EDITAL Nº 001/2013
CONVITE CONJUNTO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DO SESI Nº1213513
PROCESSO ADMINISTRATIVO DO SENAI Nº1213713
O SESI – SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA, e o SENAI – SERVIÇO NACIONAL DE
APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, Departamentos Regionais do Maranhão, com sede na Av.
Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Bequimão, São Luís-MA, estão promovendo Licitação,
modalidade CONVITE CONJUNTO, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, conforme
Regulamento de Licitações e Contratos do SESI e do SENAI e com observância às
condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
1. OBJETO DA LICITAÇÃO
A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada em obras e
serviços de engenharia para implantação de uma subestação aérea de 300kva nas
dependências do SESI Clube Araçagy, adequações elétricas com fornecimento de
materiais e serviços para iluminação do ginásio poliesportivo, quadras e campos de
futebol do SESI Clube Araçagy, situado na Av. dos Marinheiros, S/N no Bairro do Araçagy l,
São Luís-MA e implantação de uma subestação abrigada de 1000 KVA distribuída em
dois trafos de 500 KVA para a o Centro de Educação Profissional Itaqui Bacanga,
situado na Rua da Estrela, S/N – Vila Embratel, São Luís-MA, e de acordo com anexos deste
Edital.
2. ANEXO
ANEXO
ANEXO
ANEXO
ANEXO
ANEXO
ANEXO
ANEXO
ANEXO
ANEXO
ANEXO
ANEXO
ANEXO
ANEXO
ANEXO

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV

– Projeto Básico do Lote I;
– Planilha de Quantitativo do Lote I;
- Caderno de Encargos do Lote I;
- Projeto Básico do Lote II;
– Planilha de Quantitativos do Lote II;
- Caderno de Encargos do Lote II;
- 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 SESI
- Minuta do Contrato do SENAI

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 09:00 horas do dia 16 de
julho de 2013, 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.
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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 SESI e o SENAI não se responsabilizarão 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.

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.

É vedada a subcontratação de outra empresa para a execução do objeto deste torneio.

3.7.

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, pela Presidente e
pelos membros da Comissão e por todos os representantes credenciados presentes.

3.8.

Uma vez iniciada a sessão, não serão permitidas quaisquer retificações que possam
influenciar o resultado deste torneio.

3.9.

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 marcado para prosseguimento dos trabalhos.

4. DO CREDENCIAMENTO
4.1.

FIEMA
Federação das
Indústrias
do Estado do
Maranhão

Na sessão pública de realização do certame, o representante do licitante deverá se
apresentar para credenciamento, junto à Presidente, devidamente munido de
documento que o credencie a participar deste certame e a responder pelo
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proponente, devendo, ainda, identificar-se, exibindo a Cédula de Identidade ou
outro documento equivalente. O documento credencial deverá ser apresentado à
COMISSÃO no início dos trabalhos, isto é, antes da abertura dos envelopes.
4.2.

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 praticar todos os atos
pertinentes ao certame, em nome do licitante.

4.3.

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.

4.4.

Fica dispensada do credenciamento, a empresa que comparecer representada por seu
dirigente, que deverá comprovar esta qualidade através de cópia autenticada do
Contrato Social, juntamente com as alterações que comprovem sua capacidade de
representação legal, Estatuto ou documento pertinente. A cópia deverá ficar arquivada
no processo licitatório.

4.5.

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.

4.6.

Será admitido apenas 01 (um) representante para cada empresa licitante.

5. DA ENTREGA DOS ENVELOPES
5.1.

Os envelopes de “Documentos de Habilitação” e “Propostas de Preço” deverão ser
entregues à Presidente na sessão pública de abertura deste certame devidamente
fechados, conforme endereço, dia e horário estabelecidos no “item 03” “subitem
3.1.”, deverão obrigatoriamente indicar sua parte externa e frontal os seguintes
dizeres:
DOCUMENTAÇÃO – ENVELOPE Nº. 01
EDITAL Nº 001/2013 – CONVITE CONJUNTO
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE, E-MAIL E O
RESPECTIVO CNPJ.

PROPOSTA DE PREÇO – ENVELOPE Nº. 02
EDITAL Nº 001/2013 – CONVITE CONJUNTO
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE, E-MAIL E O
RESPECTIVO CNPJ.
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5.2.

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.

6. DA HABILITAÇÃO
6.1.

O envelope destinado à habilitação deverá conter:
6.1.1. 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;
6.1.2. 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;
d) 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.
e) 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.
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6.1.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA – FINANCEIRA
a) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social
(2012), 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 CRP – Certidão de
Regularidade 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;

b) 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.
c) 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.
d) 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 contador e pelo
representante da empresa.
LG =

SG =

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

Ativo Total
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo
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LC =

Ativo Circulante
Passivo Circulante

e) 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.
6.1.4. 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:
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 de instalação de subestação elétrica de alta tensão, devidamente
averbado pelo CREA.
d) Certidão emitida pelo CREA, referente ao Acervo Técnico do Profissional, que
indique que o engenheiro eletricista responsável executou serviços de instalação
de subestação elétrica de alta tensão.
e) Caso o engenheiro eletricista 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
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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.
6.2.

As VISITAS TÉCNICAS deverão ser agendadas de forma que ocorram até o dia 15 de
julho de a de 2013. 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.

6.3.

O Representante credenciado pelo licitante para efetuar a vistoria e execução do
serviço, deverá ser Engenheiro Eletricista, registrado no CREA, apresentar-se ao
Setor de Engenharia da Superintendência Corporativa do Sistema FIEMA,
munido de Carta de Credenciamento Técnico da Empresa, anexo deste Edital.

6.4.

Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão
estar:
6.4.1.Em nome do licitante e, obrigatoriamente, com o número do CNPJ e com o
endereço correspondente:

6.5.

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.

A empresa proponente deverá, obrigatoriamente, anexar os documentos relacionados
no “item 6.1”, em original ou cópia autenticada por cartório competente ou por
Membro da Comissão ou Presidente, ou por outro servidor designado para essa
atividade.
6.5.1. A autenticação poderá ser feita por esta Comissão mediante apresentação do
documento original, até as 17h00min do dia 12.07.2013, com as seguintes
condições:
a) serão aceitas somente cópias legíveis;
b) não serão aceitos documentos rasurados;
c) não serão aceitas cópias já autenticadas por outra Comissão;
d) para autenticação, não serão consideradas cópias autenticadas como
originais.

A COMISSÃO reserva-se o direito
documento, sempre que julgar necessário.
6.6.

de

solicitar

o

original

de

qualquer

Não será permitida autenticação de documentação durante a realização do
certame.
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6.7.

Não serão admitidos Protocolos, Requisições e Solicitações para efeito de substituição
aos documentos pedidos para habilitação das empresas proponentes.

6.8.

Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no
envelope de DOCUMENTAÇÃO, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido
neste ato convocatório ou com irregularidades, serão INABILITADOS, não se
admitindo complementação posterior.

6.9.

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.

6.10. 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.
6.11. 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.
6.12. A Comissão Integrada de Licitação, após o recebimento, abertura, exame da
documentação e registro em Ata, poderá se assim achar necessário, suspender a
reunião, a fim de que tenha melhores condições de analisar os documentos
apresentados, procedendo às diligências que acharem necessárias.
6.13. Após a fase de habilitação, não caberá a desistência de proposta, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão.
6.14. 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.
6.15. 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.
6.16. 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.
6.17. 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.
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6.18. A falta do CNPJ e/ou endereço completo poderá ser preenchido pelos dados constantes
dos documentos apresentados dentro do envelope DOCUMENTAÇÃO.
6.19. A inabilitação de qualquer licitante importa preclusão do seu direito de participar
das fases subsequentes do processo licitatório.
6.20. 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.

7. DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
7.1.

Na presença dos proponentes habilitados, serão abertas e examinadas as propostas de
preços.

7.2.

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 7.3;
h) Indicação do prazo conforme previsto no item 7.6.

7.3

O preço máximo para esta licitação é de: R$ 335.487,84 (trezentos e trinta e cinco
mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e oitenta e quatro centavos) para o Lote ISESI e R$ 430.717,34 (quatrocentos e trinta mil, setecentos e dezessete reais e trinta
e quatro centavos) para o Lote II - SENAI, conforme Projetos Básicos anexos a este
Edital.

7.4.

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.
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7.5.

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.

7.6.

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.

7.7.

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.

7.8.

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;
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;
7.9.

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

7.10.

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.

7.11.

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.

7.12.

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.

7.13.

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.

7.14.

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.

7.15.

Serão corrigidos automaticamente pela COMISSÃO quaisquer erros de operação
matemática, desde que não afete o valor total da proposta.
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7.16.

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.

7.17.

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

7.18.

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

8. DO JULGAMENTO
8.1.

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

8.2.

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.

8.3.

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

8.4.

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

8.5.

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.

8.6.

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.

8.7.

Depois de analisadas as propostas, serão desclassificadas, aquelas que:
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.
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8.8.

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.

9. IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
9.1.

Até as 18h00min do dia 11 de julho 2013, qualquer licitante poderá solicitar
esclarecimentos, providências ou impugnar o presente Edital.

9.2.

A decisão sobre o pedido de impugnação do Edital será divulgada no prazo de 02
(dois) dias úteis do recebimento do pedido.

9.3.

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

9.4.

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 da Superintendência Regional do SESI e do Diretor Regional do
SENAI/DR-MA.

10. DOS RECURSOS
10.1. Do julgamento caberá recurso na forma definida por este Edital e nos termos do
disposto no Regulamento de Licitações e Contratos do SESI/ SENAI/DR-MA.
10.2. Qualquer licitante poderá apresentar recurso à COMISSÃO, no prazo de 05 (cinco)
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.
10.3. Interposto o recurso será comunicado aos demais licitantes que poderão impugná-lo, no
prazo de 05 (cinco) 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.
10.4. 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.
10.5. 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.
10.6. 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 à
análise do Superintendente Regional do SESI e do Diretor Regional do
SENAI/DR-MA.
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11. DA ADJUDICAÇÃO
11.1. 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 7.2
letra “a”.
11.2. 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.
11.3. 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.
12. PAGAMENTO
12.1. O pagamento será realizado mensalmente junto à apresentação de planilhas
serviços efetivamente executados, mediante atesto do NUMLO–Núcleo
Manutenção e Logística, sendo que a nota fiscal deverá ser emitida em nome
SESI/DR-MA Lote I SENAI/DR-MA, Lote II a ser apresentada para cobrança até o
30 do mês corrente, onde:

de
de
do
dia

• 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.
12.2. 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.
12.3. É obrigatória apresentação, junto às faturas, comprovantes do FGTS referentes aos
trabalhadores envolvidos na obra, sob pena de retenção do pagamento.
12.4. 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.
12.5. O SESI e o SENAI/DR-MA, na qualidade de Contratantes, reservam-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.
12.6. O SESI e o SENAI/DR-MA poderão deduzir da importância a pagar os valores
correspondentes a multas ou indenizações devidas pelo licitante vencedor nos termos
deste ato convocatório.
12.7. O pagamento da última parcela somente será efetuado após a conclusão definitiva
dos serviços, mediante aprovação e a aceitação pela Fiscalização do Engenheiro
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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.

