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1. OBJETO

1.1. Contratação de empresa especializada para reforma e ampliação da ESCOLA

MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DO CARMO DOS SANTOS E SOUSA; no .

Município de Balsas - MA, sob (ordem de serviço) com Recursos Precatóno> í

FUNDEF/Ordinários da Secretaria Municipal de Educação.

1.2. Natureza do Objeto: ■ i

O objeto da licitação é de natureza não continua e considerada serviços complexos de

engenharia, pois é classificado como serviço de Engenharia, apresentando um conjunto;
de atividades que necessitam da participação e do acompanhamento de profissioml^

engenheiro habilitado.

1.3. Menor Preço Global.

2. UNIDADE REQUISITANTE
-t i

2.1 Unidade requisitante: Secretaria Municipal de Educação.

3. JUSTIFICATIVA

A Refonna e ampliação da ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA bp'; í
CARMO DOS SANTOS E SOUSA NO MUNICÍPIO DE BALSAS - MA, justificá se^

pela necessidade de melhorias em toda a escola, tanto na parte estrutural e arquitetônico,
tendo em vista que irá promover melhor qualidade e conforto para as crianças e
adolescentes com o intuito de garantir a qualidade do ensino.

C 4. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO, QUANTIDADE ESTIMADADA

4T Tabelas:

4.1.1. Nos anexos deste Projeto Básico estão apresentados 'em;^
tabelas/planilhas os quantitativos e os preços praticados na geração da planilha^;
orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro, Curva ABC, Composições com Preços '
Unitários, Composição Analítica de LDI ou BDI e Planilha de Encargos Sociais,
respectivamente.

4.1.2 Os coeficientes de custos unitários referentes à mão de obra, das composições t '
unitárias apresentadas pelos licitantes, devem estar em consonância com a plániíha' -
apresentada pela administração, mo sendo passíveis de alterações (minoração ou
majoração), permanecendo conforme designações do SINAPI (Sistema Nacional de-
Pesquisa de Custos e índices da Construção Civil. '

■ ii'
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OBsIrVAÇÃO: i '
■ Todos os objetos supracitados são orçados através das tabelas: FDE, ORSE, SBC-

SEDOP, SEINFRA, SETOP e SINAPL Portanto serão cobrados para execução dos

serviços todos os materiais, equipamentos e mão de obra necessária para execução dos,^

mesmos conforme catálogo de composição analíticas.

LEI N°. 11.439, DE 29 DE DE2^MBR0 DE 2006 Dispõe sobre as diretrizes para' ' i '
a elaboração da Lei Orçamentária de 2007 e dá outras providências. Art. 115. Os custos

unitários de materiais e serviços de engenharia executados com recursos dos Orçamentos

da União não poderão ser superiores à mediana daqueles constantes do Sistema Nácional'

de Pesquisa de Custos e índices da Construção Civil - SINAPI, mantido pela Cáixá; ̂ '<
Econômica Federal, que deverá disponibilizar tais informações na internet , ' ^

As composições unitárias constam no anexo III, sendo que o licitante ho ato do

certame deverá apresentar: composições de serviços, BDEs, Encargos Sociais,.Curva-

ABC, Cronograma Físico-Financeiro.

i  ' " ''

4.2 Etapas:

42.1 A empresa CONTRATADA, para execução dos serviços descritos nas tabélas
de plânilhas orçamentarias em anexo, executará os serviços após essas :reçeber a OS

(Ord^ de Serviço) da CONTRATANTE para execução dos mesmos. A execução deve- ,
seguuj^s normas vigentes bem como as especificações técnicas deste Projeto Básico, ; •;
expo^s nas planilhas orçamentárias, curva abe e cronograma físico-fínanceirò em áhéxo,-' ' •
bem como, na ficha de especificações técnicas da SINAPI.

4'.2í2 A empresa CONTRATADA deverá seguir o cronograma estipulado' pela
CONTRATANTE, e a prestação dos serviços será executa no endereço da ESCOLA

MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DO CARMO DOS SANTOS E SOUSA ík),- ̂
^  MUNICÍPIO DE BALSAS - MA. :; ^

5. DÒ BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS-BDI ' ,
Neste orçamento decidiu-se por utilizar o ACÓRDÃO N° 2622/2013 - TÇU -,' -

anexo a este instrumento. Plenário este que estabelecer os valores do BDI, o Cálculo éstá r 5 ■ '■}
demonstrado na tabela abaixo, o objeto deste Projeto Básico classificou-se'como'.
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, neste Projeto de reforma e ampliação da ESCOLA
MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DO CARMO DOS SANTOS E SOUSA NO
MUNICÍPIO DE BALSAS - MA, foi assim aproximado visto que esta classificação é a ^ ;
mais próxima dentre as categorias estabelecidas no referido acórdão. - - ^ l ! '

Conforme tabela do ACÓRDÃO utilizou-se o BDI médio de 22,23%. ' : ' '
Fica esclarecido a necessidade de a CONTRATADA demonstrar a incidência-da

taxa de BDI especificada em seu orçamento.
• ■' , ' -i

1  'f
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É obrigatória a apresentação do detalhamento da taxa de BDI utilizada nó/; ̂
orçamento pelos licitantes. ' ̂
5.1 CALCULO DO BDI:

Faixa de BOr (Acórdão 262212013 -TCU -
Plenáriol:

20,34% a 25,00%

ít i

Administração Central (AGI

Seguro e Garantia fS-»G)

Risco (R)

Despesas Rnanceiras (DFl

Lucro (L)

Impostos** (soma dos Itens abaixo)

COFINS

PIS

ISS'

CPRB

X/AgGRESIDEIRÊHERêNCIATOg

íitroT^íi

3.00%

0.80%

0,97%

0.59%

6,16%

4.00%

0.80%

1,27%

1,23%

7.40%

Saõuãrtiíi

5.50%

1.00%

1,27%

1.39%

8,95%

Conforme Legislação especifica.

