmo.
19. DA FISCALIZAÇÃO
19.1. Os serviços contratados serão executados sob a direta fiscalização de um funcionário do
Setor de Engenharia da Superintendência Corporativa do Sistema FIEMA, sem
com isso ficar, de qualquer forma, diminuída a responsabilidade da CONTRATADA.
20. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
20.1

Caberá ao licitante vencedor:
a) Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes
da execução do objeto licitado, tais como:
• Salários;
• Seguros contra acidentes;
• Taxas, impostos e contribuições;
• Indenizações;
• Vale-refeição;
• Vale-transporte etc.; e
• Outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo;
b) Manter seus empregados sujeitos às regras gerais da Contratante, porém sem
qualquer vínculo empregatício;
c) Manter, ainda, seus empregados para efeito de identificação, uniformizado e
portando crachá, devendo substituir, imediatamente, qualquer um deles que seja
considerado inconveniente à boa ordem e às regras gerais da Contratante;
18
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d) Todos os empregados da empresa vencedora que forem executar serviços nas
Unidades do SENAI/DR-MA devem usar EPI’s – Equipamento de Proteção
Individual específica a atividade a ser realizada;
e) Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da
Contratante;
f) Responder pelos danos causados diretamente à Contratante ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo, não reduzindo ou excluindo essa
responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pelo SENAI;
g) Apresentar, mensalmente os comprovantes de pagamento dos salários dos
empregados e o recolhimento dos encargos sociais;
h) Substituir no prazo de 02 (dois) dias úteis, os materiais que forem
considerados inadequados pela Administração do SENAI/DR-MA;
i) Comunicar à autoridade competente qualquer anormalidade de caráter urgente e
prestar os esclarecimentos julgados necessários;
j) Permitir aos técnicos do SENAI/DR-MA e àqueles a quem a entidade
formalmente indicar acesso às suas instalações e a todos os locais internos e
externos, que sejam relacionados com a execução do objeto;
k) Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes de rejeições de materiais pela(s)
Contratante(s) e pelos atrasos acarretados pelas rejeições;
l) Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações
previstas na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na
época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo
empregatício com a(s) Contratante(s);
m) Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências
estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho,
ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no
execução do objeto, ou em conexão com ele, ainda que acontecido
físico da(s) Contratante(s);

e obrigações
quando, em
decorrer da
em ambiente

n) É expressamente proibida a veiculação de publicidade acerca do contrato, salvo
se houver prévia autorização da(s) Contratante(s).
o) Remover o entulho e todos os materiais que sobrarem, promovendo a limpeza
do local da execução dos serviços e seu entorno, durante todo o período dos
trabalhos e, especialmente, ao seu final.
p) Garantir pelo prazo máximo de 05 (cinco) anos, todos os serviços executados,
contados a partir da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo,
conforme o Código Civil Brasileiro.
21. DISPOSIÇÕES GERAIS
21.1

A critério da Administração do SENAI/DR-MA, este torneio poderá:
a) Ser anulado caso exista ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros,
mediante parecer escrito e devidamente fundamentado; ou
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b) Ser revogado, a juízo da Administração, se for considerada inoportuna ou
inconveniente ao interesse da entidade, decorrente de fato superveniente
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta;
c) Ser cancelado, antes de emitida autorização de despesa, desde que justificado;
d) Ter sua data de abertura dos envelopes de PROPOSTA e DOCUMENTAÇÃO
transferida, por conveniência exclusiva da Administração.
21.2. Os Recursos Orçamentários para as despesas decorrentes desta Concorrência estão
previstos em conta própria de dotação orçamentária informada no Projeto Básico
anexo a este Edital.
21.3. Caberá ao SENAI/DR-MA:
a) Permitir acesso dos empregados do licitante vencedor às suas dependências,
para a execução do objeto;
b) Impedir que terceiros executem o objeto deste torneio;
c) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos
empregados do licitante vencedor;
d) Notificar o licitante vencedor, por escrito, sobre irregularidades constatadas na
execução do objeto para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias;
e) Solicitar que sejam substituídos os produtos recusados, de acordo com as
condições e especificações deste torneio.
22. DISPOSIÇÃO FINAL
22.1

É facultada à Comissão, ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do
processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar
originariamente da proposta.

22.2

Qualquer esclarecimento ou informação complementar poderá ser obtido através de
correspondência entregue no 1º andar do edifício Casa da Indústria Albano Franco,
localizado na Avenida Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Bequimão – São Luís-MA, ou pelo
e-mail cplsesisenai@fiema.org.br, endereçado à Comissão Integrada de Licitação do
SESI/SENAI.

23. FORO
23.1

Para todos os efeitos legais, as partes elegem o Foro de São Luís, Capital do Estado do
Maranhão para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da aplicação deste Edital e seus
Anexos.
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São Luís, 13 de agosto de 2012.

____________________________
Sandra Tavares Sampaio
Presidente

____________________________
Renata Brandão Cunha
Membro

____________________________
Jorgeanne Teixeira Marques
Membro

____________________________
Nádia Pereira Moura de Freitas
Membro
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ANEXO I
PROJETO BÁSICO

1.

OBJETIVO

Contratação de empresa para execução dos serviços de reforma das instalações da
Rodoviária para instalação da Unidade do SENAI em Rosário - MA.

2.

JUSTIFICATIVA

Faz-se necessário a contratação de empresa para prestação de serviços referentes
á reforma do prédio da Rodoviária para abrigar a unidade do SENAI em Rosário-MA. tendo em
face atender convênio de preparar mão-de-obra para atender a Refinaria Premium da
PETROBRAS.

3.

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

Conforme Caderno de encargos e especificações, planilha orçamentária e projetos anexos. Sendo a planilha
orçamentária predominante sobre todos os documentos de especificação em casos de discrepância.
Notas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

As licitantes deverão vistoriar as unidades em objeto, apresentando declaração assinada pelo seu responsável técnico,
atestando conhecimento do estado de conservação e funcionamento dos sistemas elétricos, hidráulico, estrutural,
lógica, e telefonia existentes;
A contratada deverá efetuar projeto AS BUILT após conclusão dos serviços;
O prazo máximo para apresentação do item anterior é de 40 (quarenta) dias contados a partir da emissão do termo de
recebimento provisório.
As soluções de caráter emergencial devem ser executadas após análise e aprovação da fiscalização.
Na impossibilidade de cumprimento das datas previamente estabelecidas, no cronograma, o mesmo deverá ser
formalizado a contratante com no mínimo 5 dias de antecedência.
A contratada deverá fornecer cronograma físico-financeiro atualizado sempre que ocorrer um agravante nas
premissas.
A contratada fica com total responsabilidade sobre qualquer evento danoso ao andamento letivo da escola tendo este
ligação ao objeto no período da vigência do contrato, sendo acionada somente a partir da fiscalização ou delegação da
fiscalização ficando obrigada a comparecer no local desejado e solucionar o dano num prazo máximo de 24h e em 6h
em casos caracterizados como urgência para concluir os serviços solicitados ou necessários.
Os profissionais da contratada deverá se apresentar com fardamento completo, diz-se completo: camisa, calça e
calçado com sola em borracha em condições de perfeito isolamento, manter boa aparência e limpeza do uniforme,
crachá de identificação, EPI’S, ferramentas e instrumentos de leitura adequados para uso nos serviços solicitados
assim como todo material necessário.
A contratada executará os serviços, preservando as estruturas e estética originais do projeto executivo; qualquer
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alteração deverá ser previamente aprovada pela contratante.

4.

PERÍODO DE EXECUÇÃO
O Prazo de execução é de dois meses (60 dias) e o período da vigência do contrato é de 6 meses.

5.

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS

Registros e Inscrições: Apresentar quitação da empresa e do engenheiro responsável referente ao
CONFEA/CREA Nacional.
Atestados de Capacidade Técnica: Apresentar atestado emitido por órgão fiscalizador em execução de obras
com estrutura de concreto armado pré-fabricado para área no mínimo 2.000 m² de área construída não acumulativos.
Responsabilidade Técnica: O profissional deverá ter notório conhecimento e formação profissional em
engenharia civil, com 05 (cinco) anos de experiência mínima comprovada sujeito à comprovação pela CONTRATANTE.
Declarações: Conforme solicitações da CIL (Comissão Integrada de Licitação) em edital publicado.
Pagamento de Faturas: Se fará mensalmente junto a apresentação de planilhas de serviços efetivamente
executados consoante medições devidamente atestadas pela fiscalização.

6.

VALOR GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO

Valor estimado global do contrato é de R$ 127.864,40(Cento e Vinte Sete Mil Oitocentos e Sessenta e Quatro
Reais e Quarenta Centavos).

7.

REGIME DOS SERVIÇOS E TIPO DE ADJUDICAÇÃO
Regime de Empreitada: (.x.) preço global; (...) preço unitário.
Adjudicação do Objeto: (.x.) global; (...) por item.

8.

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Unidade: 03.02.09.01 Centro de Responsabilidade: 3.0 2. 02.02.02.07

9.

LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
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Unidade doo SENAI no préddio da Rodoviá ria- localizado no
n KM 8 da MA
A –Rosário – M
MA.

10.

RE
ESPONSÁVE
EL PELO PR
ROJETO
ENGENHAR
RIA – SUCOR / DR - MA

11.

UN
NIDADE DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZ
ZAÇÃO

ENGE
ENHARIA-SUCO
OR/DR
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ANEXO II
PLANILHAS DE QUANTITATIVOS

SENAI
Departamento Regional do Maranhão
Planilha com quantitativos e custos estimados
Obra: REFORMA DA RODOVIARIA PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE DO SENAI EM ROSARIO-MA.
MÊS REF.
MAIO/2012
ITEM

DESCRIÇÃO

1
01.01
1205
01.02
01.001.2.1.08

SERVIÇOS INICIAIS
TAXAS E EMOLUMENTOS
TAXAS e Emolumentos
PLACA DA OBRA
PLACA de Obra em vinil com pinturas adesivadas

2
2.1
2.1.1

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
LIMPEZA DO TERRENO
limpeza de terreno - raspagem mecanizada
(motoniveladora) de camada vegetal.
DEMOLIÇÃO ALVENARIAS
DEMOLIÇÃO de alvenaria de tijolo comum, sem
reaproveitamento
DEMOLIÇÃO ESTRUTURAS EM CONCRETO
DEMOLIÇÃO de concreto simples (CINTA
SUPERIOR)
DEMOLIÇÃO DE FORRO
RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC,
INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS
PAREDES E PAINÉIS
ALVENARIAS
ALVENARIA COM TIJOLOS 6 FUROS, 1/2 VEZ,
ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:6
(CIMENTO E AREIA) PREPARO MANUAL

2.2
2.2.1
2.3
2.3.1
2.4
2.4.1
3
3.1
3.1.1

4
4.1
4.1.1
4.1.2

UNIDADE

COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÕES
COBERTURA E TELHA DE FIBROCIMENTO
Rufos de concreto
REVISÃO DA COBERTURA com telha de
fibrocimento, perfil ondulado, e = 8 mm, inclinação
10%

QUANT

VB

1,00

M2

2,00

M2

1.800,00

M3

9,65

M3

0,50

M2

9,70

M2

147,48

M
M2

99,56
619,60

VL
UNITÁRIO

PREÇO
TOTAL
(R$)
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4.1.3

Peça em madeira para contra -flexa do
telhado,colocada perpendicular ao caimento em
peça serrada 7cm x 10cm comp.=22m apoiada
sobre a viga