12.8. 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.
12.9. 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).
12.10. 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%.
13. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA
13.1. O prazo para início dos serviços será logo após a assinatura do contrato, ou seja, início
imediato.
13.2. Fica estabelecido que o prazo máximo de execução dos serviços será de 45
(quarenta e cinco) 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.
13.3. O período de vigência do contrato será de 06 meses (180 dias) contados da data de
assinatura do contrato.
13.4. Os serviços serão realizados no SESI Clube Araçagy, situado na Avenida dos
Marinheiros s/nº Bairro Araçagy, São Luís- MA e no Centro de Educação Profissional
Itaqui Bacanga – CEPIB, situado na Rua da Estrela, S/N – Vila Embratel, São LuísMA.
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14. DO REGIME DOS SERVIÇOS A EXECUTAR
14.1. O regime de execução dos serviços será o de empreitada por MENOR PREÇO POR
LOTE, compreendendo: fornecimento da mão-de-obra, materiais, ferramentas,
transporte e maquinários necessários para a perfeita execução dos serviços.
14.2. A obra deverá ser acompanhada pelo Engenheiro Elétrico que foi indicado como
responsável técnico, durante toda a execução da obra.
14.3. Os serviços deverão ser executados dentro da melhor técnica e de acordo com as
Normas Técnicas Brasileiras, compreendendo todos os elementos necessários à perfeita
e completa execução dos serviços, de acordo com os projetos e especificações
fornecidas.
14.4. Após a homologação deste procedimento, a Administração do SESI e 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.
14.5. 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.
14.6. 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.
14.7. 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.
14.8. 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).

14.9. 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).
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15. DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
15.1. 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.
15.2. A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições acima, as supressões que
se fizerem necessárias, sempre mediante a lavratura de Termo Aditivo.
15.3. Todas as alterações contratuais por acordo entre as partes, desde que justificadas, e as
decorrentes de necessidades de prorrogação, contarão de Termo Aditivo.
16. DA RESCISÃO DO CONTRATO
16.1.

A rescisão contratual poderá ocorrer nas seguintes hipóteses:
a) Não iniciar ou concluir os serviços nos prazos estabelecidos;
b) Criar dificuldades à Fiscalização do SESI/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.

17. DA CAUÇÃO
17.1.

A CONTRATADA deverá optar por uma das formas de garantia:
a) Caução em dinheiro
b) Seguro Garantia
c) Fiança Bancária
16
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17.2.

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.

17.3.

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
SESI/SENAI/DR-MA.

18. SANÇÕES E PENALIDADES
18.1.

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.

18.2. 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.
18.3. 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.
18.4. 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.
18.5. 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.
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18.6. 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.
18.7. Além das penalidades citadas, o licitante vencedor ficará sujeita no que couberem às
demais penalidades da lei.
18.8.

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.

19. DA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS
19.1. 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.
19.2. 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).
19.3. A obra será rejeitada quando em desacordo com o estabelecido neste edital de
Concorrência, e seus anexos, sendo emitido um Termo de Recusa o qual será
assinado pelos representantes da contratante e da contratada.
19.4. 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.
20. DA FISCALIZAÇÃO
20.1. Os serviços contratados serão executados sob a direta fiscalização de um funcionário do
Núcleo de Manutenção e Logística do SESI/SENAI/DR-MA, sem com isso ficar, de
qualquer forma, diminuída a responsabilidade da CONTRATADA.
21. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
21.1. 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;
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• 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;
d) Todos os empregados da empresa vencedora que forem executar serviços nas
Unidades do SESI/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 SESI/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 SESI/SENAI/DR-MA;
i) Comunicar à autoridade competente qualquer anormalidade de caráter urgente e
prestar os esclarecimentos julgados necessários;
j) Permitir aos técnicos do SESI/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.
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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.
22. DISPOSIÇÕES GERAIS
22.1. A critério da Administração do SESI/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
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.
22.2. 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.
22.3. Caberá ao SESI/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.
23. DISPOSIÇÃO FINAL
23.1

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.

23.2. 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.
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24. FORO
24.1. 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.

São Luís, 03 de julho de 2013.

____________________________
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 DO SESI – LOTE I

1.

OBJETIVO

Contratação de empresa para prestar os serviços de implantação de subestação aérea de
300 KVA nas dependências do SESI Clube Araçagy, adequações elétricas com fornecimento
de materiais e serviços para iluminação do ginásio poliesportivo, quadras, e campos de
futebol.
2.

JUSTIFICATIVA

Devido à ampliação das instalações do SESI Clube, tendo com isso um aumento da área
construída, além disso, teve-se um elevado crescimento na quantidade de equipamentos de
uso esportivo, tais como: novos campos de futebol, quadras de tênis e poliesportiva, quadra
de areia, soma-se a isso a conclusão da academia e a aquisição de equipamentos elétricos ,
assim como uma demanda maio por aparelhos de ar-condicionado, para compor as
instalações do clube, é urgente e necessário devido ao aumento na demanda por energia
elétrica que a atual subestação de 112,5 KVA não consegue mais suprir, por isso é
necessária que seja substituída por uma subestação aérea de 300KVA.

3.

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços (objeto deste termo) serão executados pela CONTRATADA obedecendo as
normas legais e regulares pertinentes e de acordo com o MEMORIAL DESCRITIVO (Anexo I)
de serviços em instalações elétricas de alta tensão. Conforme planilha orçamentária e
projetos anexos.
A Empresa deverá entregar ligado e funcionando os postos de transformação;
O local dos postos de transformação será mostrado para o Engenheiro da empresa em visita
técnica obrigatória.
Notas:
1. 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 existentes;
2. As soluções de caráter emergencial devem ser executadas após análise e aprovação
da fiscalização.
3. Na impossibilidade de cumprimento das datas previamente estabelecidas, no
cronograma, o mesmo deverá ser formalizado a contratante com no mínimo 05 dias
de antecedência.
4. A contratada deverá fornecer cronograma físico-financeiro atualizado sempre que
ocorrer um agravante nas premissas.
5. A contratada fica com total responsabilidade sobre qualquer evento danoso ao
andamento das atividades programadas para o clube tendo este ligação ao objeto no
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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.
6. Os profissionais da contratada deverão se apresentar com fardamento completo, dizse 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.

4.

PERÍODO DE EXECUÇÃO

O Prazo de execução é de 45 dias, após a assinatura da ordem de serviço e a
vigência do contrato será de 180 dias.

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: Atestado de capacidade técnica de
Engenheiro(s) Eletricista(s) pertencente(s) ao quadro permanente da empresa na data
prevista para a entrega da proposta, com acervo técnico de projeto e execução de
subestação elétrica de alta tensão com quantitativos e complexidade compatíveis com os do
objeto deste Projeto Básico, reconhecido por entidade competente, e detentor (es) de
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).
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, anexando documentos solicitados pela
gestão de contratos, e consoante medições devidamente atestadas pela fiscalização.

6.

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

7.

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade: 02.02.02.01 Centro de Responsabilidade: 3.07.10.01.01.01
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8.

LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

Unidade SESI CLUBE ARAÇAGY- situado a Av. dos Marinheiros, s/n° - no Bairro
do Araçagy, São Luís - MA.

9.

RESPONSÁVEL PELO PROJETO
ENGENHARIA – SUCOR / DR – MA EDVALDO CUTRIM COSTA

10.

UNIDADE DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
ENGENHARIA – SUCOR / DR – MA LUIZ CARLOS PEREIRA

ENGENHARIA-SUCOR/DR
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ANEXO II
PLANILHA E QUANTITATIVOS DO SESI – LOTE I

PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DE
OBRAS:
SESI - Serviço Social da Indústria
OBRA: SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SUBESTAÇÃO AÉREA DE 300 KVA NAS DEPENDENCIAS DO SESI
CLUBE ARAÇAGY, ADEQUAÇÕES ELÉTRICAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA
ILUMINAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO, QUADRAS, E CAMPOS DE FUTEBOL.
ITEM

Descrição de materiais e serviços

1.0
1.1
1.2

SERVIÇOS INICIAIS
Taxas do CREA
E.P.I'S (Capacete, Luvas, Botas, Oculos)

2.0
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21
2.22
2.23
2.24
2.25
2.26
2.27
2.28
2.29
2.30
2.31

MONTAGEM SUBESTAÇÃO
Fornecimento e instalação de Poste Duplo T 600/11
Fornecimento cruzetas de concreto armado tipo T de 1,90 m
Parafuso Máquina 5/8 x 12 - 300 mm
parafuso Máquina 5/8 x 16 - 450 mm
Porca quadrada MI 16 x 2"
Conector ampactinho 4 AWG
Terminal compressão dois furos de 50 mm2
Parafuso Olhal M-16x450 mm
Fita abraçadeira perfurada em aço, galvanizada a fogo
Isolador de disco em porcelana 15 KV
Manilha Sapatilha
Gancho Olhal 2 T
Alça preformada cabo 1/0 AWG
Parafuso Frances 5/8 x 45 mm
Suporte para transformador tipo cantoneira
Para raios polimérico 12 KV / 10 KA
Caixa de medição trifásica padrão CEMAR
Haste de aterramento 5/8" x 2400mm
Fornecimento e lançamento de Cabo de cobre nú de 35 mm2
Cabo de aluminio 1/0 AWG
Cabo sintenax 300.0 mm2 - XLPE ( Padrão CEMAR )
Transformador distribuição 300 KVA / 13.8 KV / 380/220 VCA
Disjuntor trifásico termomagnético 900 A
Chave fuzivel base C 1540 300 A - 10 KA XS
Conector KSU 35 mm2
Fornecimento de eletroduto em aço galvanizado de 4" - 3m
Fornecimento de entrada de linha de 4"
Fornecimento e instalação de curva longa de aço galvanizado de
4"
Buchas e arruelas 4" em aluminio
Fornecimento e aplicação de solda Exotérmica C 115
Cabo em cobre nu de 50.0 mm2

3.0
3.1

CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA SUBESTAÇÃO e QGD
Demolição de alvenaria do muro existente

UNID.

QUANT.

vb
cj

1,00
10,00

und
und
und
und
und
und
und
und
und
und
und
und
und
und
und
und
und
und
m
kg
m
und
und
und
und
und
und
und

1,00
3,00
10,00
12,00
18,00
3,00
6,00
3,00
3,00
6,00
6,00
3,00
3,00
4,00
2,00
3,00
1,00
9,00
45,00
25,00
55,00
1,00
1,00
3,00
3,00
2,00
1,00
1,00

Conj.
Cx
m

1,00
18,00
37,00

m³

2,26

P.UNITARIO

PREÇO TOTAL
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3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Alvenaria em tijolos ceramico c/argamassa de cimento e areia 1:3
Chapiso areia e cimento traço 1:3
Reboco paulista cimento e areia esp. 3.0, traço 1:3
Pintura em tinta PVA acrilica c/fundo selador Acrilico
Fornecimento e instalação de laje premoldada sobre o quadro de
medição