4.50% 4.50% 4.50%,

TOTAL*

BOI ADOTADO
i i:

(Inserir percéritüais>

'4.00

••1^,27

::it23

'ÍVAO

f5;65

'ii.-3:0b

<0.65

'2.00

22,23

C) Item 9.21 Acórdão 2622/2013- TCU-Plenário: Qi/andO ôfaxadeflO indicada pelo'fíomadoíestiver
fora dos patamares esíipt/fádos, o defa/ftamenío do BDI deve ser acompanhado de relàtóriò técnico
circunstanciado, justificando a adoção do percentual adotado para cada parcela dó BDI, assinado pelo
profissmal responsável técnico do orçamento, usando como diretriz os percentuais apresentados na
tabela acima. :; > ! ,
O Oa percentuais de Impostos a serem adotados devem ser indicados pelo Tomador,' conforme
legislação vigente. 'íf [ <! :
(*") Item 9.3.13 Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário: Para o ISS, deverão ser definidos pelo Tomador,
através de declaração informativa, conforme legislação tritfutária municipal, a base de câfcwto o, sótxe
esta, a respectiva alíquota do ISS, que será um percentual entre 2%e5%.
C*") A análise da planilha orçamentaria COM Desoneração possibilita a consideração de aliquota.de
4.51/0 na composição do BDI, no liem tributos. ; •]: 'f ■ ■

Forjtè da composição, valores de referência e fórmula do BDI: Acórdão 2622/2013 H TCU rHPíériárií
I

(i+ac+s+r + gXí+dfXi+l)
BDI ss 7:—= 1

(1-0
l'.

i :.' 5 .hi ,

Onde:

AC: Administração Central
S: Seguro
R: Risco

G: Garantia

DF: Despesas Financeiras

L: Lucro

: Impostos

<  -tv f ■ .í ■■

í  :S ,
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5.2 Dos Encargos Sociais

SIN^l - Composição de Encargos Sociais

r Mi . í
í' : Í 1 : • s

... ••

L-

O

COD DESCnÇãO »}RAK IIES%

.!
"  ! • ':

A GRUPO A

M EK55 ?íim .  - .2o,m

fiZ sst i,a 1.S3

fiS ^KAT 1J]S! .'1.DD

M [KCRA !  ; ' " CíO

AS ^FiAE ASO o,Eq

A5 S^:rloB[£!caçSo zsa

A7 S^UD Con^ Ais&iíâs dsTtalBSJO 'sja 3.0]

fS FGT5 BJS

A9 ^CONCl \JS -: 1,DQ

TOTAL 37^ S7,ai

B GRUPO Q

El E^epouso SEPisnâ R£f:iiirst3dci 17^

E2 Feslafce 3.SS ;04]0

es A5D21D - EiUiEniSlacte c^s 'IB.ES

E» ISPSSt^D -sc^ . 833

ES LK£nçara^kâ£ ajsj

ee FaTas ■> Brtfflnaitw; -  DJ2 03S

□l3BI&CflU\3S IAS ..p^q
Ba> AUXBD ÚSlTâSCIX) 0,10 ;jií,ps

FPdasfinyartag 9.13 732

BlOi • S^o MsÈent^fids Qjn •  ' ' iOJS

TOTAL 4^ .  '1933

c GRUFOC "  ;•

Cl A*lst) PFâvioIndsitsüD Ajsa ■JAB

C2 A^lso Prè^Tiâidmdb s,n .0.06

Cã FâiüBlalsilzx&s 4ÍS

Oí □ep^tD RescIsSq caisa 3,11 •  -233

Ç5 EnãEc^^âo Adkãonâ C,3S 039

TOTAL 12,33 ■  ; B3I

D GRUPOD .  . '1 :■
Ot REüiciisosâ ds Grupa Asotie B i7jn •  ■ 'B32

1  • '•

D2 Rempi^nda Efe Grupo A sotxsAviso Prã&) TrâasmiD e Râncmitfa ds FGTS
EcâEsAi^ Râuls fixl^uzado

OAQ

TOTAL 17A3 0,83

Hon^= 112,50%
Mensalista = 70,87%

A+B + C<-D

s  ■ •

'

' ' ú

í  í -•>

:  j .

i t' i

'  !

?
>  :

. !■

No entendimento sintetizado pela Súmula TCU n° 258, as composições deicustos
unitários, o detalhamento de Encargos Sociais e do BDI das propostas das licitaritesl

''ir K • 'I

'  t * J
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devem ser apresentadas e não podem ser indicados mediante USO da expressão "verba" pu^ ; j -J: \
de unidades genéricas. :[ j t ' ' '

É indispensável que as empresas participantes do certame, apresentem em suas
propostas além da planilha orçamentária, também: Curva ABC de Serviços, Composição
de Preços, Cronograma Físico Financeiro e encargos sociais. > ; ,.

5.3 ESPECIFICAÇÕES ; '
As especificações acerca da reforma e ampliação da ESCOLA MUNICEPÀL
PROFESSORA MARIA DO CARMO DOS SANTOS E SOUSA NO MUNICÍPIO

DE BALSAS - MA, estão todas descritas e detalhadas nas planilhas orçamentária; .

(sintética e analítica), cronograma físico-financeiro e memorial descritivo, todas èmi . ; ,
anexo a este projeto Básico. - : | ^ 4,

6. DO PAGAMENTO

6,1 O pagamento dos serviços, objeto deste Projeto Básico, será realizado, conforme

boletins de medição, emitidos pela CONTRATADA, aferidos e autorizados pârá', : ;

pagamento, após APROVAÇÃO do fiscal do Contrato, no prazo máximo de 30 (trinta); 5 ' ii ■ '
dias, após a fatura emitida pela CONTRATADA correspondente aos serviços executados"'.; :. ' '!

e medidos no período.