4.2
4.2.1

CALHAS
IMPERMEABILIZAÇÃO de CALHAS com três
demãos de emulsão asfáltica
INST. DE INCÊNDIO
PLACA indicativa de extintor
EXTINTOR de gás carbônico , capacidade 6 kg
LOUÇAS E METAIS
SUPORTE p/ papel toalha interf. aço inox
LAVATÓRIO de louça de embutir (cuba) L-37
Barra em aço inox Ø 60mm
MICTÓRIO de louça individual
BACIA de louça convencional, com tampa e
acessórios com assento especial
BACIA de louça com caixa acoplada, com tampa e
acessórios
ESQUADRIAS
ESQUADRIAS DE MADEIRA
Porta em madeira compensada (canela), lisa, semiôca, 0.60 x 1.00 m, exclusive batentes e ferragens

5
5.1
5.2
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
7
7.1
7.1.1

M

86,00

M2

13,10

UN
UN

1,00
1,00

UN
UN
M
UN
UN

4,00
2,00
4,00
2,00
2,00

UN

6,00

UN

8,00

7.1.2

Porta em madeira compensada (canela), lisa, semiôca, 0.90 x 1.00 m, exclusive batentes e ferragens

UN

2,00

7.1.3

Porta em madeira compensada (canela), lisa, semiôca, 0.70 x2.10 m, exclusive batentes e ferragens

UN

1,00

7.1.4

Porta em madeira compensada (canela), lisa, semiôca, 0.80 x2.10 m, exclusive batentes e ferragens

UN

3,00

7.1.5

Porta de abrir de madeira semi-oca 0,90x2,10m de
compensado com revestimento em esmalte sintetico
acetinado cor branco neve

UN

1,00

7.2
7.2.1
7.2.2

ALUMÍNIO E FERRO
Janelas de aluminio natural e vidro transparente
Basculante em aluminio, cor fosca, tipo
convencional ou pivotante, completo, exclusive
vidros

M2
M2

18,50
4,32

7.2.3
8
8.1
8.1.1

PORTA de alumínio e vidro transparente
PAVIMENTAÇÃO
PAV. INTERNA
PISO EM CIMENTADO LISO, fck = 13,5 MPa,
controle tipo "C", formando quadrados ripados de
1,00 x 1,00 m, e = 7 cm (para salas de OFICINAS E
REPAROS EM SALAS DE AULAS

M2

5,05

M2

152,95
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8.2
8.2.1

PAV. EXTERNA(CALÇADA)
PISO RÚSTICO EM CONCRETO , fck = 13,5 MPa,
controle tipo "C", formando quadrados ripados de
1,20 x 1,20 m, e = 7 cm

M2

126,55

9
9.1
9.1.1

REVESTIMENTOS
REVEST. INTERNO EXTERNO
CHAPISCO para parede interna ou externa com
argamassa de cimento e areia sem peneirar traço
1:3, e=5 mm(em paredes á construir e paredes
existentes que necessitam)

M2

632,04

9.1.2

REBOCO para parede interna, com argamassa de
cimento e areia peneirada traço 1:1,5, com aditivo
impermeabilizante, acabamento liso, e=5 mm(em
paredes á construir e paredes existentes que
necessitam)

M2

713,04

10
10.1
10.1.1

PINTURA
PINTURA INTERNA E EXTERNA
PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA SUVINIL
COR BRANCA com duas demãos, incluindo
emassamento(parte interna e fachadas)

M2

2.134,14

10.1.2

PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA SUVINIL
COR AMARELA com duas demãos, incluindo
emassamento(pilares e vigas)

M2

340,35

11
11.1
11.1.1

DIVERSOS
OUTROS
FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE
10CM, ESPESSURA 8MM, COMP DE 6,0M,LISO,
(INCLUSIVE COLOCACAO, EXCLUSIVE
ESTRUTURA DE SUPORTE)

M2

57,55

11.1.2

Pavimentação c/ brita granítica nº0 espalhada, esp.
= 5,0 cm
Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim
1,20x0,60m c/ 01 cuba, válvula cromada, sifão
cromado e torneira cromada, concretada e
assentada (para a CANTINA)

M2

1.740,00

UN

1,00

11.1.3

11.1.4

DIVISORIA EM GRANITO CINZA, ESP=2CM,
POLIDO DUAS FACES, INCLUSIVE
ASSENTAMENTO, CONSIDERANDO 5% DE
PERDAS PARA O GRANITO

M2

2,70

11.1.5

Cerca com estaca de madeira sabiá ou Similar h =
2,20m, altura útil 1,80m, c/ 5 fios arame galvanizado
liso 12bwg

M

120,00

11.1.6

PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM
REQUADRO (2 unidades)
INSTALAÇÕES
INST. ELÉTRICA
FIO ISOLADO de PVC seção 2,5 mm² - 750 V 70°C FORNECIMENTO E INSTALACAO

M2

24,00

M

200,00

12
12.1
12.1.1
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12.1.2

FIO ISOLADO de PVC seção 4 mm² - 750 V - 70°C
FORNECIMENTO E INSTALACAO
ELETRODUTO de PVC flexível corrugado Ø 25 mm
(3/4")
CAIXA DE LIGAÇÃO de PVC rígido para eletroduto
roscável, quadrada, dimensões 4 x 4"
DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 10
A em quadro de distribuição
DISJUNTOR TRIPOLAR termomagnético de 50 A
em quadro de distribuição
INTERRUPTOR , duas teclas simples 10 A - 250 V

12.1.3
12.1.4
12.1.5
12.1.6
12.1.7

M

40,00

M

60,00

UN

12,00

UN

12,00

UN

1,00

UN

8,00

12.1.8
12.1.9
12.1.10

INTERRUPTOR , uma tecla simples 10 A - 250 V
TOMADA 2P+T
LUMINÁRIA FLUORESCENTE completa9incluso
reator) comercial com 2 lâmpada de 40 W, tipo
calha de sobrepor

UN
UN
UN

4,00
26,00
10,00

12.1.11

Conjunto moto-bomba com motor de 3/4 a 1 cv,
monofásico, bomba centrífuga, sucção=1",
recalque=1", pr. máx. 26 mca, alt. sucção 8 mca.
faixas hm (m) - q (m3/h) : (23-3,4)(20-4,7)(175,7)(14-6,6)(11-7,3), inclusive chave de partida
direta(Para recalque até a caixa dágua)

UN

1,00

13
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
13.7
13.8
13.9
13.10
13.11
13.12

SUBESTAÇÃO
Poste de cocreto duplo T, 600/11
Cruzeta de concreto armado T, 1900mm
Parafuso máquina 16 x 300 mm² rosca total
Parafuso máquina 16 x 450 mm² rosca total
Porca quadrada MI 16x2"
Arruela quadrada 38mm
Isolador disco em porcelana
Manilha sapatilha
Gancho olhal
Alça preformada 1/0 AWG
Parafuso frances galvanizado 16 x 45 mm²
Suporte completo para transformador 112,5 KVA,
tipo cantoneira
Isolador pino tipo HI TOP, porcelana de 15 KV
Chave Fusível 15 KV / 100 A/XS 10 KA
Elo fusível de distribuição 3H
Pino reto 25x203 mm AC 19 x 140 AB
Para raios de distribuição tipo válvula desligador
automático 5KVA
Caixa de medição trifásica, padrão CEMAR
Eletroduto de aço galvanizado de 3/4, vara de
6,00m
Eletroduto de PVC rígido de 4", vara de 3,00m
Curva longa em PVC de 3"

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

1,00
6,00
10,00
4,00
14,00
28,00
12,00
6,00
6,00
6,00
4,00
2,00

UN
UN
UN
UN
UN

5,00
3,00
3,00
5,00
3,00

und
PÇ

1,00
2,00

PÇ
UN

4,00
2,00

13.13
13.14
13.15
13.16
13.17
13.18
13.19
13.20
13.21
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13.22
13.23
13.24
13.25
13.26

Luva de PVC rígido de 3"
Fita Eriban com fecho
Conector ampactinho tipo VI
Conector ampactinho tipo VII
Haste de aterramento dtipo copperwled (aço
cobreado) de 2,50m x 5/8"
Cabo de cobre nú de 50 mm²
Cartucho metal solda C120
Cordoalha de cobre nú de 35mm²
Cabo de alumínio nú 1/0 AWG CA
Disjuntor No fuse de 300 A
Pasta anti óxida
Pasta silicone bisnaga c. 380g
REMANEJAMENTO TRANSPORTE E
INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR 112,5 KVA
DA PRAÇA DE IMPERATRIZ PARA A PRAÇA DE
ROSÁRIO

13.27
13.28
13.29
13.30
13.31
13.32
13.33
13.34

14.1
14.1.1

LIMPEZA
LIMPEZA geral da edificação com remoçao de
entulho
LIMPEZA de vidros

14.1.2

UN
rl
UN
UN
UN

6,00
6,00
4,00
4,00
9,00

UN
UN
UN
M
UN
KG
UN
VB

30,00
12,00
30,00
30,00
1,00
0,40
1,00
1,00

M2

400,00

M2

35,56
BDI

TOTAL
GERAL

R$ 127.864,40
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ANEXO III
CADERNO DE ENCARGOS

MEMORIAL DESCRITIVO

Este caderno de encargos regulamenta os serviços da segunda etapa da REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA
RODOVIÁRIA PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE DO SENAI EM ROSÁRIO - MA, situada no KM 8 da MA, em
Rosário – MA. As especificações das obras e serviços referem-se à reforma da área da antiga Rodoviária, incluindo a ampliação da
mesma e adequações nas áreas existentes.
Os serviços a serem realizados pela empresa construtora deverão abranger todo o conjunto arquitetônico da unidade com
a padronização das fachadas e revisão geral da cobertura. Todo o muro será construído em arame liso e peças de madeira
pontaletadas. Também será locado o estacionamento na área frontal do terreno sendo feito a raspagem do local com espalhamento
de brita granilitica n.° 0, assim como deverá ser feita toda a recuperação e acabamento da área externa. A fachada será
revitalizada, incluindo substituição e padronização das esquadrias de todo o prédio.
As paredes internas e externas deverão ser pintadas com tinta PVA. Os banheiros serão revisados e sofrerão pequenas
reformas. Serão readequadas algumas salas com colocação ou retirada de divisórias. A cantina existente será reformada,
recebendo as bancadas que foram suprimidas. Na finalização da reforma todas as áreas deverão ser pintadas e devidamente bem
acabadas para a entrega da obra.
Toda a área livre da unidade deverá ser regularizada com execução de piso ou paisagismo para
dar maior humanização a essas áreas. Deverão ainda ser revisados e executados os projetos de hidráulica, elétrica, lógica, ar
condicionado, combate a incêndio e iluminação. Assim como a instalação de um sistema de abastecimento de água que atenda
toda a escola.
A construtora deverá apresentar planilha detalhada, cronograma físico - financeiro, e declaração, responsabilizando-se
pela execução da totalidade dos serviços especificados, mesmo em caso de omissões deste memorial ou na planilha de preços e
projetos, entregando o prédio em condições de funcionabilidade e perfeito acabamento, com as ligações de água, esgoto, energia
elétrica, telefonia, combate a incêndio, funcionando, assim como passeios, gradil, muros e meios-fios devidamente acabados.
No caso de dúvidas e divergências, as especificações técnicas prevalecem sobre as planilhas que prevalecem sobre os
projetos. O Caderno de Encargos, com os desenhos dos projetos e respectivos detalhes, ficará fazendo parte integrante do contrato
e valendo como parte dos demais documentos referidos, todos convenientemente rubricados. Para melhor entendimento dos
trabalhos a serem desenvolvidos serão adotadas as seguintes convenções:
ARQUITETO – por autor do Projeto de Arquitetura. Designa-se na NBR-5671/86 (NB-578/85) pela expressão “Autor do projeto“ e
define-se como pessoa física legalmente habilitada para elaborar o projeto do empreendimento.
CONTRATADA – por firma construtora, vencedora da licitação, com a qual for contratada a execução dos serviços. Designa-se na
NBR-5671/86 (NB578/85), pelo vocábulo “executante” ou “construtor” e defini-se como “pessoa física ou jurídica, técnica e
juridicamente habilitada, vencedora da concorrência e contratada para executar o empreendimento, de acordo com o projeto e em
condições mutuamente estabelecidas, conforme contrato.
FISCALIZAÇÃO – por engenheiro, arquiteto ou preposto credenciado pelo contratante, de conformidade com o disposto na NBR5671/86 (NB-578/89). Designa-se pelo vocábulo “Fiscal” e define-se como “pessoa física“ ou jurídica legalmente habilitada para
verificar o cumprimento parcial ou total das disposições contratuais.
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CONTRATANTE - por contratante das obras, defini-se na NBR-5671/86 (NB-578/86), como “pessoa física ou jurídica de direito, com
capacidade para determinar a execução de um empreendimento.