4.0
4.1

DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA EM BAIXA TENSÃO
Fornecimento e instalação de Quadro de Geral de Distribuição
composto por gabinete de montagem de 120 x 70 x 30 cm,
Disjuntor principal de 900 A Quatro disjuntores trifásicos de 100
A cada , Quatro disjuntores trifásicos de 63 A, barramentos em
cobre e proteção em acrilico. - MURETA INTERNA JUNTO A
ANTIGA SUBESTAÇÃO.
Fornecimento e instalação de Quadro de Distribuição composto
por gabinete de montagem de 80 x 60 x 20 cm, Disjuntor principal
trifásico de 100 A com facilidade de alimentação de até 48
circuitos mono e trifasicos, contendo a instalação de 12 doze
disjuntores monofásicos de 32 A, barramentos em cobre e
proteção em acrilico. - GINÁSIO COBERTO
Fornecimento e instalação de Quadro de Distribuição composto
por gabinete de montagem de 50 x 50 x 30 cm, Disjuntor principal
de 50 A com facilidade para para alimentação de até 24
circuitos mono e trifasicos, contendo 10 disjuntores de 32 A em
cada um, barramentos em cobre e proteção em acrilico.para
iluminação quadras poliesportiva e campo de futebol
Construção de caixa de passagem em alvenaria e tampa concreto
armado c/0,7 x 0,7 x 0,60 m de medidas internas
Instalação de barra geral de terra de 50cmx5cmx1/4" em cobre
Fornecimento e aplicação de Kanaflex de 4"
Fornecimento e aplicação de Kanaflex de 3 "
Fornecimento e aplicação de Seal Tube de 1"
Fornecimento e instalação de eletroduto em PVC de 1"
Fornecimento e instalação de eletroduto em PVC de 2"
Fornecimento e instalação de eletroduto em PVC de3"
Fornecimento e instalação de eletroduto em PVC de 4"
Fornecimento e instalação de cabos elétricos 1 KV Flex de 4 mm²
Fornecimento e instalação de cabos elétricos 1 KV Flex de 6.0
mm²
Fornecimento e instalação de cabos elétricos 1 KV Flex de 10.0
mm²
Fornecimento e instalação de cabos elétricos 1 KV Flex de 16.0
mm2
Fornecimento e instalação de cabos elétricos 1 KV Flex de 25.0
mm2
Fornecimento e instalaçao de cabos elétricos 1 KV flex de 35 mm2
Fornecimento e instalação de cabos elétricos 1KV de 50 mm2
Fornecimento e instalação de cabos elétricos 1KV de 70 mm2
Fornecimento e instalação de cabos elétricos 1KV de 150 mm2
Fornecimento e instalação de eletroduto aço galvanizado 2"
parede grossa
Fornecimento e instalação de eletroduto aço galvanizado 4"
parede grossa
Fornecimento e instalaçãoo de caixa em aluminio fundido de 30 x
30 x 12
Fornecimento e instalação de eletroduto de PVC de 3/4"
c/condulete em Aluminio
Fornecimento e instalação de Poste Duplo T 300/11 para
refletores no CAMPO DE FUTEBOL,incluso ferragens e caixa de
passagens

4.2

4.3

4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.7
4.8
4.9
4.9
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
4.17
4.18
4.19
4.19

m²
m²
m²
m²
m²

15,32
30,64
30,64
30,64
1,20

und

1,00

und

1,00

und

3,00

und

22,00

und
m
m
m
m
m
m
m
m
m

1,00
20,00
3,00
12,00
600,00
400,00
300,00
325,00
1600,00
1080,00

m

980,00

m

300,00

m

120,00

m
m
m
m
m

90,00
2580,00
240,00
240,00
3,00

m

6,00

und

2,00

m

32,00

und

6,00
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4.20
4.21
4.22
4.23
4.24
4.25
4.26
4.27
4.28
4.29
4.30
4.31
5.0
5.1
5.2
5.3
5.4

Fornecimento e instalação de refletores tipo industrial com
lampada 1000w vapor metalico e reator vapor metálico no
CAMPO DE FUTEBOL
Fornecimento e instalação de refletores metálico de 400 W , com
lâmpada de 400 W, e reator vapor metálico 400 W
monofásico - GINÁSIO COBERTO
Fornecimento e instalação de condulet Tipo T de 3"
Fornecimento e instalação de Seal Toube de 3"
Fornecimento e Instalação de eletrocalha 10 X 5 X 300 cm
Fornecimento e Instalação de Estribo de Fixação para
Eletrocalha de 10 X 5 X 300 cm
Fornecimento e Instalação de Emenda Interna para Eletrocalha
de 10 X 5 X 300 cm
Fornecimento e Instalação de Unidut Cônico de 3"
Fornecimento e Instalação de Eletroduto de aço galvanizado
leve de 2 1/2"
Fornecimento de tomada blindada (Pronto Acesso - STECK
ou Similar, 3 pinos, 32 A)
Fornecimento de cabo PP - 750 V de 3 X 4 mm2 em cobre
PVC-F
Fornecimento de consumivel (arruela, porca, parafusos e
vergalhão de rosca total de 1/4 ", barra de sindal)
RECOMPOSIÇÃO DO PISO E LIMPEZA DA OBRA
Recomposição de piso com recolocação e complementação de
blokets Incluindo retirada da terra vegetal e colocação de colchão
de areia
Derrubada de árvores com retirada de raizes
Remoção do Transformador e Poste da Subestação Existente
Limpeza geral da obra com botafora de entulhos
SUBTOTAL
BDI 20%
TOTAL

und

32,00

und

32,00

und

3,00

m
m
und

30,00
180,00
180,00

und

60,00

und

32,00

m

6,00

unid

2,00

m

500,00

cj

300,00

m²

218,40

und
und
m³

3,00
1,00
18,00

335.487,84
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ANEXO III
MEMORIAL DESCRITIVO DO SESI – LOTE I

Memorial Descritivo de Procedimentos e Especificações Técnicas para Execução de
Serviços em Instalações Elétricas de alta tensão
SESI-CLUBE ARAÇAGY
1. INTRODUÇÃO.
1.1. O presente memorial descritivo de procedimentos estabelece as condições técnicas
mínimas a serem obedecidas na execução das obras e serviços abaixo citados fixando,
portanto, os parâmetros mínimos a serem atendidos para materiais, serviços e
equipamentos, e constituirão parte integrante dos contratos de obras e serviços.
1.2. Todas as obras e serviços deverão ser executados rigorosamente em consonância com
os projetos básicos fornecidos pela CONTRATANTE, com os demais projetos
complementares e outros projetos, com as prescrições contidas no presente memorial
e demais memoriais específicos de projetos fornecidos e ou a serem elaborados, com
as normas técnicas da ABNT e CEMAR.
2. MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS.
2.1. Todos os materiais e/ou equipamentos fornecidos pela CONTRATADA, deverão ser de
Primeira Qualidade ou Qualidade Extra, entendendo-se primeira qualidade ou
qualidade extra, o nível de qualidade mais elevado da linha do material e/ou
equipamento a ser utilizado, satisfazendo as especificações da ABNT, do INMETRO, e
das demais normas citadas, e ainda, serem de qualidade, modelo, marcas e tipos
especificados no projeto, nos memoriais de cada projeto, neste memorial ou nas
especificações gerais, e devidamente aprovados pela FISCALIZAÇÃO.
2.2. Caso o material e/ou equipamento tenha saído de linha, ou encontrar-se obsoleto, este
deverá ser substituído pelo modelo novo, desde que comprovada sua eficiência,
equivalência e atendimento às condições estabelecidas nos projetos, especificações e
contrato.
2.3. É vedada a utilização de materiais e/ou equipamentos improvisados e/ou usados, em
substituição aos tecnicamente indicados para o fim a que se destinam, assim como não
será tolerado adaptar peças, seja por corte ou outro processo, de modo a utilizá-las
em substituição às peças recomendadas e de dimensões adequadas.
2.4. Não será permitido o emprego de materiais e/ou equipamentos usados e/ou
danificados.
2.5. Quando houver motivos ponderáveis para a substituição de um material e/ou
equipamento especificado por outro, a CONTRATADA, em tempo hábil, apresentará,
por escrito, por intermédio da FISCALIZAÇÃO, a proposta de substituição, instruindoa com as razões determinadas do pedido de orçamento comparativo, de acordo com o
que reza o contrato entre as partes sobre a equivalência.
2.6. A FISCALIZAÇÃO deverá ter livre acesso a todos os almoxarifados de materiais,
equipamentos, ferramentas, etc., para acompanhar os trabalhos e conferir marcas,
modelos, especificações, prazos de validade, etc.
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3. ESCAVAÇÕES E ATERROS EM GERAL.
3.1. As escavações de valas deverão propiciar depois de concluídas, condições para
montagem das tubulações em planta e perfil, caixas em geral, fundações, etc.,
conforme elementos do projeto.
3.2. O fundo das valas deverá ser perfeitamente regularizado e apiloado, para melhor
assentamento das tubulações, fundações, infraestruturas, etc., e concretado no caso
de tubulações envelopadas.
3.3. Os locais escavados deverão ficar livres de água, qualquer que seja a sua origem
(chuva, vazamento de lençol freático, etc.), devendo para isso ser providenciada a sua
drenagem através de esgotamento, para não prejudicar os serviços, ou causar danos à
obra.
3.4. Sempre que as condições do solo exigirem, será executado o escoramento das valas, a
critério da CONTRATADA, e sob sua responsabilidade.
3.5. Toda escavação em geral, valas para passagem de tubulações, instalação de caixas,
fundações, etc., em que houver danos aos pisos existentes ou récem construídos,
estes deverão ser refeitos pela CONTRATADA, no mesmo padrão do existente, ou
conforme indicado neste memorial, seja ele de qualquer natureza, granitina,
cimentados, grama, asfalto, etc. Fica ainda, a cargo da CONTRATADA, todos os
custos com sondagens, materiais, mão de obra, equipamentos e ferramentas,
mobilizações, administração, custos indiretos, encargos sociais, demolições e demais
encargos, tributos e taxas exigidas por lei.
4. NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS.
4.1. As normas abaixo e ou suas sucessoras, bem como as demais não citadas neste e nos
demais itens a seguir e que se referem ao objeto da obra deverão ser os parâmetros
mínimos a serem obedecidos para sua perfeita execução.
CEMAR

NTC-05.0002.02,NTC-06.0006.00,NTC-05.0001.00

IEC

International Electrical Comission.

NBR-5037

Fitas adesivas sensíveis a pressão para fins de isolação elétrica.

NBR-5111

Fios de cobre nu de seção circular para fins elétricos.

NBR-13248

Cabos de potência e controle com isolação sólida extrusada e
com baixa emissão de fumaça para tensões de isolamento até
1kV.

NBR 13570:96

Instalações elétricas em locais de afluência de público –
procedimento.

NBR-5288

Determinação
termoplástico.

NBR-5354

Requisitos gerais para material de instalações elétricas prediais.

NBR-5444

Símbolos Gráficos para Instalações Elétricas Prediais

das

características

isoladas

composto
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NBR-5470

Instalação de baixa tensão - terminologia

NBR-5473

Instalação Elétrica Predial

NBR-15465

Eletrodutos de PVC Rígido.

NBR-6265

Plugues e Tomadas de Uso Doméstico - Movimento de Conexão
e Desconexão - Durabilidade

NBR-6527

Interruptores de Uso Doméstico

NBR-6791

Porta Fusíveis - Rolha e Cartucho

NBR-7864

Aparelhos de Conexão para Instalações Elétricas, Domésticas e
Similares - Proteção Contra Choques Elétricos

NBR IEC 61643-1

Dispositivos de proteção contra surtos em baixa tensão.

NBR 14039

Instalações elétricas de média tensão de 1,0 kV a 36,2 kV.