6.2. A primeira medição só será liberada com a apresentação da cópia de ANOTAÇÃO' = '
DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART ou RRT) da obra e/ou serviço junto ao' !
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão — CREA e/ou Conselho è. : '

Arquitetura e Urbanismo - CAU e de documento que comprove que a obra e/ou serviços
foi inscrita no INSS. A medição dos serviços será sempre feita a cada período de, 30. •
(trinta) dias corridos, com base no cronograma aprovado e nas especificações è projetos^,

considerando os serviços efetivamente executados e aprovados pela FISCALIZAÇÃOria; ; '
CONTRATANTE. - - l ■ -

6.3 A periodicidade poderá ser inferior a um mês-calendárío na primeira e última
medição, quando o início ou término das etapas das obras/serviços ocorrer no' curso do.

mês,' neste caso o cronograma será ajustado à situação. í ■ t .í . '".w

I  «f j 4; ^ ; { 'ç,.
6.4 Concluída cada etapa constante do Cronograma Físico-Financeíro, a •
FISCALIZAÇÃO terá 05 (cinco) dias úteis, após formalmente comunicada. pela
CONTRATADA, para a conferência da medição, compatibilizando-a com ps dados da-
planilha das obras/serviços e preços constantes de sua proposta, bem como ida^
documentação hábil de cobrança. ' i

't
»  i

r

6.5 A medição deverá ser baseada em relatórios periódicos elaborados pela
CONTRATADA, constando de levantamentos, memória de cálculo, gráficos e 'outíos

■ 6»
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necessários à perfeita determinação das quantidades dos serviços efetivamente'r, i ;'f . ^ w

executados. ], ' < .

6.6 Os valores referentes às obras/serviços que forem rejeitados, relativos a uma medição

serão retidos e só serão pagos após a CONTRATADA refazê-los.

6.7 Não será medido os serviços de material em separado da execução do respectivo!
serviço. •': - '

6.8 O CONTRATANTE realizará o pagamento em até 30 (trinta) dias contados da.

apresentação do documento fiscal correspondente ao recebimento.

6.9 Á CONTRATADA não poderá apresentar nota fiscal/fatura com CNPJ diverso| ;do:: ! ' 7
qualificado no preâmbulo do contrato

6.10 As Notas Fiscais/Faturas apresentadas em desacordo com o estabelecido neste- _ .
Projeto Básico, na nota de empenho, no contrato ou com qualquer circunst^cia qüe; ■ ; j, j
desaconselhe o pagamento será devolvida à adjudicatária e nesse caso o prazo previko,- ; t \ ^
para pagamento será interrompido. . • ..

6.11 A contagem do prazo previsto para pagamento (30 dias) será reiniciada a partir da.
respectiva regularização, desconsiderado o prazo anteriormente decorrido durante > a- i

análise das Notas Fiscais/Faturas consideradas irregulares. , . ■ ií ''

6.12 A discriminação e quantificação dos serviços e/ou obras considerados na medição,
deverão respeitar rigorosamente as planilhas de orçamento apresentadas pela empresa-
veneedora do certame e integrante do respectivo contrato, inclusive critérios de medição'! *
e pagamento. ' : i

6.13 O pagamento será efetuado após a comprovação de que a CONTRATADA está
rigorosamente em dia com as obrigações perante o sistema de Seguridade Social - INSS,,
mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débitos com a Previdência Rociai, ~ .
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) e FGTS, no prazo não superior a 30,';
(trinta) dias, contados da entrega da NOTA FISCAL ELETRÔNICA, devidamente.':
atestada pelo setor cometente. Será verificada, também, sua regularidade com os Tributos
Federais, mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa ou Certidão Conjunta
Positiva com Efeito de Negativa de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da;
União. ' • ;i

6.14 Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA caso a mesma se encontre em

situação irregular perante o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, o Fundo de

Ã :i

. 7. ' f
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Garantia sobre o Tempo de Serviço - FGTS, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas -t ̂  v
CNDT e Tributos Federais. . f

6.15 A CONTRATADA, optante pelo Simples, deverá apresentar, jimtamente còm a nòta

físcaFfatura, declaração, conforme modelo constante do Anexo in da Instrução

Normativa 1234/2012, bem como, o extrato do SIMPLES NACIONAL dos úÍtiinos :12l ; ] J - ̂
(doze) meses. Caso não o faça, ficará sujeita a retenção de impostos e contribuições, fdei [ ; / ; :!
acordo com a referida instrução.

6.16 Caso haja multa por inadimplemento contratual, será adotado o seguinte,

procedimento: ^ '

a) A multa será descontada do valor total do respectivo contrato; i ^ i
{  b) Se o valor da multa for superior ao valor devido pelo objeto, responderá,'a; , :

CONTRATADA pela diferença, que será descontada dos pagamentos eventualménte

devidos pela Administração, ou ainda, quando foro caso, cobrada judicialmente.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA J 1 1
7.1. Apresentar a fatura/medição dos serviços executados na forma ajustada; , V . ; ■

7.2. Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes

da execução do presente contrato; ? ; ■ . ^ .í

y7.3. Atender, imediatamente, todas as solicitações da fiscalização da CONTRATANTE, ■ i :
relativamente aos serviços executados;

7.4. Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pela CONTRATANTE; -

^ t, , I . ,

7.5. Prestar os serviços conforme o estabelecido no Edital, Projeto Básico, Çaderiio'de ■ ■ -
Encargos e demais projetos e especificações, objeto desta licitação;

7.6. Serão de direta e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA quaisquer',; J.;. '
acidentes que porventura ocorram na execução dos serviços e o uso indevido de patentesi,' ! \
e registros; :

7.7. A CONTRATADA responderá, de maneira absoluta e inescusável, pela perfeita,
condição dos serviços executados, competindo-lhe também, a responsabilidade dós" ̂ ^ f
serviços que não forem aceitos pela fiscalização da CONTRATANTE, que deveião sèrV ' * " ■ t:t
refeitos; " ' ' '

.8 = ' -
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7.8j Manter no local dos serviços cópia do contrato, dos projetos e detalhes doj; ̂  7
cronograma físico-íinanceiro dos serviços, devidamente atualizado, planílhaj < •'
orçamentária, cadernos de encargos, especificações técnicas, diário de serviços e cópia • ;

da medição;