PROGRAMA DE NECESSIDADES, PADRÕES DE CONSTRUÇÃO E ACABAMENTOS PRETENDIDOS POR AMBIENTE –
SENAI ROSARIO-MA

1 – SECRETÁRIA/DIRETÓRIA:
¾

Piso: PISO EM CIMENTADO LISO, fck = 13,5 MPa, controle tipo "C", formando quadrados ripados de 1,00 x 1,00 m, e =
7 cm.

¾

Parede: Todas as paredes emassadas e pintadas em duas demãos de tinta acrílica acabamento acetinado na cor branco
gelo.

¾

Teto: Forro de pvc rígido em réguas fixado na estrutura de sustentação do telhado através de perfis em alumínio.

3 – SALAS DE AULA:
¾

Piso: PISO EM CIMENTADO LISO, fck = 13,5 MPa, controle tipo "C", formando quadrados ripados de 1,00 x 1,00 m, e =
7 cm.

¾

Parede: Todas as paredes emassadas e pintadas em duas demãos de tinta acrílica acabamento acetinado na cor branco
gelo.

¾

Teto: COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO TIPO CALHETÃO.

4 – CANTINA:
¾

Piso: CERAMICO 40 x 40 Cm, e = 9 mm, cor branco, superfície plana.

¾

Parede: Todas as paredes em revestimento cerâmico acetinado 40 x 40 cm até a altura de 2,50m, acima pintura PVA
com emassamento.

¾

Teto: Forro de pvc rígido em réguas fixado na estrutura de sustentação do telhado através de perfis de alumínio.

5 – BANHEIROS:
¾

Piso: CERAMICO 40 x 40 Cm, e = 9 mm, cor branco, superfície plana.

¾

Parede: Todas as paredes em revestimento cerâmico acetinado 40 x 40 cm até a altura de 2,50m, acima pintura PVA
com emassamento.

¾

Teto: Forro de pvc rígido em réguas fixado na estrutura de sustentação do telhado através de perfis de alumínio.

6 – COPA/COZINHA:
¾

Piso: CERAMICO 40 x 40 Cm, e = 9 mm, cor branco, superfície plana.

¾

Parede: Todas as paredes em revestimento cerâmico acetinado 40 x 40 cm até a altura de 2,50m, acima pintura PVA
com emassamento.

¾

Teto: Forro de PVC rígido em réguas fixado na estrutura de sustentação do telhado através de perfis de alumínio.

7 – DESPENSA:
¾

Piso: CERAMICO 40 x 40 Cm, e = 9 mm, cor branco, superfície plana.
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¾

Parede: Todas as paredes em revestimento cerâmico acetinado 40 x 40 cm até a altura de 2,50m, acima pintura PVA
com emassamento.

¾

Teto: Forro de PVC rígido em réguas fixado na estrutura de sustentação do telhado através de perfis de alumínio.

8 – ALMOXARIFADO:
¾

Piso: PISO EM CIMENTADO LISO, fck = 13,5 MPa, controle tipo "C", formando quadrados ripados de 1,00 x 1,00 m, e =
7 cm.

¾

Parede: Todas as paredes emassadas e pintadas em duas demãos de tinta acrílica acabamento acetinado na cor branco
gelo.

¾

Teto: COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO TIPO CALHETÃO.

9 – CIRCULAÇÕES:
¾

Piso: PISO EM CIMENTADO LISO, fck = 13,5 MPa, controle tipo "C", formando quadrados ripados de 1,00 x 1,00 m, e =
7 cm.

¾

Parede: Todas as paredes emassadas e pintadas em duas demãos de tinta acrílica acabamento acetinado na cor branco
gelo.

¾

Teto: COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO TIPO CALHETÃO.

10 – OFICINAS:
¾

Piso: PISO EM CIMENTADO LISO, fck = 13,5 MPa, controle tipo "C", formando quadrados ripados de 1,00 x 1,00 m, e =
7 cm.

¾

Parede: Todas as paredes emassadas e pintadas em duas demãos de tinta acrílica acabamento acetinado na cor branco
gelo.

¾

Teto: COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO TIPO CALHETÃO.

1 - PRELIMINARES

1.1 – SERVIÇOS E MÃO DE OBRA
A execução de todos os serviços contratados obedecerá, rigorosamente, às normas técnicas pertinentes. A mão-de-obra
será de primeira qualidade e o acabamento esmerado. Ficará a critério da fiscalização, impugnar qualquer trabalho executado que
não satisfaça às condições contratuais. Ficará a construtora obrigada a demolir e a refazer todos os trabalhos rejeitados pela
fiscalização, logo após o recebimento da comunicação correspondente, correndo por sua conta exclusiva, as despesas decorrentes
das referidas demolições e reconstruções.

1.2 - MATERIAIS
Todos os materiais, salvo o disposto em contrário no Caderno de Encargos, serão fornecidos pela CONTRATADA. Todos
os materiais a empregar na obra serão novos, comprovadamente de primeira qualidade e satisfarão rigorosamente as condições
estipuladas nestas especificações. O CONSTRUTOR só poderá usar qualquer material depois de submetê-lo ao exame e
aprovação da FISCALIZAÇÃO à qual caberá impugnar o seu emprego quando em desacordo com as especificações.
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Se as circunstâncias ou as condições locais tornarem aconselhável à substituição de algum dos materiais especificados
no Caderno de Encargos, essa substituição só poderá ser efetuada mediante expressa autorização, por escrito do CONTRATANTE,
para cada caso particular. Nas especificações a identificação de materiais ou equipamentos por determinada marca, implica,
apenas, a caracterização de uma analogia.
1.3 - IMPUGNAÇÕES
Serão impugnados pela FISCALIZAÇÃO todos os trabalhos que não satisfaçam as condições contratuais. Ficará a
CONTRATADA, obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo após o recebimento da ORDEM DE SERVIÇO
correspondente, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providências.
1.4 - VERIFICAÇÃO PRELIMINAR E PROJETOS
A CONTRATADA, ainda na condição de proponente, procederá à prévia e acurada visita ao local onde será realizada a
obra e minucioso estudo, verificação e comparação de todos os desenhos do Projeto de Arquitetura.
Dos resultados dessa verificação preliminar terá o CONSTRUTOR, na condição de proponente, dado imediata
comunicação escrita ao CONTRATANTE, antes da apresentação da proposta, deverá apontar possíveis discrepâncias ou qualquer
transgressão às normas técnicas, regulamentos ou posturas de leis em vigor, de forma a serem sanados os erros, omissões ou
oposições que possam trazer embaraços ao perfeito desenvolvimento da obra.
1.5 - RESPONSABILIDADE
A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que efetuar, de acordo
com o Caderno de Encargos e demais documentos técnicos fornecidos, responsabilizando-se também pelos danos decorrentes da
má execução desses trabalhos.
Fica estabelecido que a realização, pelo CONSTRUTOR, de qualquer elemento ou seção de serviço implicará a tácita
aceitação e ratificação por parte dele, dos materiais, processos e dispositivos adotados e preconizados no Caderno de Encargos
para execução desse elemento ou seção de serviço.
Uma vez que a CONTRATADA assumirá inteira responsabilidade pela resistência e estabilidade dos trabalhos que
executar, a ele compete julgar da conveniência de obter, á sua custa, às informações do subsolo. Tais como sondagens de
reconhecimento, ensaios de caracterização do terreno etc..

1.6 - DESENHOS SUPLEMENTARES
Cabe ao CONSTRUTOR elaborar, de acordo com as necessidades da obra, desenhos de detalhes de execução, os quais
serão previamente examinados e autenticados, se for o caso, pela FISCALIZAÇÃO, os quais serão, também, devidamente
autenticados pelo CONSTRUTOR e o ARQUITETO.
Concluídas as obras, o CONSTRUTOR fornecerá ao CONTRATANTE os desenhos atualizados de qualquer elemento ou
instalação da obra que, por motivos diversos, haja sofrido modificações no decorrer dos trabalhos. Ditos desenhos deverão estar
autenticados pela FISCALIZAÇÃO.

2 - IMPLANTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO

2.1 - BARRACÃO
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O eventual aproveitamento de construções e instalações existentes para funcionamento a guisa de instalações
provisórias do canteiro de obras ficará a critério da FISCALIZAÇÃO, desde que respeitadas as especificações estabelecidas em
cada caso e verificado que os ditos espaços e instalações não interferem com o plano de construção.
2.2 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

2.2.1 - ÁGUA
A ligação provisória de água deverá obedecer às normas municipais. Os reservatórios serão de fibra ou outro material
equivalente, dotados de tampa, com capacidade dimensionada para atender sem interrupção o fornecimento a todos os pontos
previstos no canteiro de obras.
Cuidado especial será tomado pelo CONSTRUTOR, quanto à previsão de consumo de água para confecção de concreto,
alvenarias, pavimentação, e revestimento da obra. Os tubos e conexões serão de tipo soldável para instalações prediais de água
fria em PVC rígido.
O abastecimento de água ao canteiro será efetuado, obrigatoriamente, sem interrupção, mesmo que o CONSTRUTOR
tenha que se valer de caminhão-pipa.

2.2.2 - ESGOTOS SANITÁRIOS
Como a edificação já possui banheiros o Construtor poderá fazer uso dos mesmos na condição de mantê-los limpos
e higienizados.

2.2.3 - ENERGIA ELÉTRICA
A ligação provisória de energia elétrica, ao canteiro obedecerá rigorosamente às normas da CEMAR.
Rede - Os ramais e sub-ramais internos serão executados com condutores isolados por camada
termoplástica, devidamente dimensionada para atender as respectivas demandas dos pontos de utilização.
Os condutores aéreos serão fixados em postes de madeira com isoladores de porcelana. As emendas de fios e cabos
serão executadas com conectores apropriados e guarnecidos com fita isolante. Não serão admitidos fios descapados.
As descidas (prumadas) de condutores para alimentação de máquinas e equipamentos serão protegidas por eletroduto.
Todos os circuitos serão dotados de disjuntores termomagnéticos. Cada máquina ou equipamento receberá proteção individual, de
acordo com a respectiva potência, por disjuntor, fixado próximo ao local de operação.