NR-10

Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade

4.2. Os casos não abordados serão definidos pela FISCALIZAÇÃO, de maneira a manter o
padrão de qualidade previsto para a obra em questão e de acordo com as normas
vigentes nacionais ou internacionais, e as melhores técnicas preconizadas para o
assunto.
5. INSTALAÇÕES E LOCAIS PRÓXIMOS.
5.1. A proponente deverá verificar “in loco” todo e qualquer tipo de instalações, obras e
serviços existentes e adjacentes, passagens de instalações existentes, alimentações
despejos, locais de passagem das redes públicas, e de implantação das obras e
serviços, e compará-las com os projetos, para que sejam incluídos na planilha de
orçamento todos os itens necessários à execução final de todas as instalações, obras e
serviços em perfeito funcionamento, inclusive execução de todas as alimentações,
derivações, interligações necessárias às mesmas (mesmo que conste nos capítulos à
seguir como existentes, deverão ser objeto de verificação “In Loco” e incluídas ou não
na planilha), assim como desvios, refazimentos, remanejamentos, demolições, etc.,
alterações e complementações dos projetos fornecidos, sendo portanto de inteira
responsabilidade da mesma toda a execução e fornecimento dos materiais,
equipamentos e mão de obra necessários.
5.2. Algum tipo de instalação constante abaixo ou no projeto arquitetônico, e cujo projeto
complementar não contemple deverá ser executada pela CONTRATADA e com projeto
às suas expensas.
5.3. Em todas as instalações, as marcas que não foram contempladas neste memorial ou
nos projetos deverão ser indicadas pela FISCALIZAÇÃO, sempre levando-se em conta
o item Observações sobre Materiais e ou Equipamentos.
5.4. Todas as tubulações e conexões deverão ser montadas, de modo que a marca fique
visível para inspeção da FISCALIZAÇÃO.
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5.5. Os detalhes de locação e posição dos quadros elétricos deverão ser executados
conforme detalhe específico constante do projeto elétrico, ou definição da
FISCALIZAÇÃO.
5.6. Deverão ser feitos enchimentos previstos ou não nos projetos, em alvenarias, pisos,
estruturas, tetos, etc., para embutir instalações e quadros diversos, quando não
indicados como aparentes nos respectivos projetos.
6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SISTEMAS DIVERSOS.
6.1. Considerações Gerais.
6.1.1. A CONTRATADA deverá montar os suportes, acessórios e complementos e
materiais necessários às instalações elétricas, etc., de modo a torná-las
completas, sem falhas ou omissões que venham a prejudicar o perfeito
funcionamento dos conjuntos.
6.1.2. Serão de fornecimento da CONTRATADA, quer constem ou não nos desenhos
referentes a cada um dos serviços, os seguintes materiais:
a. Materiais para complementação de tubulações, perfilados, etc., tais como:
braçadeiras, chumbadores, parafusos, porcas e arruelas, arames galvanizados para
fiação e guias, material de vedação de roscas, graxa, talco, barras roscadas,
parabolt, etc.
b. Materiais para complementarão de fiação, tais como: conectores, terminais, fitas
isolantes, massas isolantes e de vedação, materiais para emendas e derivações, etc.
c. Materiais para uso geral, tais como: eletrodo de solda elétrica, oxigênio e acetileno,
estopa, folhas de serra, cossinetes, brocas, ponteiros, etc.
6.1.3. Todas as instalações deverão ser executadas com esmero e bom acabamento
com todos os condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente instalados
em posição firmemente ligados às estruturas de suporte e aos respectivos
pertences, formando um conjunto mecânico e eletricamente satisfatório e de boa
aparência.
6.1.4. Todas as instalações deverão estar de acordo com os requisitos da ABNT,
materiais aprovados pela ABNT, INMETRO e CEMAR, e deverão ser executadas
de acordo com o projeto fornecido e padrões aprovados pela CEMAR e demais
concessionárias de serviço público. Todos os equipamentos e materiais danificados
durante o manuseio ou montagem, deverão ser substituídos ou reparados as
expensas da CONTRATADA e à satisfação da FISCALIZAÇÃO.
6.1.5. As discrepâncias porventura existentes entre os projetos, os memoriais e as
especificações deverão ser apresentadas antecipadamente à FISCALIZAÇÃO,
antes de sua execução, para decisão.
6.1.6. Nenhum circuito deverá ser energizado após a montagem na obra sem
autorização da FISCALIZAÇÃO.
6.1.7. A FISCALIZAÇÃO ou seus prepostos poderão inspecionar e verificar qualquer
trabalho de construção e montagem, a qualquer tempo e, para isso, deverão ter
livre acesso ao local dos trabalhos.
6.1.8. Deverão ser fornecidos todos os meios necessários a tais inspeções, bem como
para a execução de ensaios e coleta de informações relacionadas com o serviço.

31
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

6.1.9. Completadas as instalações deverá a CONTRATADA verificar a continuidade dos
circuitos, bem como efetuar os testes de isolamento, para os quais deverá ser
observada a NBR-5410 (2004) e ou sucessoras, e deverá ser na presença da
FISCALIZAÇÃO.
6.1.10.
Todas as provas e os testes de funcionamento dos aparelhos e
equipamentos serão feitos na presença da FISCALIZAÇÃO.
6.1.11.
Toda tubulação deverá ter as pontas aparadas ortogonalmente e
deverão ser retiradas todas as rebarbas.
6.2. Montagem dos eletrodutos, etc.
6.2.1. O dobramento de eletrodutos deverá ser feito de forma a não reduzir o diâmetro
interno do tubo, ou de preferência com conexões de raio longo.
6.2.2. As curvas deverão ter um raio mínimo de 06(seis) vezes o diâmetro do
eletroduto.
6.2.3. Os eletrodutos paralelos deverão ser dobrados de maneira que formem arcos de
círculos concêntricos.
6.2.4. Todas as roscas deverão ser conforme as normas da ABNT já citadas e ou
sucessoras.
6.2.5. Os eletrodutos deverão ser cortados perpendicularmente ao eixo.
6.2.6. Quando aparentes, deverão correr paralelos ou perpendiculares às paredes e
estruturas, ou conforme projetos.
6.2.7. Toda a tubulação elétrica deverá estar limpa e seca, antes de serem instalados
os condutores. A secagem interna será feita pela passagem sucessiva de bucha ou
estopa, de sopro de ar comprimido.
6.2.8. Durante a construção e montagem, todas as extremidades dos eletrodutos,
caixas de passagem, conduletes, etc. deverão ser vedados com tampões e tampas
adequadas. Estas proteções não deverão ser removidas antes da colocação da
fiação.
6.2.9. Os eletrodutos deverão ser unidos por meio de luvas.
6.2.10.
Os eletrodutos serão instalados de modo a constituir uma rede contínua
de caixa a caixa, na qual os condutores possam, a qualquer tempo, serem
passados ou remanejados, sem prejuízo para seu isolamento e sem ser preciso
interferir na tubulação.
6.2.11.
Os eletrodutos subterrâneos deverão ser instalados em envelopes de
concreto.
6.2.12.
As linhas de eletrodutos subterrâneos deverão ter declividade mínima de
0,5% entre poços de inspeção, para assegurar a drenagem.
6.2.13.
A face superior dos envelopes de concreto deverão ficar no mínimo
300mm abaixo do nível do solo, ou conforme determinado no projeto.
6.2.14.
Deverão ser seguidas todas as recomendações e cuidados necessários à
montagem de tubulações descritas nos manuais de instalação dos fabricantes e
normas da ABNT.
6.3. Instalação de condutores elétricos e de sistemas diversos.
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6.3.1. As cores padronizadas para fiação serão as seguintes:
a. fases - vermelho, preto e branco.
b. neutro - azul.
c. retorno - amarelo ou cinza.
d. terra - verde.
6.3.2. A fiação e cabagem de baixa tensão serão executadas conforme bitolas e tipos
indicados nos memoriais descritivos e nos desenhos dos projetos.
6.3.3. Toda a fiação será em cabos de cobre do tipo flexível das marcas já
especificados.
6.3.4. As conexões e ligações deverão ser nos melhores critérios para assegurar
durabilidade, perfeita isolação e ótima condutividade elétrica.
6.3.5. Não serão aceitas emendas nos circuitos alimentadores principais e secundários,
a interligação dos quadros deverá ser feita sempre, em cabos com um só lance.
6.3.6. As emendas e derivações dos condutores deverão ser executadas de modo a
assegurarem resistência mecânica adequada e contato elétrico perfeitos e
permanente por meio de conectores apropriados, as emendas serão sempre
efetuadas em caixas de passagem com dimensões apropriadas. Igualmente o
desencapamento dos fios, para emendas será cuidadoso, só podendo ocorrer nas
caixas.
6.3.7. Os condutores só poderão ter emendas nas caixas de passagem internas,
devendo nesses pontos, serem devidamente isolados com fita de auto fusão e fita
isolante plástica PIRELLI ou 3M profissinal (espessura mínima 19mm), para cabos
de baixa tensão, sendo as emendas devidamente estanhadas.
6.3.8. As emendas dos condutores das caixas externas serão protegidas com fita de
auto fusão, e posteriormente recobertas com fita isolante profissinal (espessura
mínima 19mm).
6.3.9. Todas as conexões em cabos serão executadas com conectores do tipo pressão
(sem solda), que deverão ser previamente aprovados pela FISCALIZAÇÃO.
6.3.10.
No caso de condutores serem puxados por métodos mecânicos, não
deverão ser submetidos à tração maior que a permitida pelo fabricante do cabo,
responsabilizando-se a CONTRATADA pelos eventuais danos às características
físicas e/ou elétricas do condutor.
6.3.11.
Os fios e cabos deverão ser cobertos com lubrificantes adequados de
forma a facilitar sua introdução nos eletrodutos.
6.3.12.
O uso de lubrificantes na enfiação deverá ser restrito a tipos de efeito
neutro sobre os eletrodutos, condutores e seus revestimentos e isentos de
quaisquer impurezas, especialmente materiais abrasivos e a tipos que não adiram
de maneira permanente aos cabos e fios. Utilizar talco ou parafina.
6.3.13.
Todos os condutores deverão ter suas superfícies limpas e livres de
talhos, recortes de quaisquer imperfeições.
6.3.14.
As ligações dos condutores aos bornes de aparelhos e dispositivos
deverão obedecer aos seguintes critérios:
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a. Fios de seção igual ou menor que 6 mm², sob pressão de parafuso, ou
conforme determinado no projeto.
b. Cabos e cordões flexíveis de seção igual ou menor que 4mm², ligadas
diretamente a bornes, terminais de dispositivos e equipamentos elétricos
ou conforme determinado no projeto.
c. Condutores de seção maior que acima especificados, por conectores e
terminais de compressão.
6.3.15.
É vedada a aplicação de solda a estanho na terminação de condutores
(conforme item 6.2.8.10 da NBR 5410).
6.3.16.
Os circuitos alimentadores gerais serão em cobre eletrolítico com
isolamento antichama marca Pirelli, Siemens, Furukawa, Alcoa, Ficap, com
certificado de conformidade do INMETRO, isolação 0,6/1kV e de baixa emissão de
gases halônicos.
6.3.17.
Todos os circuitos deverão ser identificados através de anilhas plásticas
das marcas já especificadas, sendo uma no centro de distribuição, e as demais nas
tomadas, interruptores, luminárias, caixas octogonal, caixas de passagem, etc.
6.3.18.
Antes da montagem do acabamento final de cada ponto esta identificação
deverá ser conferida pela FISCALIZAÇÃO, e que deverá dar sua aprovação no
Diário de Obras.
6.3.19.

O cabo neutro será do tipo isolado.