7.9. Garantir pelo prazo mínimo de 05 (cinco) anos, todos os serviços executados,'4.; ;
contados a partir da data da emissão do Termo de Recebimento Definitivo, conformei;

artigo 618 do Código Civil Brasileiro; 1

7.10. Verificar e conferir todos os documentos, instruções que lhes forem fornecidos pela. .

Secretaria Municipal de Educação, através da Comissão de Fiscalização e Recebimento «
dos serviços, comunicando a esta qualquer irregularidade, incorreção ou discrepância? • 7

encontrada que desaconselhe ou impeça a sua execução; : '.

i

7.11. Empregar em obediência às prescrições das Normas da ABNT, de primeira

qualidade, podendo ser rejeitados pela fiscalização em caso contrário, conforme cadernos .

de encargos; 1 , • 1

7.12. Fornecer todos os materiais, equipamentos, acessórios e consumíveis, incorporados
ou não aos serviços, inclusive aqueles não citados neste Projeto Básico, poréiii,
necessários à perfeita execução dos serviços, exceto onde explicitamente anotado enij
contrário; . i . ;;

;  T • ' 1'

w .r' ? ^
7.13. Responsabilizar-se por danos pessoais e/ou materiais que porventura vier a causar •
ao Município de Balsas/MA ou a terceiros;

7.14. Providenciar uniformes e crachás de identificação às pessoas empregadas oú sob ;

i^' responsabilidade da CONTRATADA, sendo obrigatório seu uso quando msl!
dependências do local de realização dos serviços; :

7.15. Fica a CONTRATADA obrigada a colocarem local dos serviços, placas indicativas
de fácil visualização, conforme modelos que serão fornecidos pelo CONTRATANTE,'' ̂
com as referências necessárias à divulgação do empreendimento e cumprimento ,da; , > j
legislação; ' ' l' '

7.16. Realizar os serviços descritos na cláusula primeira deste instrumento contratual,

conforme especificados na Planilha e no Projeto Básico, e anexos que integram o presente , j
contrato;

:■ 9:
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7.17. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões que. sé^; •; -J ,
fíze^m necessários nos serviços a serem prestados, até o limite estabelecido na Lei' j '*
8.666/93; " '

7.18..Responsabilizar-se pela integral realização dos serviços objeto deste contrato,' - .
inclusive no que se referir à observância da legislação em vigor; í :■

-  C I- i ■■ ■ ■

- •

r

7.19. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais i •!
e demais ônus necessários à execução do contrato;

7.20. Responsabilizar-se civil e penalmente pelos danos causados diretamente ;^ ' ,
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução j:io>' p

•  ;r, í '.r ; 1 ■ :■ ■ ^

contrato, não incluindo esta responsabilidade à fiscalização; ; ';

7.21.,Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações.
por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;'- ,

7.22! A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir pu?:
substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato eín que>se
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de Imateriais
empregados; ; , ,

7.23. Permitir e facilitar à fiscalização do contrato, em qualquer dia e hora, devendo/ '
prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados; , ■

;! L

i  H-
•i; . í'---
•t 1' -í' .

> i'..

7.24. Efetuar o pagamento de seus empregados nos prazos legais, independente do ;
recebimento da fatura; ' ; ,1. s
7.25. Cercar seus empregados de garantias e proteções legais, nos termos da legisíação'j
trabalhista, inclusive em relação à higiene, segurança e medicina do trabalho, fornecendo"
os adequados equipamentos de segurança e proteção individual, no que couber a todos os
componentes de suas equipes de trabalho ou aqueles que por qualquer motivo estejam-
envolvidos com a prestação dos serviços; i ;; ■

7.26.,A eventual aceitação dos serviços por parte da CONTRATANTE não eximirá'a ■
CONTRATADA da responsabilidade de quaisquer erros, imperfeições ou vícios, que
even^lmente venham a se verificar posteriormente, circimstâncias em que!ás despesas ,
de conserto ou modificação correrão por conta exclusiva da CONTRATADA;' j' r .

'  L
f  Ir i,

7.27, Fornecer ao CONTRATANTE, caso solicitada pelo mesmo, a relação nominal [de? =/
empregados encarregados a executar o serviço contratado, indicando o n° da CTPSj á datá

f ;•

' I  I

' a ,■

O'

ír
'u ^

;lü. { '
-f:' í ^
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da co^itratação e do registro no Ministério do Trabalho, atualizando as informações,; no;«
prazof máximo de 05 (cinco) dias, em caso de substituição de qualquer empregado; '

7.28. A CONTRATADA deverá registrar as ocorrências havidas durante a execução:do

presente contrato, de tudo dando ciência ao CONTRATANTE, respondendo;

integralmente por sua omissão;

7.29.'Submeter ao exame da Fiscalização todo o material a ser empregado nos serviços; •

7.30. A CONTRATADA deverá indicar preposto com poderes de decisão amplos e-
irrestritos, compatíveis com o objeto deste contrato, que ficará responsável p^', '
responder junto ao CONTRATANTE, acerca de quaisquer falhas ou dúvidas ocorridas-

durante a vigência do contrato, ficando desde já acordado que o mesmo deverá report^-
se exclusivamente ao servidor designado para acompanhamento e fiscalização;

7.31. Será verificado o cumprimento das normas contidas na legislação federal quanto à" '
acessibilidade às pessoas portadoras de deficiência ou mobilidade reduzida, de. acordo í |
com^as normas gerais de procedimentos e da legislação em vigor, em especial ao becfètó'
Federal n° 5.296 de 02 de dezembro de 2004, que regulamentou a Lei n° 10.048 de 08 de
novembro de 2000 e Lei n" 10.098 de 19 de dezembro de 2000, em seu art. 2°;

7.32; Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA, a legalização dos serviços;
junto aos órgãos competentes, CREA — Conselho Regional de Engenharia e Agronomia'
- MA, CAU - Conselho e Arquitetura e Urbanismo, bem como, na Secretaria Municipal
de Infiuestrutura, com emissão, respectivamente da ART. Estes documentos deverao ser
mantidos no local dos serviços, em uma pasta, conforme prevê a legislação vigente, sendo
uma.cópia entregue à fiscalização da CONTRATANTE;