2.3 - PLACAS DE OBRA
Enquanto durar a execução de obras, instalações, e serviços de qualquer natureza, serão obrigatórios à colocação e
manutenção de placas visíveis e legíveis ao público. O fornecimento das placas é da obrigação da CONTRATADA, cabendo a
colocação e conservação das mesmas ao responsável técnico pela execução da obra.
Além da placa do CONSTRUTOR será instalada a placa de projeto arquitetônico, que deverá atender as exigências do
CREA-MA e da municipalidade local. As dimensões das placas bem como as disposições do símbolo, logotipo, nomes, números,
etc., obedecerão ao modelo fornecido pela fiscalização.
2.4 - FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
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Serão obedecidas todas as recomendações, com relação à segurança do trabalho contidas na Norma Regulamentadora
NR-18. Haverá particular atenção para o cumprimento das exigências de proteger as partes móveis dos equipamentos e de evitar
que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e superfícies de trabalho, bem como para o
respeito ao dispositivo que proíbe a ligação de mais de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente. Serão de uso
obrigatório os seguintes equipamentos, obedecido ao dispositivo da Norma Regulamentadora NR-6.- EPI
1 - Equipamento para Proteção da Cabeça
2 - Protetores Faciais
3 - Óculos de Segurança
4 - Luvas e Mangas de Proteção
5 - Botas de Borracha e ou Calçados de Couro
6 - Equipamentos para Proteção Respiratória
7 - Avental de Raspa
Eficiente e ininterrupta vigilância será exercida pela CONTRATADA para prevenir riscos de incêndio no canteiro de obras.
Caberá a FISCALIZAÇÃO sempre que julgar necessário, ordenar providências para modificar hábitos de trabalhadores e depósitos
de materiais que ofereçam riscos de incêndios às obras. Eficiente e ininterrupta vigilância será exercida pela CONTRATADA para
prevenir riscos de incêndio no canteiro de obras.
Só deverão executar serviços em eletricidade, profissionais habilitados, qualificados, capacitados e ou autorizados com
comprovação de treinamento específico em NR-10. Em locais determinados pela FISCALIZAÇÃO serão colocados, pelo
CONSTRUTOR, extintores de incêndio para proteção das instalações do canteiro de obras. A contratada terá que fornecer os
seguintes documentos para iniciar quaisquer trabalhos no local da obra:
PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (cópia);
PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (cópia);
PCMAT – Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção (quando tiver mais de 20
trabalhadores);
ASOS – Atestado de Saúde Ocupacional dos funcionários que executarão serviços na Unidade.
2.5 - ELEMENTOS AUXILIARES
O Encarregado - Geral auxiliará o Engenheiro - Residente na supervisão dos trabalhos de construção. O elemento para
ocupar o cargo deverá possuir experiência comprovada mínima de (5) cinco anos adquirida no exercício de função idêntica, em
obras de características semelhantes à contratada. Deverá possuir, no mínimo, grau de escolaridade médio ou treinamento
especializado.
Os encarregados de Forma, Armação, Concretagem, Alvenarias, Revestimentos, Instalações etc. possuirão,
obrigatoriamente, experiência mínima de cinco anos adquirida no exercício de idênticas funções em obras de características
semelhantes à contratada. O dimensionamento da equipe de encarregados ficará a cargo do CONSTRUTOR, de acordo com o
plano de construção previamente estabelecido.
Os demais elementos da administração do canteiro de obras, tais como almoxarifes, apontadores, vigias, etc., possuirão,
obrigatoriamente, experiência mínima de 1 (hum) ano, adquirida no exercício de idênticas funções.
A FISCALIZAÇÃO poderá exigir do CONSTRUTOR a substituição de qualquer profissional do canteiro de obras, desde
que verificada a sua incompetência para a execução das tarefas, bem como hábitos de conduta nocivos à boa administração do
canteiro. A substituição do funcionário será processada, no máximo 48 horas após a comunicação por escrito, da FISCALIZAÇÃO.
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2.6 - DEMOLIÇÕES
As demolições são reguladas sob o aspecto de segurança e medicina do trabalho pela norma NR-18, item 18.6. Sob o
aspecto técnico, as demolições são reguladas pela norma NB-598/77 da ABNT (NBR 5682) que especifica os tipos de demolição
que devem ser empregados nos diversos casos.
As demolições necessárias serão efetuadas dentro da mais perfeita técnica, tomados os devidos cuidados de forma a se
evitarem danos a terceiros. Incluem-se nas demolições: as fundações e paredes remanescentes, retirada de linhas de
abastecimento de energia elétrica, água, esgoto, etc, respeitadas as normas e determinações das empresas concessionárias.
A remoção dos materiais por gravidade deverá ser feita em calhas fechadas de madeira ou metal, ou plástico rígido com
inclinação máxima de 45 graus, fixadas à edificação em todos os pavimentos. Na extremidade de descarga da calha terá de existir
dispositivo de fechamento.
Objetos pesados ou volumosos serão removidos mediante o emprego de dispositivos mecânicos. Ficando desde já
terminantemente proibido o lançamento em queda livre de qualquer material. Os elementos da edificação em demolição não
poderão ser abandonados em posição que torne viável o seu desabamento, provocado por ações eventuais. Os materiais a serem
demolidos ou removidos deverão ser previamente umedecidos para reduzir a formação de poeira. A remoção e transporte de todo o
entulho e detritos provenientes das demolições serão executados pelo CONSTRUTOR.
Os materiais remanescentes das demolições e que possam ser aproveitados serão transportados pelo CONSTRUTOR,
desde que não haja outras instruções da FISCALIZAÇÂO. À distância para a guarda dos materiais é de até 100 m do local da obra.
Os elementos ou detalhes construtivos indicados para preservação no projeto de arquitetura, no caderno de encargos ou
encontrados em prospecção deverão ter por parte da CONTRATADA, especial cuidado de observação e ao encontrá-los, deverá
proceder, imediatas providências em preservá-los. Qualquer dúvida de procedimentos será imediatamente comunicada a
FISCALIZAÇÃO para providências.
2.7 - LIMPEZA DA OBRA
Será procedida, no decorrer do prazo de execução da obra, periódica remoção de todo o entulho e detritos que se venha
a acumular no canteiro de obras., conforme determinar a fiscalização.
3- FUNDAÇÕES

Para efeito deste procedimento, entende-se por fundação os seguintes elementos: Blocos, sapatas, baldrames, vigas de
fundação. A execução das fundações deverá satisfazer as normas da ABNT, especialmente à NB-51/85 (NBR 6122). Correrá por
conta do CONSTRUTOR a execução de todos os escoramentos julgados necessários.
A execução das fundações implicará a responsabilidade integral do CONSTRUTOR pela resistência das mesmas e pela
estabilidade da Obra. Os serviços só poderão ser iniciados após a aprovação pela FISCALIZAÇÃO, da locação da obra.
Apesar de caracterizado, pode ocorrer que a natureza ou o comportamento do terreno se apresente de forma tal que
imponha modificações do tipo de fundações aprovado. Nessa hipótese, caberão ao CONSTRUTOR todas as providências e
despesas concernentes às modificações do respectivo projeto. Qualquer modificação que no decorrer dos trabalhos se faça
necessária, só poderá ser executada depois de autorizada pela fiscalização, sem prejuízo para o item 1. Responsabilidade.
4 - ALVENARIAS E OUTRAS VEDAÇOES

A execução da alvenaria de tijolos cerâmicos obedecerá às normas da ABNT atinentes ao assunto, particularmente a NB 788 / 83 (NBR 8545)
4.1 - DISPOSIÇÕES DIVERSAS
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As alvenarias de tijolos cerâmicos obedecerão às dimensões e aos alinhamentos determinados no projeto de Arquitetura.
As espessuras indicadas no projeto de Arquitetura referem-se às paredes depois de revestidas. Admite-se, no máximo, uma
variação de 2 cm. em relação à espessura projetada. Haverá o cuidado de não deixar panos soltos de alvenaria por longos períodos
e nem, executá-los muito altos de uma só vez.
As alvenarias apoiadas em alicerces serão executadas no mínimo 24h após a impermeabilização desses alicerces, as
paredes serão impermeabilizadas até 50 cm de altura. Nesses serviços de impermeabilização serão tomados todos os cuidados
para garantir a estanqueidade da alvenaria a fim de evitar o aparecimento de umidade ascendente. Todos os custos de
impermeabilização deveram fazer parte do custo da fundação.
4.2 - COMPONENTES CERÂMICOS E ASSENTAMENTO
As paredes internas e externas serão executadas em alvenaria de tijolos cerâmicos (19 x 19 x 09 cm), 8 furos, de acordo
com as espessuras indicadas em planta.
As alvenarias de tijolos cerâmicos serão executadas conforme as dimensões e alinhamentos determinados no projeto. Os
tijolos cerâmicos, antes do assentamento, serão umedecidos. O assentamento dos tijolos cerâmicos será executado com
argamassa de cimento e areia no traço 1:6, aplicada de forma a preencher todas as superfícies de contato. O traço poderá ser
alterado com a aprovação da FISCALIZAÇÃO, quando não especificado no projeto.
As amarrações de alvenaria deverão seguir as indicações do projeto ou as determinações da FISCALIZAÇÃO.
4.3 - COMPONENTES ESTRUTURAIS
Os panos de alvenaria não poderão ter comprimento superior a 5 metros. Quando tal acontecer serão embutidos pilaretes
de concreto armado para que esta exigência venha a ser atendida. Os panos de alvenaria não poderão ter altura superior a 3
metros. Quando tal acontecer, serão embutidas cintas de amarração de concreto armado. O dimensionamento dos pilaretes e das
cintas de amarração será efetuado pelo CONSTRUTOR e autenticado pela FISCALIZAÇÃO, antes da execução desses
componentes estruturais.
Sob o vão de janelas e ou caixilhos serão moldadas ou colocadas contravergas. As contravergas excederão a largura do
vão de, pelo menos 30 cm em cada lado e terão altura mínima, de 10 cm. A falta das contravergas acarretará o aparecimento de
trincas na alvenaria e no revestimento.
4.4 - LIGAÇÃO
Para a perfeita aderência das alvenarias às superfícies de concreto, estas últimas serão chapiscadas com argamassa de
traço volumétrico 1:3, cimento e areia grossa. Essa recomendação é valida para todas as superfícies de concreto em contato com
as alvenarias, inclusive o fundo das vigas. No caso de pilares além do chapisco, a ligação será efetuada com o emprego de barras
de aço, com diâmetro de 5 a 10 mm distanciadas cerca de 60 cm e engastadas no pilar e na alvenaria.
4.5 - GENERALIDADES
Cabe a FISCALIZAÇÃO a inspeção e o recebimento das alvenarias. Todas as alvenarias serão inspecionadas conforme
os critérios indicados: As espessuras estarão de acordo com o projeto de arquitetura. A locação será verificada antes do início do
levantamento da alvenaria e comprovada após a alvenaria erguida, obedecendo ao indicado nos desenhos do projeto de
Arquitetura. A planeza, o prumo e o nível serão verificados periodicamente durante o levantamento da alvenaria e comprovado após
a alvenaria erguida.

5 - COBERTURA
5.1 - MADEIRAMENTO
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Toda a estrutura do telhado será executada em madeira de lei e imunizada com tratamento anticupim. A estrutura será
constituída por cumeeiras, flechais e pontaletes, esses com as respectivas peças de apoio. Todas as conexões e emendas serão
tão simples quanto possível, devendo apresentar perfeito contorno e permitir satisfatória justaposição das superfícies em contato.
As emendas coincidirão com os apoios sobre as asnas das tesouras ou sobre pontaletes de forma a obter-se maior segurança,
solidarização e rigidez na ligação.
Todas as emendas e conexões principais levarão reforços de chapa de aço, de forma e seção apropriadas, ou parafusos
com porcas. Todas as emendas de linhas levarão talas de chapa ou braçadeiras com parafusos, conforme item anterior. Quanto ao
reaproveitamento, é previsto a substituição das peças que apresentem quaisquer defeitos.
5.2 – TELHA DE FIBROCIMENTO SEM AMIANTO
Local: Cobertura da edificação.
Todo o telhado existente será revisado com retirada de todas as telhas, com substituição das peças danificadas. A fixação
das telhas nas terças da cobertura, deverá ser feita com a utilização de parafusos galvanizados com rosca. Nos locais de fixação
dos parafusos sobre a telha, deverá ser utilizado para vedação e acabamento, conjunto de arruelas de alumínio e chumbo com
massa plástica, sob a arruela de chumbo.
5.3 - RECOMENDAÇÕES DIVERSAS
O trânsito no telhamento – durante a execução dos serviços – será sempre sobre tábuas, colocadas no sentido
longitudinal e transversal, não sendo admitido pisar diretamente nas telhas. As tábuas - referidas no item precedente – serão
dispostas de tal forma que as cargas se transmitam para as peças da estrutura e não para as telhas.