6.4. Montagem de quadros, caixas, etc.
6.4.1. Os quadros elétricos serão constituídos, conforme diagrama unifilar e esquema
funcional, apresentado nos respectivos desenhos de projetos, atendendo a norma
NBR-6808 e ou sucessoras, e demais pertinentes.
6.4.2. O dimensionamento interno dos quadros deverá ser sobre conjunto de manobra
e controle de baixa tensão da ABNT, adequado a uma perfeita ventilação dos
componentes elétricos.
6.4.3. Os quadros deverão possuir os espaços de reserva, conforme circuitos indicados
nos desenhos. Deverá ser previsto ainda espaço para eventual condensação de
umidade.
6.4.4. Os quadros embutidos em paredes deverão facear o revestimento da alvenaria e
serão nivelados e aprumados.
6.4.5. Os diferentes quadros de uma área serão perfeitamente alinhados e dispostos de
forma a não apresentarem conjunto desordenado.
6.4.6. Os quadros para montagem aparente serão fixados às paredes através de
chumbadores, em quantidades e dimensões necessárias a sua perfeita fixação.
6.4.7. O nível dos quadros de distribuição será regulado por suas dimensões e pela
comodidade de operações das chaves ou inspeção dos instrumentos, não devendo,
de qualquer modo, ter a borda inferior a menos de 0,50 metros do piso acabado.
6.4.8. Além da segurança para as instalações que abriga, os quadros deverão ser
inofensivos a pessoas, ou seja, em suas partes aparentes não deverá haver
qualquer tipo de perigo de choque, sendo para tanto isolados.
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6.4.9. A fixação dos eletrodutos aos quadros será feita por meio de buchas ou arruelas
metálicas, sendo que os furos deverão ser executados com serracopo de aço
rápido, e as bordas lixadas.
6.4.10.
As caixas embutidas nas paredes deverão facear o revestimento da
alvenaria e serão niveladas e aprumadas de modo a não resultar excessiva
profundidade depois do revestimento, bem como em outras tomadas,
interruptores, etc. e outros serão embutidos de forma a não oferecer saliências ou
reentrâncias capazes de coletar poeira.
6.4.11.
As caixas de tomadas e interruptores 2”x 4” serão montadas com o lado
menor paralelo ao plano do piso.
6.4.12.
As caixas com equipamentos para instalação aparente deverão seguir as
indicações do projeto.
6.4.13.
Todos os quadros deverão conter plaquetas de identificação acrílicas 2x4
cm, para os diversos circuitos e para o próprio quadro, transparentes com escrita
cor preta.
6.4.14.
Todos os quadros de distribuição da rede elétrica, indicados no projeto
elétrico deverão ser com barramento.
6.4.15.
Os quadros deverão abrigar no seu interior todos os equipamentos
elétricos, indicados nos respectivos diagramas trifilares. Serão construídos em
estrutura auto-suportável constituídos de perfis metálicos e chapa de aço, bitola
mínima de 14 USG, pintados com tinta epóxi entre 2 demãos de tinta anti-óxido.
6.4.16.
Os quadros deverão ser fechados lateral e posteriormente por blindagens
e chapas de aço removíveis, aparafusadas na estrutura e frontalmente por portas
providas de trinco e fechadura. O envolvimento dos equipamentos, deverá ser
completo, de modo a proteger contra quaisquer contatos acidentais externos,
entrada de pó, penetração de água insetos e roedores.
6.4.17.
As caixas de passagem deverão ser instaladas onde indicado nos projetos
e nos locais necessários à correta passagem da fiação.
6.4.18.
Independente do
seguintes recomendações:

aspecto

estético

desejado

serão

observadas

as

a. Todas as partes de aço serão protegidas contra corrosão mediante pintura,
esmaltação, zincagem, ou outros processos equivalentes, ou conforme indicado
no item pintura de tubulações e equipamentos aparentes.
b. As partes de vidro dos aparelhos devem ser montadas de forma a oferecer
segurança, com espessura adequada e arestas expostas e lapidadas, de forma
a evitar cortes quando manipuladas.
c. Os aparelhos destinados a ficarem embutidos devem ser construídos de
material incombustível e que não seja danificado sob condições normais de
serviço. Seu invólucro deve abrigar todas as partes vivas ou condutores de
corrente, condutos, porta-lâmpadas e lâmpadas permitindo-se, porém a
fixação de lâmpadas na face externa dos aparelhos.
d. Todo aparelho deve apresentar marcado em local visível as seguintes
informações: nome do fabricante, ou marca registrada, tensão de alimentação,
potências máximas dos dispositivos que nele podem ser instalados (lâmpadas,
reatores, etc.)
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e. As posições das caixas octogonais indicadas em projeto deverão ser
rigorosamente seguidas, sendo necessário para isto a utilização de linha de
pedreiro para locá-las e alinhá-las.
7. REPAROS E LIMPEZA GERAL DA OBRA
7.1. Limpeza Preventiva
A CONTRATADA deverá proceder periodicamente à limpeza da obra e de seus
complementos removendo os entulhos resultantes ou restos de material elétrico, tanto do
interior da mesma, como no canteiro de obras e serviços e adjacências provocados com a
execução da obra, para bota fora apropriado, sem causar poeiras e ou transtornos ao
funcionamento dos edifícios e salas adjacentes.
7.2. Limpeza Final
7.2.1. Deverão ser previamente retirados todos os detritos e restos de materiais de
todas as partes da obra e de seus complementos, que serão removidos para o
bota fora apropriado.
7.2.2. Posteriormente será feita uma limpeza prévia de todos os pisos, paredes, tetos,
portas, janelas e vidros, com flanela umedecida ligeiramente em solução de sabão
neutro e flanela seca, limpa, para retirada de toda poeira.
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ANEXO IV
PROJETO BÁSICO – SENAI LOTE II

1.OBJETIVO
Contratação de empresa para implantação de uma subestação Abrigada de 1000 KVA,
distribuída em dois trafos de 500kva para a unidade do SENAI CEPIB, situado A Rua da
estrela, s/n Vila Embratel, São Luís - MA.
2.JUSTIFICATIVA
O fornecimento de energia elétrica a escola é realizado por um alimentador de 13.800 V
derivado da Subestação aérea de 112,5 kva.
Devido a sucessivas ampliações dos espaços físicos da escola ao longo dos anos, bem como
inúmeras alterações nas instalações elétricas internas com objetivos de expansão dos novos
cursos e conexão de novos aparelhamentos, observa-se uma sensível improvisação na
instalação de vários circuitos, deixando os condutores em condições pouco recomendadas de
segurança e possíveis perdas elétricas por deficiência de isolação. Aliado a construção de um
prédio novo com 3 pavimentos, além da construção de um galpão para cursos da área de
solda, que contemplou a construção de diversas cabines de solda, que receberão maquinas de
alta potencia elétrica, a atual subestação de 112,5 KVA não consegue mais suprir a contento
o aumento na demanda por energia elétrica , por isso é necessária que seja substituída por
uma subestação abrigada de 1000KVA.
3.ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
Os serviços (objeto deste termo) serão executados pela CONTRATADA obedecendo as
normas legais e regulares pertinentes e de acordo com o MEMORIAL DESCRITIVO (Anexo I)
de serviços em instalações elétricas de alta tensão. Conforme planilha orçamentária e projetos
anexos.
A Empresa deverá entregar ligado e funcionando os postos de transformação;
O local dos postos de transformação será mostrado para o Engenheiro da empresa em visita
técnica obrigatória.
Notas:
1. 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 existentes;
2. As soluções de caráter emergencial devem ser executadas após análise e aprovação da
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fiscalização.
3. Na impossibilidade de cumprimento das datas previamente estabelecidas, no cronograma,
o mesmo deverá ser formalizado a contratante com no mínimo 05 dias de antecedência.
4. A contratada deverá fornecer cronograma físico-financeiro atualizado sempre que ocorrer
um agravante nas premissas.
5. 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.
6. Os profissionais da contratada deverão 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.
4.PERÍODO DE EXECUÇÃO
O Prazo de execução é de 45 dias, após a assinatura da ordem de serviço e o
prazo de vigência do contrato será de 180 dias.

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: Atestado de capacidade técnica de
Engenheiro(s) Eletricista(s) pertencente(s) ao quadro permanente da empresa na data
prevista para a entrega da proposta, com acervo técnico de projeto e execução de subestação
elétrica de alta tensão com quantitativos e complexidade compatíveis com os do objeto deste
Projeto Básico, reconhecido por entidade competente, e detentor (es) de Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART).
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, anexando documentos solicitados pela
gestão de contratos, e consoante medições devidamente atestadas pela fiscalização.

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

8. CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Unidade: 03.02.02.01 Centro de Responsabilidade: 3.07.10.01.01.01

9. LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
Unidade do SENAI CEPIB- situado a Rua da Estrela, s/n°-no Bairro Vila Embratel,
São Luís - MA.

10.RESPONSÁVEL PELO PROJETO
ENGENHARIA – SUCOR / DR – MA EDVALDO CUTRIM COSTA

11.UNIDADE DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
ENGENHARIA – SUCOR / DR – MA LUIZ CARLOS PEREIRA

ENGENHARIA-SUCOR/DR
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ANEXO V
PLANILHA E QUANTITATIVOS DO SENA – LOTE II

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
SENAI-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
EMPREENDIMENTO: SUBESTAÇÃO ABRIGADA COM DOIS TRANSFORMADORES DE 500KVA PARA O CEPIB
LOCAL: SÃO LUIS MA
ITEM
DESCRIÇÃO DO ITEM
1
TAXAS E EMOLUMENTOS
1.1 Taxa do crea
1.2 E.P.I'S (Capacete, Luvas, Botas, Oculos)
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21
2.22

SUBESTAÇÃO ABRIGADA 1000KVA
Alça Preformada Para Cabo de Alumínio
Isoladores Suspensão
Gancho Olhal
Porca-Olhal
Parafuso Cabeça Quadrada Ø 16 x 250mm
Conector Cunha
Bucha de Passagem – 15 kV
Pára-raios Óxido de Zinco 12kV, 10kA
Suporte Para Pára-raios/Isoladores Suporte em
Cantoneira de Aço Galvanizado
1.1/2” x 1.1/2” x 3/16” com 1.200 mm de
Comprimento
Cabo de Cobre Nú Ø 35mm² - Aterramento(com
acessorios)
Eletroduto ferro galvanizado PVC Diâmetro 1.1/2"
Chapa Galvanizada 1600 x 600mm com 3/16” de
espessura (Aterrada)
Barramento de Cobre Tipo Vergalhão, Tubo ou
Barra
Isolador Suporte, 15 kV Uso Interno
Cavalete para Instrumentos de Medição (obs 2)
Chave Faca Tripolar Seca, 15 KV–200A
Acionamento Simultâneo
Transformador de Corrente 15kV Proteção
Disjuntor Tripolar Automático, 350 A, 250 MVA,
Isolamento Para 15 KV
Transformador distribuição 13.8kV para
380/220V, 500kVA(obs 2)
Cabo de Cobre Isolado XLPE – Isolamento
0,6/1kV 240 mm2
Caixa Padrão Para Instalação de
Medidores(padrão CEMAR) (obs 2)
Instalação elétrica de iluminação e tomadas em
casa de força composta por 6 luminárias a prova
de vapores em aluminio com proteção de vidro,
equipada com lampada PL de 45 Watt,
comandadas por um interruptor duplo ( 3
luminárias por seção) . Alem de cinco tomadas
monofásicas 3 pinos.As tomadas e interruptores
deverão estar acondicionados em conduletes de
aluminio de 3/$ com tampas apropriadas. A
tubulação deverá ser em aço galvanizado de 3/4"
fixadas ao teto e paredes atraves de fixador
singelo tambem em aço galvanizado e conectado
aos conduletes atraves de unidutes cõnicos. (obs
2)

UND

QUANT

vb
cj

1,00
10,00

Pç
Pç
Pç
Pç
Pç
Unid
Unid
Unid
Unid

3,00
9,00
3,00
3,00
3,00
6,00
3,00
3,00
3,00

m

100,00

m
m

20,00
2,00

m

32,00

Unid
Unid
Unid

12,00
1,00
3,00

Unid
Unid

1,00
1,00

Unid

2,00

m

200,00

Unid

1,00

Unid

1,00

PREÇO UNITÁRIO

PREÇO TOTAL
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2.23 Tapete Isolante 20 kv (padrão) (obs 1)
2.26 Extintor de Incêndio CO2 6kg
2.28 Aparelho de iluminação de emergência tipo
industrial com 3 lampadas de 60 Watt cada e
autonomia minima para 6 horas . O aparelho
deverá estar instalado abaixo da laje de
cobertura, sendo um na entrada e outro na
parede dos fundos da casa de força.
2.29 Quadro de distribuição geral de 200x50x70 cm
composto por gabinete com placa de montagens
tipo bandejas ( 3 bandeijas por gabinete),
barramentos compativeis com as correntes a
serem solicitadas, com um disjuntor principal tipo
eletromagnetico de 1000A, dois trifásicos 600 A,
quatro trifásicos de 225 A e 4 trifásicos de 100 A.
O quadro deverá possuir instrumentos de
medição ( voltimetro e amperimetro com chaves
seletoras) na parte externa da porta, além de
barramentos de terra e neutro , barramentos em
cobre e proteção em acrilico. (obs 2)
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