7.33. A CONTRATADA com sede fora do estado do Maranhão deverá ter seus regishoS ' r
visados no CREA/MA, como condição de validade do mesmo, conforme resolução
CONFBA n° 413 de 27 de junho de 1997;

7.34. Todas as obras/serviços a serem executadas pela Administração Pública MunicipaL- ■
será exigida a apresentação de Alvará de Construção antes da emissão da competéhte
Ordem de Serviço a ser expedida pelo órgão competente, de acordo com as normas gerais
de procedimentos e da legislação em vigor, em especial ao Decreto Federal n°-5.296 de^
02 d^dezembro de 2004, que regulamentou a Lei n" 10.048 de 08 de novembro de 20.00"
e Le^. 10.098 de 19 de dezembro de 2000, em seu art. 2®. ' ! '

íl '

7.35»A CONTRATADA, quando solicitada, deverá emitir junto a Secretaria Estadual'
e/ojlfeecretaria Municipal de Meio Ambiente, DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE

11-
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TÍTULO MINERÁRIO para utilização de áreas de empréstimo, trabalhos ^de':' ; . ̂
movimentação de terra e de desmonte de materiais in natura, assim como as autorizações j ̂  j

ou anuências do proprietário da área explorada;

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
. . t - j

8.1. Pagar à CONTRATADA o valor ajustado na forma e prazo convencionados, após | •'

recebimento do objeto deste Contrato nas condições avençadas; ^

8.2. Emitir a respectiva Ordem de Serviço;

8.3. Fornecer à CONTRATADA, junto com cópia da Ordem de Serviço, todos os

elementos que possam ser indispensáveis ao cumprimento do objeto deste Contrato; ' . .

8.4. i^companhar e fiscalizar o andamento da obra/serviços, por intermédio do Fiscal;de: ' ; -•
Contrato, para tanto formalmente designado, exigindo o cumprimento do prazo de ' '
execução previsto no Edital;

8.5. Permitir o livre acesso dos empregados às suas dependências para execução dos
serviços referentes ao objeto, quando necessário e quando devidamente identificados;; '■ ' -j
8.6. Atestar as faturas correspondentes, desde que os serviços tenham sido efetuadós a'- •
contento;

8.7. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo^
Preppsto ou Responsável Técnico da CONTRATADA;
8^8. Rejeitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em desacordo comras' ' i '- ■-
orientações passadas pela Comissão de Fiscalização e Recebimento de obras/serviços ou •
colh as especificações constantes do Edital, e solicitar que seja refeito o serviço recusado
de àcordo com as especificações constantes do Edital;
8.9. Exigir que os empregados da CONTRATADA, quando no desempenho das funções; ■ ;

\— relativas aos serviços aqui especificados, usem os Equipamentos de Proteção Individüai: ' ^ ^
- EPI, conforme a NR6; . -

9. DÃS SANÇÕES ADMINISTRATIVA E PENALIDADES PARA O CASO DE
mADIMPLEMENTO

9.1.' ^recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato, aceitar oü retirar 6- t -
instrmento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Comissão Permanente de " '
Licitação, caracteriza o descumprimento total das obrigações assumidas, sujeitando-a as
penalidades legalmente estabelecidas.

9.2. Õ atraso injustificado na execução do contrato sujeitarâ a(| CONTRATADO à multaf: : í! r
de nipra, na forma estabelecida a seguir: ' x- f 1 ■ .=

9.2.1. 0,3% (três décimos por cento), por dia de atraso, até o limite correspondente a 10
(dez) dias;

' r { •' •

'  YÍ' •
•' ^ y
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9.2.2. 0,5% (cinco décimos por cento), por dia de atraso a partir do 11° (décimo t ' . ;•

priméiro) dia, até o limite correspondente a 15 (quinze) dias; ^

9.2.3.1,0% (um por cento), por dia de atraso a partir do 16° (décimo sexto) dia, até o '

limite correspondente a 30 (trinta) dias, findo o qual a CONTRATANTE rescindirá o

contrato.

9.3. Contrato correspondente, aplicando-se à CONTRATADO as demais sanções 1!: ! ;
previstas na Lei n° 8.666/1993; '

9.3.1. Será aplicada multa de 1,5% (um e meio por cento) sobre o valor da contratação,

quando a CONTRATADA cometer qualquer infração às normas legais Federais,

estadual e Municipal, respondendo ainda pelas multas aplicadas pelos órgãos; ■

competentes em razão da infração cometida; • - . • j

9.3.2. Será aplicada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da contratação quando, a • /
CONTRATADA;

a) executar objeto em desacordo com o Projeto Básico, normas e técnicas ou!

especificações, independentemente da obrigação de fazer as correções necessáriàs,!àsi ■ j •
suas expensas; , .j" > v j

b) praticar por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, negligência,
imperícia, dolo ou má fé, venha a causar danos a CONTRATANTE ou a terceiros,
independentemente da obrigação em reparar os danos causados. . ^ J . .

9.4. As multas a que se refere este item incidem sobre o valor do contrato e serâo^ •! "» í
descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pela Prefeitura Municipal de. . ! !
Balsas/MA ou, quando for o caso, cobradas judicialmente.

9.5. Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Prefeitura Municipal de Bálsas/MA-
poderá aplicar as seguintes sanções: í

10.1. ADVERTÊNCIA
10.2. Multa por atraso a cada 30 (trinta) dias após o prazo previsto no item 9.2^2 no
percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor do contrato, caso não sejam
cumpridas fielmente as condições pactuadas; ^
10.3., Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar cdml '

Administração porperíodo de até 02 (dois) anos; e ' ' '! • " '
10.4: Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
10.5.:A aplicação da sanção prevista no item 10.1 não prejudica a incidência cumulativa,
das penalidades dos itens 10.2 e 10.3, principalmente, sem prejuízo de outras hipótesès,'' .■ ■ •
em caso de reincidência de atraso na execução do objeto licitado ou caso haja cumulação ? i • í .
de inadimplemento de eventuais cotas mensais, expressamente previstas, facultada á- ; ' '
defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias.