6 - IMPERMEABILIZAÇÕES
Os serviços terão execução, por pessoal especializado, que ofereça garantia dos trabalhos a realizar, os quais
obedecerão, rigorosamente, as normas da ABNT especialmente as NB - 279/75, NB - 987/85 (NBR 9575) e NB - 1308 (NBR 9574).
Para os fins do presente procedimento, ficará estabelecido que sob a designação de serviços de impermeabilização temse em mira realizar obra estanque, isto é, assegurar, mediante emprego de materiais impermeáveis e de outras disposições à
perfeita proteção à construção contra penetração de água.
Desse modo, a impermeabilidade dos materiais será, apenas, uma das condições fundamentais a ser satisfeita: a
construção será estanque quando constituída por materiais impermeáveis e que assim permaneça, a despeito de pequenas fissuras
ou restritas modificações estruturais da obra e contanto que tais deformações sejam normais, previsíveis e não resultantes de
acidentes fortuitos ou grandes deformações.

7 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
As instalações elétricas compreendem a entrada de energia, o quadro de distribuição, (QGD), disjuntores, caixa para
medidores, aterramento, eletrodutos, caixas e condutores. A execução da instalação elétrica obedecerá rigorosamente ao projeto e
as normas NB - 3, NB - 22, NB - 57, NB - 81, a as especificações EB - 11, EB - 12, EB - 40EB - 60, EB - 81, EB - 83 da ABNT (NBR
- 5410/80) além dos regulamentos da Cemar.
Todo equipamento será preso firmemente no local em que deve ser instalado, prevendo-se meios de fiação ou suspensão
condizentes com a natureza do suporte, e com o peso e das dimensões do equipamento considerado.
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7.1 - QUADROS
O quadro geral será de embutir de fabricação atestada em chapa metálica n 16 provido de espelhos de identificação de
circuitos, com vazamento para a alavanca dos disjuntores, porta com trinco e chassi de montagem de equipamentos. Terá estrutura
para barramento de cobre, com espera para disjuntor geral e dimensionada para abrigar os disjuntores conforme o diagrama
unifilar.
7.2 - DISJUNTORES
Deverão ser empregados disjuntores monopolares, bipolares ou tripolares, conforme o caso. Serão do tipo quik-lag, com
proteção contra sobrecarga e curto circuito, com as amperagens de acordo com o projeto. Terão capacidade de ruptura em torno de
10 a 14 kA.
7.3 - CONDUTORES
Deverão ser empregados sempre condutores de cobre eletrolítico, sendo vedado os que utilizarem outros metais A bitola
mínima utilizada para confecção dos circuitos será de # 2,5 ou 1,5 mm2. Os fios e cabos deverão ter isolamento do tipo antichama
de PVC.
7.4 – ELETRODUTOS
Toda a tubulação e conexões para instalações elétricas serão executadas com eletrodutos rígidos rosqueados ou
soldados em PVC, de fabricação atestada. Todos os eletrodutos embutidos serão instalados apropriadamente, de modo que, em
todos os pontos de derivações as entradas e saídas das caixas sejam feitas perpendicularmente. Os cortes em eletrodutos deverão
ser feitos com ferramentas apropriadas, retirando-se cuidadosamente todas as rebarbas.
Qualquer emenda deverá sempre, garantir a resistência mecânica equivalente à tubulação, vedação suficiente e
continuidade e regularidade da superfície interna. Os eletrodutos embutidos em concreto deverão ser instalados de modo a não
sofrerem deformações nem ficarem sujeitos a esforços. Onde houver necessidade de aberturas nos pisos ou nas paredes, para
passagem de eletrodutos as mesmas não deverão ser maiores do que o absolutamente necessárias, sendo a localização e
tamanho determinados de acordo e em coordenação com o projeto estrutural.
7.5 - CAIXAS
Todas as caixas deverão ser de plástico e de fabricação atestada, com orelhas estampadas, quadradas, retangulares ou
octogonais, nas dimensões especificadas no projeto elétrico. As caixas embutidas nas paredes deverão facear o parâmetro de
alvenaria, de modo a não resultar excessiva profundidade após o revestimento, devendo ser niveladas e aprumadas. As caixas de
interruptores, quando próximas de alisares, a distância em relação a estes será no mínimo 10 cm.
7.6 - PEÇAS DE ACABAMENTO
Todas as tomadas e interruptores serão de fabricação atestada instalados em caixas embutidas nas paredes. Os
interruptores quando estiverem próximos às portas serão localizados a 0.10 m das respectivas esquadrias e sempre do lado da
fechadura.
O CONSTRUTOR montará e instalará os interruptores e as tomadas com o devido cuidado e serão rejeitadas quaisquer
peças rachadas ou danificadas.
7.7 – LUMINÁRIAS
Local: Nos ambientes com forro em placas de PVC .
Montadas com os seguintes equipamentos: Reator de partida rápida, alto fator de potência (conforme especificação
respectiva); 02 lâmpadas de 40 W: soquetes antivibratórios; fiação com isolação termoplástica para temperatura até 105º C e
acessórios de fixação.
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7.8 - ENSAIOS DE RESISTÊNCIA E ISOLAMENTO
O ensaio de aceitação da Instalação quanto à resistência de isolamento, obedecerá às prescrições de item 11.1 da norma
NBR - 5410/ 80 da ABNT, feito comegger de 500 V.
7.9 - ATERRAMENTO

O aterramento deverá ser executado através de hastes de cobre de 3/4 “x 3,00 m, interligadas entre
si, por meio de cordoalha de cobre nú em número de três, sendo esta cordoalha de # 10 mm² no mínimo. A
medida da resistência de aterramento terá valor de no mínimo 10 ohms, em tempo seco.
No caso de não ser obtido este valor, aumentar o número de hastes . Deverá ser prevista a confecção
de caixa de inspeção 30 x 30 cm em alvenaria, com tampa, ao redor de cada haste de terra, para que com
isso seja possível a medição periódica da resistência de aterramento.
8 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS
A instalação de água será executada de acordo com o projeto aprovado, o qual por sua vez, terá sido
elaborado conforme o prescrito na NB-92 / 80 (NBR 5626) Todas as alterações processadas no decorrer da
obra - as quais só poderão ter ocorrido após consulta à FISCALIZAÇÃO – serão objeto de registro para
permitir a apresentação do cadastro completo por ocasião do recebimento da instalação.
Após o término da execução da instalação de água, serão atualizados todos os desenhos do respectivo projeto o que
permitirá a representação do serviço “como construído“ e servirá de cadastro para a operação e manutenção da rede.
As instalações sanitárias de esgoto e águas pluviais obedecerão às normas da ABNT atinentes ao assunto com particular
atenção ao disposto na NB - 19/83 NBR 8160 .
Toda a tubulação de esgoto sanitário, ventilação e águas pluviais serão em PVC rígido soldável. A instalação será dotada
de todos os elementos de inspeção necessários e executada tendo em vista as possíveis e futuras operações de inspeção e
desobstrução. As canalizações internas serão acessíveis por intermédio de caixas de inspeção ou peças especiais de inspeção. Os
sifões serão visitáveis ou inspecionáveis na parte correspondente ao fecho hídrico.
As declividades indicadas no projeto (2%) serão consideradas como mínimas, devendo ser procedida uma verificação
geral de níveis até o destino final antes da instalação dos coletores.

Durante a execução das obras serão tomadas especiais precauções para evitar-se a entrada de
detritos nos condutores de águas pluviais.
As caixas sifonadas e os ralos e grelhas serão de inox 150 x 150 x 75 mm. De marca reconhecida no mercado. O
prolongamento das caixas sifonadas, até o nível de acabamento do piso, deverá ser feito pela utilização de prolongamentos de 140
mm conectados à parte interna das caixas, não se admitindo o uso de pedaços de tubos de 150 mm para tal finalidade.

8.1 - MONTAGEM DE APARELHOS

Serão cuidadosamente montados - de forma a proporcionar perfeito funcionamento permitir fácil
limpeza e remoção, bem como evitar a possibilidade de contaminação de água potável.

9 - LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS E BANCADAS
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Salvo indicação expressa no projeto, as alturas das peças em relação ao piso acabado serão:
1

Lavatório / Bancada da copa

(borda superior)

0,85 m.

2

Lavatório / Bancada dos Banheiros

3

Lavatório / Bancada para Deficiente

4

Lavatório / Bancada dos Banheiros infantis

(borda superior)

0,65 m.

5

Papeleira

(borda inferior)

0,50 m.

6

Saboneteira

7

Porta Toalhas de Papel

8

Barras de apoio para deficientes

(borda superior)
(borda inferior)

0,85 m.
0,70 m.

(borda inferior)
(borda superior)

1,00 m.

1,35 m.

(borda superior)

0,70 m.

Os metais e louças deverão possuir 10 anos de garantia e serão colocados acessórios, aparelhos e ferragens de
qualidade reconhecida e aprovada e adequados ao tipo de uso pelos órgãos competentes, sendo considerados instalados e com
todos os materiais que se fizerem necessários para isto, adotando a discriminação a seguir:
9.1 Banheiros:
•

Torneira de mesa com fechamento automático, registro em metal cromado e sifão em inox;

•

Fornecimento e assentamento de vaso sanitário em louça branca com assento plástico e válvula de descarga, completo;

•

Fornecimento e assentamento de porta papel higiênico;

•

Fornecimento e Instalação de porta papel toalha de parede em plástico ABS.
9.2 Cantina:

•

Fornecimento e assentamento de cuba retangular para pia (400 x 340 x 120 mm)em inox polido com válvula completa;

•

Fornecimento e instalação de torneira de parede para cozinha, bica móvel com registro em metal cromado e sifão em inox;

10 - ESQUADRIAS
Todas as esquadrias obedecerão rigorosamente às indicações dos respectivos desenhos de detalhes, conforme mapa de
esquadrias.
10.1 - VIDRAÇARIA
Todos os serviços de vidraçaria obedecerão ao disposto ao prescrito pela ABNT. Os vidros das esquadrias e divisórias
serão lisos de qualidade e terão espessura de 6 mm, os vidros dos visores, bandeiras das portas e espelhos terão espessura de 4
mm. Nos banheiros os vidros das esquadrias serão jateados ou do tipo “fantasia”.
Serão substituídos todos os vidros quebrados, fissurados ou que apresentem qualquer defeito. Não deverão apresentar
bolhas, garças, gravas, ondulações ou quaisquer outros defeitos, sendo as bordas dos cortes esmerilhadas com apresentação lisa
e sem irregularidades. Tais vidros deverão ser assentados com juntas de plastex, fixados por meio de baguetes e de acordo com
detalhes das esquadrias, não sendo, permitido o uso de massa para fixação dos mesmos.
41
FIEMA
Federação das
Indústrias
do Estado do
Maranhão

SENAI

SENAI

Serviço Social
da Indústria

Serviço Nacional
de Aprendizagem
Industrial

IEL
Instituto
Euvaldo Lodi

Departamento
Regional do
Maranhão

Av. Jerônimo de Albuquerque, S/N 1º Andar Edif.
Casa da Indústria Albano Franco – Retorno da
Cohama - CEP: 65060-645
São Luís - MA
Telefones: (98) 2109-1800/1835
Telefax: (98) 2109-1864
Site: www.fiema.org.br