SPDA E ATERRAMENTO(CASA DE FORÇA E
Fixador universal para cabos em latão
estanhado
Haste de terra, comp.: 2,4m,
Caixa de inspeção em alvenaria com
tampa em concreto, nas dimensões de 30
x 30 x 25cm
Cabo nú de cobre, seção = 50mm² para
anel inferior e interligação das malhas de
terra dos predios existentes
Cabo nú de cobre, seção = 35mm² para o
anel superior e descidas
Eletroduto de PVC, Ø = 2"
Caixa de inspeção vertical
Solda exotérmica C 115
Fixador reforçado para eletrodutos de
PVC de 2"

4
4.1
4.2

4.3

4.5

4.6

4.7

Unid
Unid
Unid

4,00
1,00
2,00

und

2,00

Unid

12,00

Unid
Unid

16,00
4,00

m

120,00

m

100,00

m
Unid
Unid
Unid

24,00
6,00
20,00
18,00

INTERLIGAÇÃO DA SUBESTAÇÃO COM O PREDIO
Assentamento de eletroduto corrugado do
tipo pesado Ø4",para rede de elétrica,
incluindo escavação
Fornecimento e lançamento de cabo de
cobre isolação 1 KV, 240 mm2 partindo
do QGD 1 até o QGD 3 e do QGD 1 até
QLF2 ( quadro de máquinas de soldas e
outros)através de dutos enterrados
Fornecimento e lançamento de cabo de
cobre isolação 1 KV, 150 mm2, partindo
do barramento de neutros do QGD1 até o
Barramento de neutro do QGD3 eao
barramento de neutros do QLF2
Fornecimento e lançamento de cabo de
cobre 1kV 70 mm2 até o barramento de
neutros do QLF 1 e Predio Construção
civil
Fornecimento e lançamento de cabos de
cobre isolação 1 KV, 95 mm2 partindo do
QGD1 até o QLF 1 (alimentação predio
antigo)
Fornecimento e lançamento de cabo de
cobre nú, 50 mm2 para aterramento dos
barramentos de terra dos quadros de

m

250,00

m

720,00

m

250,00

m

70,00

m

180,00

m

300,00
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força
4.8

Fornecimento e instalação de caixa em
aluminio fundido de 30 x 30 x 12

und

4,00

4.9

Fornecimento de consumivel (arruela,
porca, parafusos e vergalhão de rosca
total de 1/4 ", barra de sindal)

cj

300,00

und

1,00

und

40,00

und

40,00

und

8,00

m

600,00

5
5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

6
6.1
6.2
6.3
6.4

INSTALAÇÃO DAS MAQUINAS DE
SOLDA
Fornecimento e instalação de Quadro de
Distribuição de maquinas de solda
composto por gabinete de 0,8x0,6x0,2 m,
um disjuntor de 600 A, oito disjuntores
trifasicos de 70 A e oito disjuntores
Monofasicos de 40A, com barramentos
em cobre e proteção em acrilico.
fornecimento e instalação de eletroduto
de ferro galvanizado de 1 .1/4" para
ligação derivada da eletrocalha existente
até as máquinas de solda
fornecimento e instalação de eletroduto
de ferro galvanizado de 3/4" para ligação
derivada da eletrocalha até os
exaustores
Fornecimento e instalação de pontos de
força composto de por caixa
termoplastica de 20x20 cm, equipada
com 1 disjuntor trifasico de 30A e
disjuntor DR de 60A trifasico.
Fornecimento e instalação de cabos
elétricos PB 4x10 mm² para alimentação
dos pontos das máquinas de solda.

RECOMPOSIÇÃO DO PISO E LIMPEZA DA OBRA
Recomposição de piso e gramados
m²
182,40
Derrubada de árvores com retirada de
und
2,00
raizes
Remoção do Transformador , Poste e
und
1,00
cabeamento da Subestação Existente
Limpeza geral da obra com botafora de
m³
22,00
entulhos
SUBTOTAL
BDI 20%
TOTAL

430.717,34

obs
itens de acordo com planilha do sinapi
(1)
obs(2 Itens de acordo com o preço ofertado pelo comercio local em 04/06/12
)
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ANEXO VI
MEMORIAL DESCRITIVO DO SENAI – LOTE II

Memorial Descritivo de Procedimentos e Especificações Técnicas para Execução de
Serviços em Instalações Elétricas de alta tensão
SENAI – CEPIB

1. INTRODUÇÃO
1.1.
O presente memorial descritivo de procedimentos estabelece as condições
técnicas mínimas a serem obedecidas na execução das obras e serviços
abaixo citados fixando, portanto, os parâmetros mínimos a serem
atendidos para materiais, serviços e equipamentos, e constituirão parte
integrante dos contratos de obras e serviços.
1.2.

Todas as obras e serviços deverão ser executados rigorosamente em
consonância com os projetos básicos fornecidos pela CONTRATANTE, com
os demais projetos complementares e outros projetos, com as prescrições
contidas no presente memorial e demais memoriais específicos de projetos
fornecidos e ou a serem elaborados, com as normas técnicas da ABNT e
CEMAR.

2. MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS.
2.1.

Todos os materiais e/ou equipamentos fornecidos pela CONTRATADA,
deverão ser de Primeira Qualidade ou Qualidade Extra, entendendo-se
primeira qualidade ou qualidade extra, o nível de qualidade mais elevado
da linha do material e/ou equipamento a ser utilizado, satisfazendo as
especificações da ABNT, do INMETRO, e das demais normas citadas, e
ainda, serem de qualidade, modelo, marcas e tipos especificados no
projeto, nos memoriais de cada projeto, neste memorial ou nas
especificações gerais, e devidamente aprovados pela FISCALIZAÇÃO.

2.2.

Caso o material e/ou equipamento tenha saído de linha, ou encontrar-se
obsoleto, este deverá ser substituído pelo modelo novo, desde que
comprovada sua eficiência, equivalência e atendimento às condições
estabelecidas nos projetos, especificações e contrato.

2.3.

É vedada a utilização de materiais e/ou equipamentos improvisados e/ou
usados, em substituição aos tecnicamente indicados para o fim a que se
destinam, assim como não será tolerado adaptar peças, seja por corte ou
outro processo, de modo a utilizá-las em substituição às peças
recomendadas e de dimensões adequadas.

2.4.

Não será permitido o emprego de materiais e/ou equipamentos usados
e/ou danificados.
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2.5.

Quando houver motivos ponderáveis para a substituição de um material
e/ou equipamento especificado por outro, a CONTRATADA, em tempo
hábil, apresentará, por escrito, por intermédio da FISCALIZAÇÃO, a
proposta de substituição, instruindo-a com as razões determinadas do
pedido de orçamento comparativo, de acordo com o que reza o contrato
entre as partes sobre a equivalência.

2.6.

A FISCALIZAÇÃO deverá ter livre acesso a todos os almoxarifados de
materiais, equipamentos, ferramentas, etc., para acompanhar os trabalhos
e conferir marcas, modelos, especificações, prazos de validade, etc.

3. ESCAVAÇÕES E ATERROS EM GERAL.
3.1.

As escavações de valas deverão propiciar depois de concluídas, condições
para montagem das tubulações em planta e perfil, caixas em geral,
fundações, etc., conforme elementos do projeto.

3.2.

O fundo das valas deverá ser perfeitamente regularizado e apiloado, para
melhor assentamento das tubulações, fundações, infraestruturas, etc., e
concretado no caso de tubulações envelopadas.

3.3.

Os locais escavados deverão ficar livres de água, qualquer que seja a sua
origem (chuva, vazamento de lençol freático, etc.), devendo para isso ser
providenciada a sua drenagem através de esgotamento, para não
prejudicar os serviços, ou causar danos à obra.

3.4.

Sempre que as condições do solo exigirem, será executado o escoramento
das valas, a critério da CONTRATADA, e sob sua responsabilidade.

3.5.

Toda escavação em geral, valas para passagem de tubulações, instalação
de caixas, fundações, etc., em que houver danos aos pisos existentes ou
récem construídos, estes deverão ser refeitos pela CONTRATADA, no
mesmo padrão do existente, ou conforme indicado neste memorial, seja
ele de qualquer natureza, granitina, cimentados, grama, asfalto, etc. Fica
ainda, a cargo da CONTRATADA, todos os custos com sondagens,
materiais, mão de obra, equipamentos e ferramentas, mobilizações,
administração, custos indiretos, encargos sociais, demolições e demais
encargos, tributos e taxas exigidas por lei.

4. NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS.
4.1.

As normas abaixo e ou suas sucessoras, bem como as demais não citadas
neste e nos demais itens a seguir e que se referem ao objeto da obra
deverão ser os parâmetros mínimos a serem obedecidos para sua perfeita
execução.

CEMAR

NTC-05.0002.02,NTC-06.0006.00,NTC-05.0001.00

IEC

International Electrical Comission.

NBR-5037

Fitas adesivas sensíveis a pressão para fins de isolação elétrica.

NBR-5111

Fios de cobre nu de seção circular para fins elétricos.
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4.2.
NBR-13248

Cabos de potência e controle com isolação sólida extrusada e
com baixa emissão de fumaça para tensões de isolamento até
1kV.

NBR 13570:96

Instalações elétricas em locais de afluência de público –
procedimento.

NBR-5288

Determinação
termoplástico.

NBR-5354

Requisitos gerais para material de instalações elétricas prediais.

NBR-5444

Símbolos Gráficos para Instalações Elétricas Prediais

NBR-5470

Instalação de baixa tensão - terminologia

NBR-5473

Instalação Elétrica Predial

NBR-15465

Eletrodutos de PVC Rígido.

NBR-6265

Plugues e Tomadas de Uso Doméstico - Movimento de Conexão
e Desconexão - Durabilidade

NBR-6527

Interruptores de Uso Doméstico

NBR-6791

Porta Fusíveis - Rolha e Cartucho

NBR-7864

Aparelhos de Conexão para Instalações Elétricas, Domésticas e
Similares - Proteção Contra Choques Elétricos

NBR IEC 61643-1

Dispositivos de proteção contra surtos em baixa tensão.

NBR 14039

Instalações elétricas de média tensão de 1,0 kV a 36,2 kV.

NR-10

Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade

4.2.

das

características

isoladas

composto

Os casos não abordados serão definidos pela FISCALIZAÇÃO, de maneira a
manter o padrão de qualidade previsto para a obra em questão e de acordo com
as normas vigentes nacionais ou internacionais, e as melhores técnicas
preconizadas para o assunto.

5. INSTALAÇÕES E LOCAIS PRÓXIMOS.
5.1.

A proponente deverá verificar “in loco” todo e qualquer tipo de instalações, obras
e serviços existentes e adjacentes, passagens de instalações existentes,
alimentações despejos, locais de passagem das redes públicas, e de implantação
das obras e serviços, e compará-las com os projetos, para que sejam incluídos
na planilha de orçamento todos os itens necessários à execução final de todas as
instalações, obras e serviços em perfeito funcionamento, inclusive execução de
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todas as alimentações, derivações, interligações necessárias às mesmas (mesmo
que conste nos capítulos à seguir como existentes, deverão ser objeto de
verificação “In Loco” e incluídas ou não na planilha), assim como desvios,
refazimentos, remanejamentos, demolições, etc., alterações e complementações
dos projetos fornecidos, sendo portanto de inteira responsabilidade da mesma
toda a execução e fornecimento dos materiais, equipamentos e mão de obra
necessários.
5.2.

Algum tipo de instalação constante abaixo ou no projeto arquitetônico, e cujo
projeto complementar não contemple deverá ser executada pela CONTRATADA
e com projeto às suas expensas.

5.3.

Em todas as instalações, as marcas que não foram contempladas neste
memorial ou nos projetos deverão ser indicadas pela FISCALIZAÇÃO, sempre
levando-se em conta o item Observações sobre Materiais e ou
Equipamentos.