■13
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10.6. As sanções previstas nos itens 10.1, 10.3 e 10.4, poderâo ser aplicadas'', i i

conjuntamente com o item 10.2, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo dedO; j :•

(dez) dias. • •

10.7Í Ocorrendo à inexecução do contrato, reserva-se ao órgão CONTRATANTE ■ o

direito de optar pela oferta que se apresentar como aquela mais vantajosa, pela ordem de

classificação. i ^ !

10.8. A segunda adjudicatória, ocorrendo a hipótese do item anterior, ficará sujeita.'às;) ;

mesmas condições estabelecidas neste Edital. . t ' i'

10.9. A aplicação das penalidades previstas nesta cláusula é de competência exclusiva

da Prefeitura Municipal de Balsas/MA.

11. . DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATi^. ; ;
COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

11.1. A declaração de inidoneidade será proposta pelo agente responsável para o

acompanhamento da execução contratual, se constatada a má-fé, ação maliciosa _e.

premeditada em prejuízo do Município de Balsas, evidência de atuação com interesses/ • 5

escusos ou reincidência de faltas que acarretem prejuízos ao Município ou aplicações a -- ^ í
sucessivas de outras sanções administrativas.

11.2. A declaração de inidoneidade implica proibição de licitar ou contratar com-tóda a

Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou áté"
que seja promovida a reabilitação, após ressarcidos os prejuízos e decorrido o prazo'def t a ■> .

I? • • ; I

05 (cinco) anos. ! ^ ^ •

11.3. A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com toda a Administração
Pública será aplicada ao licitante ou contratado nos casos em que:

a) tenha sofiido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, 'fraude = ' ;
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; '

b) praticarem atos üícitos visando fhistrar os objetivos da licitação; ,' • -

c) demonstrarem não possuir idoneidade para licitar e contratar com o Município
de Balsas, em virtude de atos ilícitos praticados; :

d) reproduzirem, divulgarem ou utilizarem em beneficio próprio ou de terceiros,' ' . í .
quaisquer informações de que seus empregados tenham tido conhecimento em razãò fie' , U '
execução deste contrato, sem consentimento prévio, em caso de reincidência;

e) apresentarem à Administração qualquer documento falso, ou falsificado no.
todo ou em parte, com o objetivo de participar da licitação, ou no curso da relação'. • '
contratual; í '

f) praticarem fato capitulado como crime pela Lei 8.666/93. - - ' ■
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11.4. Independentemente das sanções a que se referem este capítulo, o licitante .puj . . ]
contratado está sujeito ao pagamento de indenização por perdas e danos, podendo, a^' ,
Administração propor que seja responsabilizado:

a) civilmente, nos termos do Código Civil;

b) perante os órgãos incumbidos de fiscalização das atividades contratadas ou do .

exercício profissional a elas pertinentes; ;

c) criminalmente, na forma da legislação pertinente.

12. PAGAMENTO APÓS MULTA
!  . • i

12.1. Nenhum pagamento será feito ao executor dos serviços que tenha sido multado, i . .

antes que tal penalidade seja descontada de seus haveres. ■- , ;•

13. DA APLICAÇÃO DAS SANÇÕES
13.T. As sanções serão aplicadas pelo titular da Administração, facultada a defesa prévia, , , '
do interessado, no respectivo processo no prazo de 05 (cinco) dias úteis, com exceção çdál ■ ' jí
declaração de inidoneidade, cujo prazo de defesa é de 10 (dez) dias da abertura de vista,' ;
conforme § 3° do art. 87 da Lei n° 8.666/93.

14. DA APLICAÇÃO DA MULTA
14.1. As multas administrativas previstas neste instrumento não têm caráter'
compensatório e assim, o seu pagamento não eximirá a CONTRATADA dé '
responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infiuções cometidas. ^ i

15. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
15.1. Qualificação Técnica dos licitantes, que será comprovada mediante a apresentação:' ■
dos seguintes documentos:

15.2. Registro ou inscrição da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de.
Engenharia e Agronomia) e/ou no CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), " =
conforme as áreas de atuação previstas no Projeto Básico, em plena validade; if

i  • ^ . fí !

15.3. Comprovação da capacitação técnico-proflssional, mediante apresentação- dé ;
Certidão de Acervo Técnico - CAT, expedida pelo CREA ou CAU da região pertinente,
nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) técmcõ(s) e/ou
membros da equipe técnica que participarão do serviço/obra, que demonstre a Anotação ■ =
de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT;^: i
relativo à execução da obra ou serviços de engenharia com características técnicas i
similares, a saber:
a) Para o Engenheiro Civil/Arquiteto:

15^-
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EXECUÇÃO EM SERVIÇOS DE REVESTIMENTO
CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM

APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10
M2. AF_06/2014

NP,

EXECUÇÃO EM SERVIÇOS DE CONTRAPISO EM PISO
EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO,
ESPESSURA 7CM. AF_09/2020

M^'

EXECUÇÃO EM SERVIÇOS ALVENARIA DE VEDAÇÃO
DE BLOCOS CERÂMICOS JURADOS NA HORIZONTAL

DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM

ÃREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A ÔM^ COM VÃOS E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM

BETONEIRA. AF_06/2014

NP

■v ?
11'-

•

t ^

15.4. A licitante deverá apresentar Certidão de Acervo Técnico, de cada profissioiiar ;
indicado, emitida pelo CREA/CAU, de modo que a CPL através de sua equipe técnica,
possa verificar se os serviços indicados nos atestados constam efetivamente do acervo
técnico profissional, caso contrário, a licitante será inabilitada; '
15.5. A comprovação do vínculo profissional entre o responsável técnico indícadoj .
(referido no subitem 15.3.) e a empresa Licitante, poderá ser feita mediante cópia ;do' ^
contrato de trabalho de trabalho com a empresa ou da Carteira de Trabalho (CTPS). Caso
o responsável técnico não faça parte do quadro permanente da licítãhte, a
comprovação poderá ser feita mediante contrato de prestação de serviços, ceWidãq/ ^
do CREA ou declaração de contratação futura de prestação de serviços munida/dei 1
anuência expressa do respectivo profissional;
15.6. Se o profissional indicado for sócio da empresa, este ficará dispensado'dá
comprovação do vínculo empregatício e apresentará somente certidão de Acervo Técnico
emitida pelo CREA.
15.7. Declaração formal e expressa da licitante indicando o(s) responsável (eis) técnicor ^
(s) que se responsabilizará (ão) pela execução dos serviços, conforme o modelo disposto - {
no edital.