10.2 - ESQUADRIAS EM COMPENSADO
Todos os serviços de marcenaria serão executados segundo a técnica para trabalhos deste gênero. As peças serão
executadas em madeira e compensados de primeira qualidade e deverão ser lixadas, bem aparelhadas, rigorosamente planas, com
arestas vivas, apresentando superfícies perfeitamente lisas.
Serão sumariamente recusadas todas as peças que apresentarem sinais de empenamento, descolamento, rachaduras,
lascas, desigualdade de materiais e ou revestimentos ou outros defeitos. As esquadrias e respectivas ferragens estão especificadas
no mapa de esquadrias.
10.3 - ESQUADRIAS E SIMILARES METÁLICOS
Todas as esquadrias e ferragens que apresentarem defeitos serão recuperadas. Os desenhos básicos, dimensões
aproximadas e as especificações particulares das esquadrias e similares metálicos encontram-se no detalhamento do projeto
arquitetônico, e caso não estejam contempladas no mesmo, seguir a orientações deste memorial, dos projetistas e ou da
FISCALIZAÇÃO. As medidas indicadas nos projetos deverão ser conferidas nos locais de assentamento de cada esquadria ou
similar metálico, depois de concluídas as estruturas, alvenarias, arremates e enchimentos diversos, e antes do inicio da fabricação
das esquadrias.
10.3.1 - ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO
Todos os trabalhos em alumínio serão realizados por mão-de-obra especializada de primeira qualidade e executados,
rigorosamente, de acordo com os respectivos projetos. O fornecimento das esquadrias compreende todos os materiais e pertences
a serem instalados e seu perfeito funcionamento, inclusive todas as ferragens necessárias.
Todos os quadros fixos ou móveis serão perfeitamente esquadrejados e limados, de modo a desaparecerem as rebarbas
e saliências da solda. A estrutura da esquadria deverá ser rígida e perfeita. Demais detalhes, tipos, quantidades, e acabamentos
das esquadrias deverão ser executados conforme desenhos básicos de execução encontrados no mapa de esquadrias. Todas as
esquadrias em alumínio terão acabamento na cor natural.
10.3.2 - ESQUADRIAS METÁLICAS
Todos os trabalhos de serralheria, quais sejam: portões, gradis, corrimãos, guarda-corpo, escadas metálicas, etc., serão
executados com precisão de cortes e ajustes e de acordo com os respectivos desenhos de arquitetura e de fabricação e com as
normas da ABNT no que couber.
Todo o material a ser empregado deverá ser novo e de boa qualidade e sem defeito de fabricação, ou falhas de
laminação, e deverá satisfazer rigorosamente as normas especificações e métodos recomendados pela ABNT.
Os portões da área externa serão fornecidos e instalados, juntamente com o novo gradil. Todas as esquadrias de ferro
deverão ser de primeira qualidade e serão executadas, de acordo com os detalhes apresentados no projeto. Toda superfície
metálica deverá receber tratamento anticorrosivo e antiferruginoso do tipo especificado no item pinturas.
10.4 - ESQUADRIAS EM VIDRO TEMPERADO
P1 – Porta de acesso em vidro temperado de 10 mm com 02 folhas móveis, medindo (1,60 x 2,50 m). Com mola e ferragens em
inox - Acesso principal do PREDIO.

11 - FERRAGENS
Todas as ferragens para esquadrias de madeira, serralheria, armários balcões, etc. serão inteiramente novas, em
perfeitas condições de funcionamento e acabamento.
42
FIEMA
Federação das
Indústrias
do Estado do
Maranhão

SENAI

SENAI

Serviço Social
da Indústria

Serviço Nacional
de Aprendizagem
Industrial

IEL
Instituto
Euvaldo Lodi

Departamento
Regional do
Maranhão

Av. Jerônimo de Albuquerque, S/N 1º Andar Edif.
Casa da Indústria Albano Franco – Retorno da
Cohama - CEP: 65060-645
São Luís - MA
Telefones: (98) 2109-1800/1835
Telefax: (98) 2109-1864
Site: www.fiema.org.br

O assentamento de ferragens será procedido com particular esmero pelo CONSTRUTOR. Os rebaixos ou encaixes para
dobradiças, fechaduras de embutir, etc. terão a forma das ferragens, não sendo toleradas folgas que exijam emendas, tariscas de
madeira, etc.
Para o assentamento serão empregados parafusos de qualidade, acabamento e dimensões correspondentes aos das
peças que fixarem, devendo satisfazer à norma NB - 45/53. A localização das ferragens nas esquadrias será medida com precisão,
de modo a serem evitadas discrepâncias de posição ou diferença de nível, perceptíveis a vista. A localização e modelo das
fechaduras, fechos, puxadores e outras ferragens, serão determinados ao CONSTRUTOR pela FISCALIZAÇÃO.

12 - REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS
12.1 - PRELIMINARES
Os revestimentos de argamassa serão constituídos no mínimo por duas camadas superpostas, contínuas e uniformes: o
emboço, aplicado sobre a superfície a ser revestida e o reboco aplicado sobre o emboço. A guisa de pré-tratamento e com o
objetivo de melhorar a aderência do emboço será aplicada sobre a superfície a revestir, uma camada irregular e descontínua de
argamassa forte, o chapisco no traço de 1:3 (cimento / areia).
As superfícies de paredes e tetos serão limpas a vassoura e abundantemente molhadas antes da aplicação dos
revestimentos. Considera-se insuficiente molhar a superfície projetando-se a água com o auxilio de vasilhames a operação terá de
ser executada com o emprego de esguicho de mangueira.
12.2 - EMBOÇO
Os emboços, só serão iniciados após completa pega de argamassa das alvenarias e chapiscos. O emboço será de
cimento e areia peneirada no traço 1:4. O emboço de cada pano de parede só será iniciado depois de embutidas e testadas todas
as tubulações que por ele devam passar. Os emboços serão fortemente comprimidos contra as superfícies e apresentarão
parâmetro áspero ou entrecortado de sulcos para facilitar a aderência.
A espessura do emboço não deve ultrapassar 15 mm. de modo que, com a aplicação de 5 mm. de reboco, o revestimento
da argamassa não ultrapassa 20 mm.

12.3 - REBOCO
O emboço deve estar limpo, sem poeira, antes de receber o reboco. As impurezas visíveis - como raízes, pontas de ferro
da armação da estrutura etc. - deverão ser removidas. O reboco só será executado depois da colocação de peitoris e marcos e
antes da colocação de rodapés e/ ou outros arremates.
12.4 – REVESTIMENTO CERÂMICO 40 x 40
Revestimento cerâmico esmaltado de acabamento acetinado, indicado para áreas externas e internas de
aproximadamente 400 x 400 mm, espessura de 6,5mm
Revestimento cerâmico esmaltado 400 x 400 mm, e = 6,5 mm, cor branco neve, superfície plana com acabamento
acetinado e indicado para fachada, coeficiente de absorção de água BI a 3 a <=6, variação de tonalidade V1, tipo A, extra, produto
de primeira qualidade, totalmente isento de qualquer imperfeição.
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13 - FORRO
13.1 – FORRO EM PVC
Local: Todas as salas e circulações.
Forro PVC rígido em réguas de 100m conforme padrão existente, fixadas na estrutura de sustentação do telhado através
de perfis em alumínio.

14 - PAVIMENTAÇÃO
14.1 - PRELIMINARES
Todos os níveis dos pisos seguirão o projeto arquitetônico. Todas as salas terão 02 cm acima da circulação e os
banheiros e áreas molhadas 02 cm abaixo. As pavimentações só poderão ser executadas depois do assentamento das
canalizações que devem passar sob elas, bem como se for o caso, de completado o sistema de drenagem. As pavimentações de
áreas destinadas à lavagem ou sujeitas as chuvas terão caimento necessário para perfeito e rápido escoamento da água para os
coletores. A declividade não será inferior a 0.5%.
Os locais indicados a receberem os pisos especificados em projeto deverão antes da aplicação, serem varridos
inteiramente, eliminando-se toda a poeira e restos de entulhos existentes. Cabe a FISCALIZAÇÃO proceder à verificação dos
citados procedimentos.
14.2 - LASTRO
Em todas as superfícies em contato com o solo, será executado lastro impermeabilizado de concreto não estrutural no
traço 1:3:5 (cimento, areia, brita) na espessura de 8 cm.
14.3 – REGULARIZAÇÃO DE BASE
Nas áreas onde serão assentados os pisos cerâmicos deverá ser feita regularização de base com argamassa de cimento
e areia com impermeabilizante espessura de 3 cm obedecendo aos caimentos necessários; Nas demais áreas a serem revestidas,a
argamassa não receberá adição de impermeabilizantes.
14.4 - CIMENTADO
As bases de concreto destinados a receber cimentado, serão revestidas com uma camada de cimento e areia no traço 3:1
com 2 cm de espessura. As superfícies serão divididas em juntas de dilatação em PVC e o espaçamento máximo permitido entre as
juntas é de 1,20 m e receberão adição de impermeabilizante.

15 – PINTURA
Os serviços de pintura serão executados por profissionais especializados e deverão ser utilizadas tintas e massas de
qualidade reconhecida e submetidas pelo CONSTRUTOR, à aprovação da FISCALIZAÇÃO. A aderência da pintura à base deverá
ser total, não apresentando variações de coloração, brilho, e marcas, bolhas ou riscas. Todas as faces da pintura deverão
apresentar acabamento uniforme e serão observadas rigorosamente pelo CONSTRUTOR. Os locais de aplicação e cores estão
indicados no projeto de arquitetura.
15.1 - TINTA ACRÍLICA
As superfícies a serem pintadas serão cuidadosamente limpas e estas lixadas, e corrigidas todas as imperfeições que
possam existir. Após o emassamento as paredes receberão duas demãos de tinta acrílica de acabamento acetinado, a base de
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água, com densidade de 1,208 – 1,268 g/cm³ e devem obedecer a NBR 14725. Devem ser aplicadas com rolo de espuma, com
arremates recortados com trincha para um perfeito acabamento.
15.2 - ESMALTE SINTÉTICO
Os alisares e peças em madeira existentes serão pintados com esmalte sintético na cor cinza claro (mesma cor do
laminado das portas), devendo ser obedecidas as seguintes recomendações: As superfícies a serem pintadas, serão
cuidadosamente limpas e lixadas, passada uma primeira demão de fundo anticorrosivo e aplicadas duas demãos do material.

16 - LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL
16.1 - LIMPEZA
Os serviços de limpeza geral deverão satisfazer aos seguintes requisitos: Será removido todo o entulho do terreno
periodicamente, sendo cuidadosamente limpos e varridos todos os excessos.
Todas as alvenarias, pavimentações, revestimentos, cimentados, cerâmicas, vidros, aparelhos sanitários etc. serão
limpos, abundante e cuidadosamente lavados, de modo a não serem danificadas outras partes da obra por esses serviços de
limpeza.
Limpeza e remoção de argamassa endurecida das superfícies, sobretudo das alvenarias e revestimentos cerâmicos.
Remoção de todas as manchas e salpicos de tinta, dando-se especial atenção à perfeita execução dessa limpeza nos vidros e
ferragens das esquadrias. As ferragens e metais serão lavados com água e sabão; os metais serão limpos com removedor
adequado. Os aparelhos sanitários serão lavados com água e sabão neutro, não sendo permitido o uso de soluções ácidas. Serão
desfeitas as ligações provisórias após a efetivação das ligações definitivas.

16.2 - VERIFICAÇÃO FINAL
Será procedida cuidadosa verificação, por parte da FISCALIZAÇÃO, das perfeitas condições de funcionamento e
segurança de todas as instalações de água, esgotos águas pluviais, bombas elétricas, aparelhos sanitários, equipamentos diversos
e ferragens. Na verificação final serão obedecidas as normas da ABNT.

Atenciosamente
_____________________
Edvaldo Cutrim Costa
ENGENHARIA-SUCOR/DR

_________________________
Luiz Carlos Pereira
Engº Civil – CREA
ENGENHARIA-SUCOR/DR
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ANEXO IV
PROPOSTA DE PREÇOS PADRONIZADA
1.

Cotamos para o objeto em licitação o valor total de R$ (_____________________) para o ITEM
______, que representa a totalização dos valores da planilha de orçamento.

2.

Declaramos estar em dia com todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, tributárias e
fiscais para fins de atendimento à legislação vigente, e que não há fatos impeditivos de nossa
participação nesta Concorrência.

3.