5.4.

Todas as tubulações e conexões deverão ser montadas, de modo que a marca
fique visível para inspeção da FISCALIZAÇÃO.

5.5.

Os detalhes de locação e posição dos quadros elétricos deverão ser executados
conforme detalhe específico constante do projeto elétrico, ou definição da
FISCALIZAÇÃO.

5.6.

Deverão ser feitos enchimentos previstos ou não nos projetos, em alvenarias,
pisos, estruturas, tetos, etc., para embutir instalações e quadros diversos,
quando não indicados como aparentes nos respectivos projetos.

6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SISTEMAS DIVERSOS.
6.1.

Considerações Gerais.

6.1.1. A CONTRATADA deverá montar os suportes, acessórios e complementos e materiais
necessários às instalações elétricas, etc., de modo a torná-las completas, sem falhas ou
omissões que venham a prejudicar o perfeito funcionamento dos conjuntos.
6.1.2. Serão de fornecimento da CONTRATADA, quer constem ou não nos desenhos
referentes a cada um dos serviços, os seguintes materiais:
a. Materiais para complementação de tubulações, perfilados, etc., tais como:
braçadeiras, chumbadores, parafusos, porcas e arruelas, arames galvanizados
para fiação e guias, material de vedação de roscas, graxa, talco, barras
roscadas, parabolt, etc.
b. Materiais para complementarão de fiação, tais como: conectores, terminais,
fitas isolantes, massas isolantes e de vedação, materiais para emendas e
derivações, etc.
c. Materiais para uso geral, tais como: eletrodo de solda elétrica, oxigênio e
acetileno, estopa, folhas de serra, cossinetes, brocas, ponteiros, etc.
6.1.3. Todas as instalações deverão ser executadas com esmero e bom acabamento com
todos os condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente instalados em posição
firmemente ligados às estruturas de suporte e aos respectivos pertences, formando um
conjunto mecânico e eletricamente satisfatório e de boa aparência.
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6.1.4. Todas as instalações deverão estar de acordo com os requisitos da ABNT, materiais
aprovados pela ABNT, INMETRO e CEMAR, e deverão ser executadas de acordo com
o projeto fornecido e padrões aprovados pela CEMAR e demais concessionárias de
serviço público. Todos os equipamentos e materiais danificados durante o manuseio ou
montagem, deverão ser substituídos ou reparados as expensas da CONTRATADA e à
satisfação da FISCALIZAÇÃO.
6.1.5. As discrepâncias porventura existentes entre os projetos, os memoriais e as
especificações deverão ser apresentadas antecipadamente à FISCALIZAÇÃO, antes de
sua execução, para decisão.
6.1.6. Nenhum circuito deverá ser energizado após a montagem na obra sem autorização da
FISCALIZAÇÃO.
6.1.7. A FISCALIZAÇÃO ou seus prepostos poderão inspecionar e verificar qualquer trabalho
de construção e montagem, a qualquer tempo e, para isso, deverão ter livre acesso ao
local dos trabalhos.
6.1.8. Deverão ser fornecidos todos os meios necessários a tais inspeções, bem como para a
execução de ensaios e coleta de informações relacionadas com o serviço.
6.1.9. Completadas as instalações deverá a CONTRATADA verificar a continuidade dos
circuitos, bem como efetuar os testes de isolamento, para os quais deverá ser
observada a NBR-5410 (2004) e ou sucessoras, e deverá ser na presença da
FISCALIZAÇÃO.
6.1.10.
Todas as provas e os testes de funcionamento dos aparelhos e equipamentos
serão feitos na presença da FISCALIZAÇÃO.
6.1.11.
Toda tubulação deverá ter as pontas aparadas ortogonalmente e
deverão ser retiradas todas as rebarbas.
6.2.

Montagem dos eletrodutos, etc.

6.2.1. O dobramento de eletrodutos deverá ser feito de forma a não reduzir o diâmetro
interno do tubo, ou de preferência com conexões de raio longo.
6.2.2. As curvas deverão ter um raio mínimo de 06(seis) vezes o diâmetro do eltroduto.
6.2.3. Os eletrodutos paralelos deverão ser dobrados de maneira que formem arcos de
círculos concêntricos.
6.2.4. Todas as roscas deverão ser conforme as normas da ABNT já citadas e ou sucessoras.
6.2.5. Os eletrodutos deverão ser cortados perpendicularmente ao eixo.
6.2.6. Quando aparentes, deverão correr paralelos ou perpendiculares às paredes e
estruturas, ou conforme projetos.
6.2.7. Toda a tubulação elétrica deverá estar limpa e seca, antes de serem instalados os
condutores. A secagem interna será feita pela passagem sucessiva de bucha ou estopa,
de sopro de ar comprimido.
6.2.8. Durante a construção e montagem, todas as extremidades dos eletrodutos, caixas de
passagem, conduletes, etc. deverão ser vedados com tampões e tampas adequadas.
Estas proteções não deverão ser removidas antes da colocação da fiação.
6.2.9. Os eletrodutos deverão ser unidos por meio de luvas.
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6.2.10.
Os eletrodutos serão instalados de modo a constituir uma rede contínua de caixa
a caixa, na qual os condutores possam, a qualquer tempo, serem passados ou
remanejados, sem prejuízo para seu isolamento e sem ser preciso interferir na
tubulação.
6.2.11.

Os eletrodutos subterrâneos deverão ser instalados em envelopes de concreto.

6.2.12.
As linhas de eletrodutos subterrâneos deverão ter declividade mínima de 0,5%
entre poços de inspeção, para assegurar a drenagem.
6.2.13.
A face superior dos envelopes de concreto deverão ficar no mínimo 300mm
abaixo do nível do solo, ou conforme determinado no projeto.
6.2.14.
Deverão ser seguidas todas as recomendações e cuidados necessários à
montagem de tubulações descritas nos manuais de instalação dos fabricantes e normas
da ABNT.
6.3.

Instalação de condutores elétricos e de sistemas diversos.

6.3.1. As cores padronizadas para fiação serão as seguintes:
a. fases - vermelho, preto e branco.
b. neutro - azul.
c. retorno - amarelo ou cinza.
d. terra - verde.
6.3.2. A fiação e cabagem de baixa tensão serão executadas conforme bitolas e tipos
indicados nos memoriais descritivos e nos desenhos dos projetos.
6.3.3. Toda a fiação será em cabos de cobre do tipo flexível das marcas já especificados.
6.3.4. As conexões e ligações deverão ser nos melhores critérios para assegurar durabilidade,
perfeita isolação e ótima condutividade elétrica.
6.3.5. Não serão aceitas emendas nos circuitos alimentadores principais e secundários, a
interligação dos quadros deverá ser feita sempre, em cabos com um só lance.
6.3.6. As emendas e derivações dos condutores deverão ser executadas de modo a
assegurarem resistência mecânica adequada e contato elétrico perfeitos e permanente
por meio de conectores apropriados, as emendas serão sempre efetuadas em caixas de
passagem com dimensões apropriadas. Igualmente o desencapamento dos fios, para
emendas será cuidadoso, só podendo ocorrer nas caixas.
6.3.7. Os condutores só poderão ter emendas nas caixas de passagem internas, devendo
nesses pontos, serem devidamente isolados com fita de auto fusão e fita isolante
plástica PIRELLI ou 3M profissinal (espessura mínima 19mm), para cabos de baixa
tensão, sendo as emendas devidamente estanhadas.
6.3.8. As emendas dos condutores das caixas externas serão protegidas com fita de auto
fusão, e posteriormente recobertas com fita isolante profissinal (espessura mínima
19mm).
6.3.9. Todas as conexões em cabos serão executadas com conectores do tipo pressão (sem
solda), que deverão ser previamente aprovados pela FISCALIZAÇÃO.
6.3.10.
No caso de condutores serem puxados por métodos mecânicos, não deverão ser
submetidos à tração maior que a permitida pelo fabricante do cabo, responsabilizando48
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se a CONTRATADA pelos eventuais danos às características físicas e/ou elétricas do
condutor.
6.3.11.
Os fios e cabos deverão ser cobertos com lubrificantes adequados de forma a
facilitar sua introdução nos eletrodutos.
6.3.12.
O uso de lubrificantes na enfiação deverá ser restrito a tipos de efeito neutro
sobre os eletrodutos, condutores e seus revestimentos e isentos de quaisquer
impurezas, especialmente materiais abrasivos e a tipos que não adiram de maneira
permanente aos cabos e fios. Utilizar talco ou parafina.
6.3.13.
Todos os condutores deverão ter suas superfícies limpas e livres de talhos,
recortes de quaisquer imperfeições.
6.3.14.
As ligações dos condutores aos bornes de aparelhos e dispositivos deverão
obedecer aos seguintes critérios:
a. Fios de seção igual ou menor que 6 mm², sob pressão de parafuso, ou
conforme determinado no projeto.
b. Cabos e cordões flexíveis de seção igual ou menor que 4mm², ligadas
diretamente a bornes, terminais de dispositivos e equipamentos
elétricos ou conforme determinado no projeto.
c. Condutores de seção maior que acima especificados, por conectores e
terminais de compressão.
6.3.15.
É vedada a aplicação de solda a estanho na terminação de condutores (conforme
item 6.2.8.10 da NBR 5410).
6.3.16.
Os circuitos alimentadores gerais serão em cobre eletrolítico com isolamento
antichama marca Pirelli, Siemens, Furukawa, Alcoa, Ficap, com certificado de
conformidade do INMETRO, isolação 0,6/1kV e de baixa emissão de gases halônicos.
6.3.17.
Todos os circuitos deverão ser identificados através de anilhas plásticas das
marcas já especificadas, sendo uma no centro de distribuição, e as demais nas
tomadas, interruptores, luminárias, caixas octogonal, caixas de passagem, etc.
6.3.18.
Antes da montagem do acabamento final de cada ponto esta identificação deverá
ser conferida pela FISCALIZAÇÃO, e que deverá dar sua aprovação no Diário de
Obras.
6.3.19.

O cabo neutro será do tipo isolado.