í 'i
•' 'i -

í h l

'  ! .

-1

'! 'i ,

í :i -
5  I .

.ç-|,

t

15.8. Quanto à capacitação técnico-operacional: apresentação de um ou mais atestados de
capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado,- .
devidamente identificada, em nome do licitante, relativo à execução de obra ou serviço'';'-
de engenharia, compatível em características, quantidades e prazos com o objeto idaj^ j ^
presente licitação, envolvendo as parcelas de maior relevância e valor significativo do • " •
objeto da licitação, tendo as seguintes características mínimas:

w.-,-

u-
I, f..-.

s  >•

íí;.

í  ' >-
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EXECUÇÃO EM SERVIÇOS DE REVESTIMENTO
CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM

APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR

QUE 10 M2. AF_06/2014

M2 30% 405,75

EXECUÇÃO EM SERVIÇOS DE CONTRAPISO EM
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO

MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020
M^ 30% 204,01

EXECUÇÃO EM SERVIÇOS ALVENARIA DE
VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS
NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA

9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR
OU IGUAL A 6M^ COM VÃOS E ARGAMASSA DE

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM

BETONEIRA. AF_06/2014

M^ 30% 188,23

15.10. Declaração de Inexistência de fatos supervenientes impeditivos de habilitação, na

forma do § 2° do artigo 32 da Lei Federal 8.666/93, assinada pelo representante legal do.

Licitante, conforme modelo presente no edital.

15.11. A proposta deverá contemplar os quantitativos e orientações previstas neste^
Projeto Básico e nas planilhas orçamentárias em anexo.

16. DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

16.1. A despesa com a Contratação de empresa especializada para reforma e ampliaçãoj i
da ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DO CARMO DOS SANTOS e ' '
SOUSA no Município de Balsas - MA, sob (ordem de serviço) com Recursos

Precatório FUNDEF/Ordinários da Secretaria Municipal de Educação, objeto deste,

correrá a conta dos recursos orçamentários, conforme documento ejq)edido pela-

Contabilidade do Município em anexo. ,' • I

17. DA EXECUÇÃO, LOCAL, PRAZO, ENTREGA E RECEBIMENTO DOS
SERVIÇOS.

17.1. A contratada deverá iniciar os serviços no prazo de até 72 (setenta e duas) horas, a- ̂

partir do recebimento da ordem de serviço, emitida pela Prefeitura Municipal de Balsás,^;
e concluída dentro do cronograma físico financeiro previsto. V •

17.2. Os serviços serão realizados no município de Balsas/MA, Reforma E Ampliação''

Da Escola Municipal PROFESSORA MARIA DO CARMO DOS SANTOS E SOUSA,

17'
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sendo que o deslocamento das máquinas e equipamentos ficará por conta da,, '

CONTRATADA; ' /; ■
17.3. O objeto deverá ser concluído dentro do prazo estipulado no contrato (cronograma ;

fisico-fínanceiro) e/ou previsto na respectiva Ordem de Serviço (OS), em observância ao

cronograma elaborado/apresentado pela CONTRATANTE.

17.4. O prazo de execução dos serviços apenas poderá ser prorrogado em caso de motivo; .

justo, a critério da CONTRATANTE, desde que a prorrogação seja solicitada por escrito r 1

pela CONTRATADA, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do final do pi^O'".
contratual.

17.5; A eventual prorrogação do prazo será admitida nas condições estabelecidas no art.

57 da Lei 8.666/93.

17.6. O pedido de prorrogação deverá vir acompanhado de novo Cronograma fisiço-.^ '

financeiro, relação dos dias, justificada a execução (ou inexecução) dos serviços e:'

comprovação dos motivos que o fundamentem.

17.7. Executado o contrato, o seu objeto deve ser recebido:

17.7.1 Pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo,

circünstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do i [
CONTRATADO; ; '
a) Ne^ primeira etapa, após a conclusão dos serviços e solicitação oficial da Contiatada^ •
a FISCALIZAÇÃO fará a vistoria "in loco", para registrar anomalias construtivas
aparentes. , . . .

b) Após a vistoria, através de comunicação oficial da FISCALIZAÇÃO, serão indicadas'^ ■
as correções e complementações consideradas necessárias ao Recebimento Provisório,';.
bem como estabelecido o prazo para a execução dos ajustes. ' ' •
c) Na segunda etapa, após a conclusão das correções, e complementações e nova
solicitação oficial da Contratada, mediante nova vistoria realizada pèla
FISCALIZAÇÃO, será realizado o Recebimento Provisório. .
d) O recebimento provisório transfere para a Administração a responsabilidade civil pèla • ,
guarda do bem e autoriza a ocupação do mesmo o recebimento definitivo visa à-
verificação da qualidade, quantidade e conformidade do serviço com a proposta e
conseqüente aceitação.
17.7.2 Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente-
e até 90 (noventa) dias corridos da comunicação escrita do(s) contratado(s) 'Ou do' -
recebimento provisório. ;
a) O Recebimento Definitivo somente será efetuado pelo Contratante apÒs a'
comprovação pela Contratada de pagamento de todos os impostos, taxas e derhais
obrigações fiscais incidentes sobre o objeto do contrato e correções de eventuais que rrâo'
poderem ser detectadas durante a vistoria, para isso o prazo será de 90 dias, a contar'da\
data.de recebimento provisório. '' )

?  ,
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b) Se |) recebimento não ocorrer nos prazos estabelecidos, o(s)contratado(s) notifícará(ão) ̂ ^
a Aditónistração para fazê-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis, após o qual se caractèrizárâ^ ?
o recebimento tácito, reputando-se como realizado satisfatoriamente o objeto do contrato.'; .
c) A'Administração deve rejeitar, no todo ou em parte, serviço executado em desacordo
com o contrato.