O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data
da abertura do envelope de proposta, estabelecido no preâmbulo do edital da Convite nº
002/2012

4.

Estamos cientes e concordamos que: na seleção dos profissionais e dos materiais ofertados para
a execução do contrato deveremos atender ao nível de qualificação e especificação exigida no
instrumento convocatório, e seus anexos, de modo a se resguardar a qualidade do atendimento
ao SENAI, Departamento Regional do Maranhão.

5.

O prazo de execução dos serviços será de 60 (sessenta) dias corridos contados da data de
assinatura do contrato.

São Luís, ___ de ________ de ______.
____________________________
(Assinatura do Representante da Empresa)
Dados do representante da empresa/profissional que assinará o termo de contrato,
conforme consta no contrato social.
Nome: _____________________________________________________
Nacionalidade: ________________

Profissão: ____________________

Estado Civil: __________________

Identidade: ___________________

Órgão: _____________

Emissão: __/__/____

CPF: ____________

Dados bancários da empresa licitante.
Banco: _____________

Agência: _____________

Conta: __________

Observação: Emitir em papel que identifique o licitante, com o CNPJ e Inscrição
Estadual. O anexo II é parte integrante desta proposta. As quatro planilhas do anexo
II deverão ser apresentadas com seus respectivos valores.
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ANEXO V
Modelo de Declaração de Vistoria

CONVITE Nº 002/2012

Declaramos em atendimento ao previsto nas condições da Convite nº. 002/2012,
que, por intermédio do Senhor __________________________, inscrito no CREA/___ nº.
___________________, devidamente credenciado por nossa empresa, vistoriamos o local da
realização dos serviços e que somos detentores de todas as informações relativas à sua
execução.
Declaramos, ainda, que não alegaremos posteriormente o desconhecimento de
fatos evidentes à época da vistoria para solicitar qualquer alteração do valor do contrato que
viermos a celebrar, caso nossa empresa seja vencedora.
Atenciosamente,
(Administrador da Empresa / Profissional)
Observação: Emitir em papel que identifique o licitante, com CNPJ e Inscrição
Estadual.
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ANEXO VI
Modelo de Credenciamento Técnico para Vistoria

CONVITE 002/2012
Autorizamos o Engenheiro Civil ______________________________, Carteira de
Identidade nº. _______________, inscrito no CREA/___ nº. ________________, a vistoriar o
local da execução dos serviços, objeto do Convite nº. 002/2012.
Atenciosamente,
(Administrador da Empresa / Profissional)

Observação: Emitir em papel que identifique o licitante, com CNPJ e Inscrição
Estadual.
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ANEXO VII
Modelo de Credenciamento Técnico para Execução da Obra

CONVITE 002/2012
Declaramos que o Engenheiro Civil ______________________________, Carteira
de identidade nº. _______________, inscrito no CREA/___ nº. ________________,
acompanhará a execução dos serviços, objeto da Convite nº. 002/2012.
Atenciosamente,
(Administrador da Empresa / Profissional)

Observação: Emitir em papel que identifique o licitante, com CNPJ e Inscrição
Estadual.
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ANEXO VIII
Modelo de Carta de Credenciamento

CONVITE 002/2012
Por esta, fica credenciado (a) o (a) Senhor (a) _____________________, portador
(a) da carteira de identidade nº. ________________, expedida pela ____________, para
representar a empresa / profissional ________________________, inscrita (o) no CNPJ/CPF
nº. _________________, nos autos referentes à licitação em epígrafe, podendo para tanto
prestar esclarecimentos, formular questionamentos, assinar atas e declarações, visar
documentos, receber notificações, interpor recurso, manifestar-se quanto à desistência deste e
participar todos os demais atos inerentes ao torneio.
Atenciosamente,

___________________________
(Administrador da Empresa / Profissional)
Nome:
C.I.:
CPF:
Cargo:
Observação: Emitir em papel que identifique o licitante, com CNPJ e Inscrição
Estadual.
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ANEXO IX
Modelo de Declaração

Ao
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
Departamento Regional do Maranhão

A empresa __________________, inscrita no CNPJ sob o nº _________________, por meio de seu
representante legal Senhor ________________, portador da Cédula de Identidade nº
___________, declara sob as penas da Lei, e para os fins de licitação, CONVITE Nº 002/2012

I.

Que recebeu todos os documentos inerentes a presente competição e tomou conhecimento
integral de teor do edital de licitação e seus anexos, sujeitando-se às disposições nele
contidas;

II.

Que não há em seu quadro, empregado com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

III.

Que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com as entidades do Sistema “S”,
sob as penas da Lei, nos termos das normas gerais vigentes, até a data da entrega dos
envelopes.
São Luís, ___ de _________ de ______.

______________________
Assinatura e Carimbo
(Representante Legal)

Observação: Emitir em papel que identifique o licitante, com CNPJ e Inscrição Estadual.
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ANEXO X
MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
DECORRENTE DE LICITAÇÃO, QUE ENTRE SI
CELEBRAM
O
SERVIÇO
NACIONAL
DE
APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI E A
EMPRESA ______ NOS TERMOS DA CONVITE
Nº. 002/2012.
O SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI, Departamento
Regional do Maranhão, entidade de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº.
03.770.020/0001-30, localizada à Avenida Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Edifício Casa da
Indústria Albano Franco, 1º andar, Cohama, São Luís/MA, neste ato, representada pelo seu
Diretor Regional, João Alberto Schalcher de Oliveira, portador da Carteira de Identidade nº
_______, CPF nº ________, doravante denominado, simplesmente, CONTRATANTE e a
EMPRESA ______________, sociedade _____________, regida pelas disposições contidas no
________________ inscrita no CNPJ sob nº. ____________, estabelecida ___________,
neste ato, representada pelo seu _______________, Senhor _______________, brasileiro,
portador da Carteira de Identidade nº. ________, CPF nº. ___________, com poderes para
representar a Empresa e assinar contratos, doravante denominada CONTRATADA, conforme
Processo Administrativo nº. _________, Regulamento de Licitação e Contrato do SENAI,
CONVITE Nº 002/2012 e nos termos que segue:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada em obras e
serviços de engenharia para Reforma das instalações da Rodoviária de Rosário-MA, para
instalação da Unidade do SENAI em Rosário- MA, situada no Km 08 MA – Rosário-MA, nas
quantidades e características mínimas exigidas no Edital.
Parágrafo Primeiro - A contratação dos Serviços obedecerá ao estipulado neste Contrato, no
Edital de Convite nº. 002/2012, e seus anexos, e na Proposta de Preços da CONTRATADA
que fazem parte integrante e complementar deste instrumento independentemente de
transcrição.
Parágrafo Segundo – O serviço ora contratado foi objeto de licitação na modalidade de
Concorrência, na forma do Regulamento de Licitações e Contratos do SENAI/DR-MA e,
subsidiariamente, das normas gerais vigentes.
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
I - Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da
execução do objeto licitado, tais como:
a) Salários;
b) Seguros de acidentes;
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c) Taxas, impostos e contribuições;
d) Indenizações;
e) Vales-refeição;
f) Vales-transporte etc.; e
g) Outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo;
II - Manter seus empregados sujeitos às regras gerais do Contratante, porém sem qualquer
vínculo empregatício;
III - Manter, ainda, seus empregados para efeito de identificação, uniformizado e portando
crachá, devendo substituir, imediatamente, qualquer um deles que seja considerado
inconveniente à boa ordem e às regras gerais do Contratante;
IV - Todos os empregados devidamente contratados pela CONTRATADA para realizar os
serviços no SENAI, deverão usar EPI’s – Equipamento de Proteção Individual especifica a
atividade a ser realizada;
V - Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências do
Contratante;
VI - Responder pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo, não reduzindo ou excluindo essa responsabilidade a fiscalização ou
acompanhamento pelo Contratante;
VII - Apresentar, mensalmente os comprovantes de pagamento dos salários dos empregados
da CONTRATADA que estiverem executando os serviços ora contratado, bem como o
comprovante do recolhimento dos encargos sociais;
VIII - Substituir no prazo de 02 (dois) dias úteis, os materiais que forem considerados
inadequados pela Administração do SENAI/DR-MA;
IX - Comunicar à autoridade competente qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar
os esclarecimentos julgados necessários;
X - Responsabilizarem-se pelas despesas decorrentes de rejeições de materiais, indicadas pelo
Contratante, e pelos atrasos acarretados pelas rejeições;
XI - Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações previstas
na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que
os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o Contratado;
XII - Assumir, também,
estabelecidas na legislação
espécie, forem vítimas os
conexão com ele, ainda que

a responsabilidade por todas as providências e obrigações
específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da
seus empregados no decorrer da execução do objeto, ou em
acontecido em ambiente físico do Contratante;

XIII - É expressamente proibida a veiculação de publicidade acerca do contrato, salvo se
houver prévia autorização do Contratante.
XIV - Remover o entulho e todos os materiais que sobrarem, promovendo a limpeza do local
da execução dos serviços e seu entorno, durante todo o período dos trabalhos e,
especialmente, ao seu final.
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XV - Após a assinatura do contrato, a empresa vencedora deverá comparecer para a retirada
da Autorização de Serviço e apresentação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, os seguintes
documentos:
a) ART do CREA da execução da obra em questão
b) CEI - Matrícula da obra no INSS (cópia autenticada).
XVI - Na primeira medição dos serviços, a empresa vencedora deverá apresentar os seguintes
documentos:
a) PPRA – Programa de Prevenção de Risco Ambientais (cópia)
b) PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (cópia)
c) ASOS – Atestados de Saúde Ocupacional dos funcionários que executarão
serviços nas Unidades do SENAI/DR-MA (cópia).
XVII - Garantir pelo prazo máximo de 05 (cinco) anos, todos os serviços executados,
contados a partir da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo, conforme o Código
Civil Brasileiro.
XVIII - A CONTRATADA deverá optar por uma das formas de garantia, de acordo com o Art. 27
do Regulamento de Licitações e Contratos do SESI e do SENAI.
a) Se optar por caução em dinheiro, a contratada deverá caucionar o valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do serviço, em rede
bancária, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, após a assinatura do
contrato;
b) Seguro Garantia.;
c) Fiança Bancária
Parágrafo Primeiro - A garantia prestada será devolvida à CONTRATADA após 60 (sessenta)
dias do recebimento definitivo dos serviços
Parágrafo Segundo - No Caso de rescisão de Contrato por ato causado pela CONTRATADA, os
valores relativos à caução de garantia que trata o presente item, reverterão em favor do
SENAI/DR-MA.
CLÁUSULA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
I – Disponibilizar o local que será efetuado a reforma, permitindo o livre acesso dos
empregados da CONTRATADA, devidamente identificados e uniformizados, viabilizando a
execução dos serviços;
II – Informar, formalmente a Contratada, qualquer anomalia detectada durante a execução
dos serviços;
III – Efetuar o pagamento de acordo com a cláusula quinta deste contrato.
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CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO E DA VIGENCIA
O presente contrato será executado no prazo _____________,
_______________, a contar da data da sua assinatura.