6.4. Montagem de quadros, caixas, etc.
6.4.1. Os quadros elétricos serão constituídos, conforme diagrama unifilar e esquema
funcional, apresentado nos respectivos desenhos de projetos, atendendo a norma NBR6808 e ou sucessoras, e demais pertinentes.
6.4.2. O dimensionamento interno dos quadros deverá ser sobre conjunto de manobra e
controle de baixa tensão da ABNT, adequado a uma perfeita ventilação dos
componentes elétricos.
6.4.3. Os quadros deverão possuir os espaços de reserva, conforme circuitos indicados nos
desenhos. Deverá ser previsto ainda espaço para eventual condensação de umidade.
6.4.4. Os quadros embutidos em paredes deverão facear o revestimento da alvenaria e serão
nivelados e aprumados.
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6.4.5. Os diferentes quadros de uma área serão perfeitamente alinhados e dispostos de forma
a não apresentarem conjunto desordenado.
6.4.6. Os quadros para montagem aparente serão fixados às paredes através
chumbadores, em quantidades e dimensões necessárias a sua perfeita fixação.

de

6.4.7. O nível dos quadros de distribuição será regulado por suas dimensões e pela
comodidade de operações das chaves ou inspeção dos instrumentos, não devendo, de
qualquer modo, ter a borda inferior a menos de 0,50 metros do piso acabado.
6.4.8. Além da segurança para as instalações que abriga, os quadros deverão ser inofensivos
a pessoas, ou seja, em suas partes aparentes não deverá haver qualquer tipo de perigo
de choque, sendo para tanto isolados.
6.4.9. A fixação dos eletrodutos aos quadros será feita por meio de buchas ou arruelas
metálicas, sendo que os furos deverão ser executados com serracopo de aço rápido, e
as bordas lixadas.
6.4.10.
As caixas embutidas nas paredes deverão facear o revestimento da alvenaria e
serão niveladas e aprumadas de modo a não resultar excessiva profundidade depois do
revestimento, bem como em outras tomadas, interruptores, etc. e outros serão
embutidos de forma a não oferecer saliências ou reentrâncias capazes de coletar
poeira.
6.4.11.
As caixas de tomadas e interruptores 2”x 4” serão montadas com o lado menor
paralelo ao plano do piso.
6.4.12.
As caixas com equipamentos para instalação aparente deverão seguir as
indicações do projeto.
6.4.13.
Todos os quadros deverão conter plaquetas de identificação acrílicas 2x4 cm,
para os diversos circuitos e para o próprio quadro, transparentes com escrita cor preta.
6.4.14.
Todos os quadros de distribuição da rede elétrica, indicados no projeto elétrico
deverão ser com barramento.
6.4.15.
Os quadros deverão abrigar no seu interior todos os equipamentos elétricos,
indicados nos respectivos diagramas trifilares. Serão construídos em estrutura autosuportável constituídos de perfis metálicos e chapa de aço, bitola mínima de 14 USG,
pintados com tinta epóxi entre 2 demãos de tinta anti-óxido.
6.4.16.
Os quadros deverão ser fechados lateral e posteriormente por blindagens e
chapas de aço removíveis, aparafusadas na estrutura e frontalmente por portas
providas de trinco e fechadura. O envolvimento dos equipamentos, deverá ser
completo, de modo a proteger contra quaisquer contatos acidentais externos, entrada
de pó, penetração de água insetos e roedores.
6.4.17.
As caixas de passagem deverão ser instaladas onde indicado nos projetos e nos
locais necessários à correta passagem da fiação.
6.4.18.
Independente do aspecto estético desejado serão observadas as seguintes
recomendações:
a. Todas as partes de aço serão protegidas contra corrosão mediante pintura,
esmaltação, zincagem, ou outros processos equivalentes, ou conforme indicado
no item pintura de tubulações e equipamentos aparentes.
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b. As partes de vidro dos aparelhos devem ser montadas de forma a oferecer
segurança, com espessura adequada e arestas expostas e lapidadas, de forma a
evitar cortes quando manipuladas.
c. Os aparelhos destinados a ficarem embutidos devem ser construídos de material
incombustível e que não seja danificado sob condições normais de serviço. Seu
invólucro deve abrigar todas as partes vivas ou condutores de corrente,
condutos, porta-lâmpadas e lâmpadas permitindo-se, porém a fixação de
lâmpadas na face externa dos aparelhos.
d. Todo aparelho deve apresentar marcado em local visível as seguintes
informações: nome do fabricante, ou marca registrada, tensão de alimentação,
potências máximas dos dispositivos que nele podem ser instalados (lâmpadas,
reatores, etc.)
e. As posições das caixas octogonais indicadas em projeto deverão ser
rigorosamente seguidas, sendo necessário para isto a utilização de linha de
pedreiro para locá-las e alinhá-las.

7. REPAROS E LIMPEZA GERAL DA OBRA
7.1.

Limpeza Preventiva

A CONTRATADA deverá proceder periodicamente à limpeza da obra e de seus
complementos removendo os entulhos resultantes ou restos de material elétrico, tanto do
interior da mesma, como no canteiro de obras e serviços e adjacências provocados com a
execução da obra, para bota fora apropriado, sem causar poeiras e ou transtornos ao
funcionamento dos edifícios e salas adjacentes.
7.2.

Limpeza Final

7.2.1. Deverão ser previamente retirados todos os detritos e restos de materiais de
todas as partes da obra e de seus complementos, que serão removidos para o
bota fora apropriado.
7.2.2 Posteriormente será feita uma limpeza prévia de todos os pisos, paredes, tetos,
portas, janelas e vidros, com flanela umedecida ligeiramente em solução de
sabão neutro e flanela seca, limpa, para retirada de toda poeira.

ENGENHARIA-SUCOR/DR
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ANEXO VII

PROPOSTA DE PREÇOS PADRONIZADA
1.

Cotamos para o objeto em licitação o valor total de R$ (_____________________) para o LOTE I
do SESI e R$ (
) para o Lote II, 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.
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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 nº 001/2013 –
Convite Conjunto.

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 SESI/SENAI, Departamento Regional do Maranhão.

5.

O prazo de execução dos serviços será de 45 (quarenta e cinco) 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.

ANEXO VIII
Modelo de Declaração de Vistoria
EDITAL Nº 001/2013 CONVITE CONJUNTO
Declaramos em atendimento ao previsto nas condições da Convite nº. 001/2013,
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.
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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 IX

Modelo de Credenciamento Técnico para Vistoria
EDITAL Nº 001/2013 – CONVITE CONJUNTO

Autorizamos o Engenheiro Civil ______________________________, Carteira de
Identidade nº. _______________, inscrito no CREA/___ nº. ________________, a vistoriar o
local da execução dos serviços, objeto do EDITAL Nº 001/2013 – Convite Conjunto

Atenciosamente,

(Administrador da Empresa / Profissional)

Observação: Emitir em papel que identifique o licitante, com CNPJ e Inscrição
Estadual.
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ANEXO X

Modelo de Credenciamento Técnico para Execução dos Serviços

EDITAL Nº 001/2013 – CONVITE CONJUNTO

Declaramos que o Engenheiro Civil ______________________________, Carteira
de identidade nº. _______________, inscrito no CREA/___ nº. ________________,
acompanhará a execução dos serviços, objeto da Edital Nº 001/2013 – Convite Conjunto

Atenciosamente,

(Administrador da Empresa / Profissional)

Observação: Emitir em papel que identifique o licitante, com CNPJ e Inscrição
Estadual.
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ANEXO XI

Modelo de Carta de Credenciamento
EDITAL Nº 001/2013 – CONVITE CONJUNTO

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 XII

Modelo de Declaração

Ao

Serviço Social da Indústria -SESI
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, CONCORRÊNCIA Nº
001/2012

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 XIII
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO
DE SERVIÇO
DECORRENTE DE LICITAÇÃO, QUE ENTRE SI
CELEBRAM O SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA
– SESI E A EMPRESA ______ NOS TERMOS DO
EDITAL Nº 001/2013 – CONVITE CONJUNTO

O SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI, 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 pela sua Superintendente Regional, Roseli de
Oliveira Ramos, portadora 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 SESI, EDITAL Nº 001/2013 – CONVITE
CONJUNTO 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 implantação de uma subestação aérea de 300kva nas
dependências do SESI Clube Araçagy, adequações elétricas com fornecimento de
materiais e serviços para iluminação do ginásio poliesportivo, quadras e campos de
futebol do SESI Clube Araçagy, situado na Av. dos Marinheiros,, S/N – Bairro do Araçagy,
São Luís-MA, executar nas quantidades e características mínimas exigidas no Edital.
Parágrafo Primeiro - A contratação dos Serviços obedecerá ao estipulado neste Contrato, no
Edital Nº 001/2013 Convite Conjunto, 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
Convite, na forma do Regulamento de Licitações e Contratos do SESI/DR-MA e,
subsidiariamente, das normas gerais vigentes.
Parágrafo Terceiro – será responsável pelo acompanhamento e fiscalização deste Contrato o
Sr. Luiz Carlos Pereira.
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;
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b) Seguros de acidentes;
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 SESI, 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 SESI/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.
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:
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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)
c)

PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (cópia)

d) ASOS – Atestados de Saúde Ocupacional dos funcionários que executarão
serviços nas Unidades do SESI/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)A garantia prestada será devolvida à CONTRATADA após 60 (sessenta) dias do
recebimento definitivo dos serviços;
b)

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
SESI/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.
CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO E DA VIGENCIA
O presente contrato será executado no prazo _____________,
_______________, a contar da data da sua assinatura.

com

vigência

de
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CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO

O pagamento será realizado mensalmente, mediante ateste pelo NUMLO – Núcleo de
Manutenção e Logística, sendo que a nota fiscal deverá ser emitida em nome do SESI/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 Contratos do SESI e,
subsidiariamente, naqueles listados nas normas gerais vigentes;
b)

Judicialmente, nos termos da legislação;
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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 SESI/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.
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
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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.
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.
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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 SESI
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) 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 SESI/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.
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 SESI/DR-MA;
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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
SESI/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
SESI/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 SESI;
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
contratual;

que

acarretem

prejuízo

ao

CONTRATANTE,

ensejando

rescisão

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 SESI/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.
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São Luís, _____ de _____________ de ________.

Roseli de Oliveira Ramos
Superintendente Regional do SESI/DR-MA
Contratante

_________________________
Representante da Contratada
TESTEMUNHAS:
___________________________
CPF:
RG:

_____________________________
CPF:
RG:
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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 DO EDITAL Nº
001/2013 – CONVITE CONJUNTO

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, Marco Antonio Moura da Silva, 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,
EDITAL Nº 001/2013 – CONVITE CONJUNTO e nos termos que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada em obras e
serviços de engenharia para implantação de uma subestação abrigada de 1000 kva
distribuída em dois trafos de 500 kva para a o Centro de Educação Profissional Itaqui
Bacanga, situado na Rua da Estrela, S/N – Vila Embratel, São Luís-MA,de acordo com anexos
deste Edital.
Parágrafo Primeiro - A contratação dos Serviços obedecerá ao estipulado neste Contrato, no
EDITAL Nº 001/2013 – CONVITE CONJUNTO , 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.
Parágrafo Terceiro – será responsável pelo acompanhamento e fiscalização deste Contrato o
Sr. Luiz Carlos Pereira.
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;
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b) Seguros de acidentes;
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.
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:
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e) ART do CREA da execução da obra em questão
f) CEI - Matrícula da obra no INSS (cópia autenticada).
XVI - Na primeira medição dos serviços, a empresa vencedora deverá apresentar os seguintes
documentos:
b) PPRA – Programa de Prevenção de Risco Ambientais (cópia)
c) PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (cópia)
d) 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.
CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO E DA VIGENCIA
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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 NUMLO –
Núcleo de Manutenção e Logística, 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:
c) Administrativamente, a qualquer tempo, por ato unilateral e escrito do
CONTRATANTE, nos casos enumerados no Regulamento de Licitações e
Contratos do SENAI e, subsidiariamente, naqueles listados nas normas gerais
vigentes;
d) Judicialmente, nos termos da legislação;
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e) 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:
d) 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;
e) Prova de regularidade perante o INSS - Instituto Nacional de Seguro Social,
mediante apresentação da CND - Certidão Negativa de Débito;
f) 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.
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
72
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

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.
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:
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c) Atraso até 03 (três) dias, multa de 1% (um por cento);
d) 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:
d) Advertência
e) Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor adjudicado;
f) 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:
d) 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;
e) 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.
f) Fiança Bancária.
g) 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 SENAI/SENAI-MA, por prazo até 02 (dois) anos.
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.
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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:
i) Apresentação de documentos falsos ou falsificados;
j) Reincidência de execução insatisfatória do contrato, acarretando prejuízos ao
SENAI;
k) Atraso, injustificado, na execução e/ou conclusão do fornecimento, contrariando
o disposto no contrato;
l) Reincidência na aplicação das penalidades de advertência ou multa;
m)

Irregularidades que acarretem prejuízo ao CONTRATANTE, ensejando rescisão
contratual;

n) Ações com intuito de tumultuar a execução do contrato;
o) Prática de atos ilícitos, demonstrando não possuir idoneidade para licitar e
contratar com o SENAI/DR-MA;

75
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

p) 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 ________.

Marco Antonio Moura da Silva
Diretor Regional do SENAI/DR-MA
Contratante

_________________________
Representante da Contratada
TESTEMUNHAS:
_____________________________
CPF:
RG:
_____________________________
CPF:
RG:
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