d) O. recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade, ciyil,-^
principalmente quanto à solidez e segurança do serviço, nem ético-profissionab pela::
perfeita execução do contrato dentro dos limites estabelecidos por Lei ou pelo contrato. . "
e) Salvo disposições em contrário constantes do edital ou de ato normativo, os ensaios,-
testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais, para a boa execução'-do
objeto do contrato, correm por conta do(s) contratado(s).
f) Em caso de atraso em relação a alguma etapa do Plano de Execução dos ServiçoSj à- ;
Contratada será aplicada multa conforme previsto em contrato, sendo para tanto r'

considerado o prazo da etapa em questão e o tempo decorrido para a apresentação. • .
g) Quaisquer modificações no decorrer do serviço em questão serão processadas através
de Termo Aditivo pertinente, devidamente justificado pela FISCALIZAÇÃO e dentro-
dos previstos na lei. :

17.8:Das Correções e Serviços Impugnados j- ; j .!
17.8.1 A CONTRATADA deverá corrigir ou substituir os eventuais vícios, defeitos ou' . .
incorrlções constatadas pela Comissão de Fiscalização nos serviços executados, por sua
conta e riscos, no todo ou em parte, dentro do prazo estabelecido na respectiva.

Notificação. > : .

17.8.2 Em caso de rejeição total/parcial dos serviços executados, ou na hipótese, "de; j -
descumprimento de outras obrigações contratuais, avaliados nas medições mensais^ fiçára':.
a CONTRATADA sujeita à aplicação das sanções administrativas fixadas no Contrato^
17.8.3 A concessão do prazo estabelecido para correção de serviços impugnados'e/ou'
cumprimento das determinações não impede a aplicação das sanções administrativas. „• ;

17.8.4 A Secretaria de Educação não fornecerá áreas para instalações dos canteiros dosi > , .1
serviços da proponente, bem como, água e energia elétrica;

17.8.5 Não será de responsabilidade da Secretaria de Educação a exploração, uso e.

retirada de materiais em propriedades de terceiros; .

.uj
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18. DA VIGÊNCIA

18.1. O contrato terá sua vigência iniciada a partir da data de sua assinatura," com prazo

de duração de 06 (seis) meses, em observância ao cronograma fisico-financeiro, aos-

créditos orçamentários, às necessidades da execução do objeto e aos quantitativos^ '

máximos estabelecidos. f.

18.2. O contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, pela Contratante, nos casos-e '

formas previstas nos Art. 78 a 80 da Lei 8.666/93, independentemente de qualquer

.. t; -
•19.;
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notificação ou interpelação judicial, desde que a Contratada deixe de cumprir; coni; J : ; ■ ■
qualquer das Cláusulas do Contrato, além de ficar sujeita às penalidades previstas na Çei?
n" 8.666/93 e no edital. , ;

19. DO REAJUSTE

19.1, Os preços são fixos e irreajustáveis até o final do período de vigência dó contrato, j-, . i , .
I-.;' I ■ i '

"  ]■ 1 í ■ -! H ■'
19.2; Findo o período de vigência contratual, em caso da necessidade de prorrogàçã6 fio:1' :: '
contrato e mediante solicitação da contratada, decorrido o prazo de 12 (doze) meses;,os ■
preços contratados poderão sofrer reajuste, contados a partir da data de apresentação das
propostas, aplicando-se o índice INCC exclusivamente para as obrigações iniciadas e,. j

'1 -

concluídas após a prorrogação do contrato. ' j

19.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajüstarnento,'\0: - ' ' •
CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela; ultima .
variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja diwlgado^ o; .
índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculpl; ; .J , H.,
referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer J % c ! I'} !;

19.4; Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatorí^ente,'' o
definitivo.

• i ■; i; ^
"r , í' Í -i : - ■' V'

19.5., Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extmto ou de qualquèT; ^ ^
•ri: . . . I i'." i >■

formá não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser í
determinado pela legislação então em vigor.

19.6.iNa ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo,;, ;
índicè oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio dé tefmqj ^ lij
aditivo. " 'fí? ^ -

-  1 í . •

19.7.0 reajuste será realizado por apostilamento. . '

í  f --t. ■
20. RECOMPOSIÇÃO DO EQUE^IEMOECONÔMICO-FINANCEIRO j! p;

20.1. Ocorrendo desequilíbrio econômico-fínanceiro do contrato, a Administração podérá; ^
restabelecer a relação pactuada, nos termos do art. 65, inciso II, alínea d, da Uei n"
8.666/93, mediante comprovação documental justificável e requerimento expresso-do-
contratado, do qual o índice que deverá ser considerado para ajuste de valor é o'INÇ,C, ; J
(índice de Nacional da Construção Civil). Ti'- ' ; ,!"• í; ,!;
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21. DA NOTIFICAÇÃO

21.1. Qualquer comunicação entre as partes a respeito do Contrato só produzirá efeitos' ' ■'
legais se processada por escrito, mediante protocolo ou outro meio de registro,' que
comprove a sua efetivação, não sendo consideradas comunicações verbais. :
22. DA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO

22.1. A fiscalização/gestão do contrato ficará a cargo do setor competente do órgão.-

contratante, por intermédio do servidor da Prefeitura Municipal De Balsas, nos termos do •
art. 67 da Lei n° 8.666/93, o qual registrará todas as ocorrências e deficiências verificadas

e encaminhará a ocorrência à CONTRATADA, objetivando a imediata correção das-

irregularidades apontadas. A Fiscalização será investida de plenos poderes pará o servidor'. '
José Cássio Alves Lima, matrícula 7827-2. . - '!

23. ASSINATURA DO SETOR SOLICITANTE;

BALSAS- MA, 14 de Fevereiro de 2022;, .
• » > • I ■' -■ +

Responsável pelo Projeto Básico

Autoridade Superior da Secretaria Municipal de Educação

....
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