com

vigência

de

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO
O pagamento será realizado após a conclusão dos serviços, mediante ateste pelo NUPRO –
Núcleo de Projetos e Obras, sendo que a nota fiscal deverá ser emitida em nome do
SENAI/DR-MA, a ser apresentada para cobrança até o dia 30 do mês corrente, onde:
• Etapa é cada uma das partes em que se divide o desenvolvimento do serviço, em
relação ao Cronograma Físico - Financeiro;
• Medição é a verificação das quantidades dos serviços executados em cada etapa
contratual;
• Parcela é o valor constante do Cronograma Físico – Financeiro.
Para aceitação da nota fiscal/fatura a contratada deverá apresentar junto com a nota
fiscal/fatura: regularidade do FGTS; CND do INSS; Certidão Negativa de Débitos relativos a
tributos Federais e a divida ativa da União. É obrigatória apresentação, junto às faturas,
comprovantes do FGTS referentes aos trabalhadores envolvidos na obra, sob pena de retenção
do pagamento.
O pagamento deverá ser efetuado somente após a verificação e regularidade de todos os
procedimentos acima descrito, no prazo máximo de até 30 (trinta) dias contados da data da
entrega da Nota Fiscal.
Parágrafo Primeiro - O pagamento das faturas ou notas fiscais, só será efetuado mediante a
apresentação, pela CONTRATADA: do comprovante de regularidade relativa ao Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço – FGTS; do comprovante de regularidade às Contribuições
Previdenciárias e dos Tributos Federais.
Parágrafo Segundo - Constatando o CONTRATANTE qualquer divergência ou irregularidade na
nota fiscal ou fatura do objeto contrato, esta será devolvida à CONTRATADA, em no máximo 2
(dois) dias úteis, a contar da data da apresentação, para as devidas correções. Neste caso, o
CONTRATANTE terá o prazo de até 03 (três) dias úteis, a contar da data da reapresentação
do documento, para efetuar o pagamento.
Parágrafo Terceiro – O Contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciário,
fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.
CLÁUSULA SEXTA – DA RESCISÃO
A rescisão poderá ocorrer nas seguintes hipóteses:
a) Administrativamente, a qualquer tempo, por ato unilateral e escrito do
CONTRATANTE, nos casos enumerados no Regulamento de Licitações e
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Contratos do SENAI e, subsidiariamente, naqueles listados nas normas gerais
vigentes;
b) Judicialmente, nos termos da legislação;
c) O não cumprimento por uma das partes, de quaisquer das condições previstas
no presente instrumento, no edital e seus anexos, dará a outra o direito de
rescindi-lo, ficando a parte faltosa responsável pelas obrigações que advirem,
relativas aos serviços prestados ou não.
Parágrafo Primeiro - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos
do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
Parágrafo Segundo - As responsabilidades imputadas à CONTRATADA, por prejuízos
decorrentes de ações delitivas perpetradas contra o CONTRATANTE, não cessam com a
rescisão do contrato.
Parágrafo Terceiro - A rescisão acarretará a retenção dos créditos decorrentes do contrato, até
o limite dos prejuízos causados ao SENAI/DR-MA.
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES GERAIS
A CONTRATADA se obriga a manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de
habilitação exigida na licitação, assumindo, ainda, a obrigação de apresentar, no término do
prazo de validade de cada documento, os seguintes comprovantes devidamente atualizados:
a) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do
domicílio ou sede da CONTRATADA, compreendendo a Certidão de Quitação
de Tributos e a Certidão Quanto a Dívida Ativa, ou outras equivalentes, na
forma da lei, expedidas, em cada esfera de governo, pelo órgão competente;
b) Prova de regularidade perante o INSS - Instituto Nacional de Seguro Social,
mediante apresentação da CND - Certidão Negativa de Débito;
c) Prova de regularidade perante o FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço,
mediante apresentação do CRF - Certificado de Regularidade de Fundo de
Garantia, fornecido pela Caixa Econômica Federal.
Parágrafo Primeiro - Os documentos exigidos neste contrato deverão ser apresentados no
original, em cópia autenticada por cartório ou por publicação em órgão da imprensa oficial. A
autenticação poderá ser feita, ainda, mediante cotejo da cópia com o original, por EMPREGADO
do CONTRATANTE devidamente identificado.
Parágrafo Segundo - Se a CONTRATADA estiver desobrigada da apresentação de quaisquer
documentos solicitados nesta cláusula deverá comprovar esta condição por meio de certificado
expedido por órgão competente ou legislação em vigor, na forma exigida no parágrafo
primeiro.
Parágrafo Terceiro - A CONTRATADA estará dispensada de apresentar os documentos de que
trata esta cláusula, caso seja possível, ao CONTRATANTE, verificar a regularidade da situação
da CONTRATADA por meio de consulta on-line.
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Parágrafo Quarto - O CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir administrativamente o
contrato quando, por ocasião do pagamento, a CONTRATADA não comprovar sua regularidade
de situação, na forma descrita nesta Cláusula. A rescisão se dará mediante comunicação
formal à CONTRATADA com aviso prévio de até 30 dias
CLÁUSULA OITAVA – DA RESPONSABILIDADE PELO SERVIÇO
A responsabilidade pelo serviço, até o efetivo recebimento pelo CONTRATANTE, é única e
exclusivamente da CONTRATADA.
CLÁUSULA NONA – DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA
Será de responsabilidade da CONTRATADA o ônus resultante de quaisquer ações, demandas,
custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por dolo ou culpa de qualquer de seus
empregados e/ou prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de
ações judiciais que lhe venham a ser atribuídas por força da lei, relacionadas com o
cumprimento do presente contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES SOCIAIS
A CONTRATADA se obriga a informar ao CONTRATANTE, no prazo de 48 (quarenta e oito)
horas, qualquer alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

– DOS CASOS DE ASSOCIAÇÃO

Na hipótese de fusão, cisão, incorporação ou associação da CONTRATADA com outrem, o
CONTRATANTE reserva-se o direito de rescindir o contrato, ou continuar sua execução com a
empresa resultante da alteração social.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS
É vedado à CONTRATADA caucionar ou utilizar o presente contrato para qualquer operação
financeira.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA DIVULGAÇÃO DO CONTRATO
A CONTRATADA não poderá utilizar o nome do CONTRATANTE, ou sua qualidade de
CONTRATADA em quaisquer atividades de divulgação empresarial, como, por exemplo, em
cartões de visitas, anúncios diversos, impressos etc., sob pena de imediata rescisão do
presente contrato, independentemente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, sem
prejuízo da responsabilidade da CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS DIREITOS ASSEGURADOS
A não utilização, pelas partes, de qualquer dos direitos assegurados neste contrato, ou na lei
em geral, não implica em novação, não devendo ser interpretada como desistência de ações
futuras. Todos os meios postos à disposição neste contrato são cumulativos e não alternativos,
inclusive com relação a dispositivos legais.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
São assegurados ao CONTRATANTE todos os direitos e faculdades previstos na Lei nº. 8.078,
de 11.09.90 (Código de Defesa do Consumidor).
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
I - O descumprimento do prazo para retirada do Pedido de Compra ou da assinatura do
Contrato incidirá em multa sobre o valor total, na seguinte forma:
a) Atraso até 03 (três) dias, multa de 1% (um por cento);
b) A partir do 4º (quarto) dia até o limite do 8º (oitavo) dia, multa de 3% (três por
cento), caracterizando a recusa da retira do pedido de compra ou assinatura do
contrato a partir do 9º (nono) dia.
II - Se a Licitante vencedora recusar-se a retirar o Pedido de Compra ou Assinatura do
Contrato, garantida a prévia e ampla defesa, sujeitará as seguintes penalidades:
a) Advertência
b) Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor adjudicado;
c) Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar
com o SENAI e SENAI/MA, por prazo de até 02 anos
III - O atraso injustificado na execução das obrigações, sem justificativa por escrito e aceito
pela Contratante, incidirá em multa nos percentuais abaixo discriminados sobre o valor total
contratado em favor da empresa infratora:
a) Atraso até 05 (cinco) dias, multa de 2% (dois por cento), até o limite de 10%
(dez por cento), e juros de 0,3% (zero vírgula três por cento) ao dia;
b) A partir do 6º (sexto) dia até o limite do 10º (décimo) dia, multa de 4% (quatro
por centos), caracterizando a inexecução total da obrigação a partir do 11º
(décimo primeiro) dia de atraso.
c) Fiança Bancária.
d) Em caso de inexecução total, multa no percentual de 10% (dez por cento) do
valor do contratado.
Parágrafo Primeiro - A inexecução total ou parcial do objeto licitado sujeitará o Licitante,
garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades: Advertência, multa, rescisão contratual e
suspensão do direito de licitar ou contratar com o SENAI/SENAI-MA, por prazo não superior a
02 (dois) anos.
Parágrafo Segundo - A multa poderá ser aplicada isoladamente ou cumulativamente com as
demais sanções: advertência, rescisão contratual, suspensão do direito de licitar ou contratar
com o SESI/SENAI-MA, por prazo até 02 (dois) anos.
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Parágrafo Terceiro - A multa eventualmente imposta à adjudicatária será automaticamente
descontada da fatura a que fizer jus. Caso a contratada não tenha nenhum valor a receber serlhe-á concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados de sua intimação, para efetuar o
pagamento da multa. Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, seus dados no SPC
(Serviço de Proteção ao Crédito), podendo ainda proceder à cobrança judicial da multa.
Parágrafo Quarto - Além das penalidades citadas, o licitante vencedor ficará sujeita no que
couberem às demais penalidades da lei.
Parágrafo Quinto - Fica facultada a defesa prévia da Licitante, em qualquer caso de aplicação
de penalidade, no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da intimação do ato.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA APLICAÇÃO DE ADVERTÊNCIA
A advertência poderá ser aplicada quando ocorrer:
a) descumprimento das obrigações contratuais, especialmente aquelas relativas às
características dos bens, qualidade, quantidade, prazo ou recusa de
fornecimento ou entrega, ressalvados os casos fortuitos ou de força maior e
aqueles que não acarretem prejuízos para o SENAI/DR-MA;
b) execução insatisfatória ou pequenos transtornos ao desenvolvimento do contrato
desde que sua gravidade não recomende a aplicação da suspensão temporária
ou declaração de inidoneidade.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DAS MULTAS
As multas poderão ser aplicadas cumulativamente com as demais sanções, não terá caráter
compensatório, e a sua cobrança não isentará a CONTRATADA da obrigação de indenizar
eventuais perdas e danos.
Parágrafo Primeiro - A multa aplicada à CONTRATADA e os prejuízos por ela causados ao
SENAI/DR-MA serão deduzidos de qualquer crédito a ela devido, cobrados diretamente ou
judicialmente.
Parágrafo Segundo - A CONTRATADA desde logo autoriza o CONTRATANTE a descontar dos
valores por ele devidos o montante das multas a ela aplicadas
Parágrafo Terceiro - A multa aplicada à CONTRATADA e os prejuízos por ela causados ao
SENAI/DR-MA serão deduzidos de qualquer crédito a ela devido, cobrados diretamente ou
judicialmente.
Parágrafo Quarto - A CONTRATADA desde logo autoriza o CONTRATANTE a descontar dos
valores por ele devidos o montante das multas a ela aplicadas.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA SUSPENSÃO
A suspensão temporária será aplicada quando ocorrer:
a) Apresentação de documentos falsos ou falsificados;
b) Reincidência de execução insatisfatória do contrato, acarretando prejuízos ao
SENAI;
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c) Atraso, injustificado, na execução e/ou conclusão do fornecimento, contrariando
o disposto no contrato;
d) Reincidência na aplicação das penalidades de advertência ou multa;
e) Irregularidades que acarretem prejuízo ao CONTRATANTE, ensejando rescisão
contratual;
f) Ações com intuito de tumultuar a execução do contrato;
g) Prática de atos ilícitos, demonstrando não possuir idoneidade para licitar e
contratar com o SENAI/DR-MA;
h) Condenação definitiva por praticar fraude fiscal no recolhimento de quaisquer
tributos.
CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO FORO
Fica eleito o foro da circunscrição judiciária de São Luís para dirimir as dúvidas oriundas do
presente contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Para firmeza, e como prova de haverem entre si, justos e contratados, é lavrado o presente
CONTRATO em 03 (três) vias de igual teor e valia, assinadas pelas partes e 02 (duas)
testemunhas.
São Luís, _____ de _____________ de ________.

JOÃO ALBERTO SCHALCHER DE OLIVEIRA
Diretor Regional do SENAI/DR-MA
Contratante
_________________________
Representante da Contratada
TESTEMUNHAS:
_____________________________
CPF:
RG:
_____________________________
CPF:
RG:
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