ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS – SEMA
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO - CSL

CONCORRÊNCIA Nº. 001/2018 – CSL/SEMA
ANEXO II
CARTA CREDENCIAL
À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO- CSL

Ref: CONCORRÊNCIA Nº. 001/2018 – CSL/SEMA

O abaixo assinado, na qualidade de representante legal da Empresa _________________________,
vem, pela presente, informar a Vossa Senhoria que o Sr. ___________________________________,
Carteira de Identidade Nº _______________ é pessoa designada pela empresa para representá-la
perante essa Comissão, inclusive com poderes para renunciar ao direito de interposição de recursos
em qualquer fase da licitação em epígrafe.
Atenciosamente,
Local e data
_________________________________
Nome e assinatura do representante legal

(Nome da Empresa e Assinatura de seu Representante Legal, com a devida qualificação. RG e CPF)

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA/MA
Sede: Avenida dos Holandeses, Quadra 06, n° 04, Edifício Manhattan, Calhau – CEP:65.071-380 – São Luís-MA
Fax: 98 3194-8900
Site: http://www.sema.ma.gov.br/

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS – SEMA
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO - CSL

CONCORRÊNCIA Nº. 001/2018 – CSL/SEMA
ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA OU DECLARAÇÃO DE NÃO VISITA
DECLARAÇÃO DE VISITA
A (a empresa licitante), por seu(s) Representante(s) infra-assinado(s), DECLARA que recebeu da
SEMA toda documentação relativa à CONCORRÊNCIA: N.º. 001/2018, composta do Edital e seus
elementos constitutivos, e que visitou o local onde se realizará a execução dos serviços objeto desta
licitação, tendo tomado conhecimento de todas as condições e eventuais dificuldades para a boa
execução dos serviços, como mão-de-obra, materiais de construção, equipamentos, localização,
condições do terreno e acessos, trânsito, condições geológicas, morfológicas, edafológicas e
climatológicas.
Local e data
_________________________________
Nome e assinatura do representante legal
OU
DECLARAÇÃO DE NÃO VISITA
A (a empresa licitante), por seu(s) Sócio (s) Diretor (es) ou equivalente, DECLARA que recebeu da
SEMA toda documentação relativa à CONCORRÊNCIA: N.º. 001/2018, composta do Edital e seus
elementos constitutivos, e que, por liberalidade própria, NÃO VISITOU O LOCAL DA OBRA, mas, mesmo
assim tem conhecimento de todas as condições e eventuais dificuldades para a boa execução dos serviços, como mão-de-obra, materiais de construção, equipamentos, localização, condições do terreno e
acessos, trânsito, condições geológicas, morfológicas, edafológicas e climatológicas, assumindo assim
todos os riscos dele advindo e que, na hipótese de vencedora, não poderá utilizar esta como justificativa para possíveis pedidos de aditivos contratuais.
Local e data
_________________________________
Nome e assinatura do representante legal

(Identificação e Assinatura dos seu(s) Sócio (s) Diretor (es) ou equivalente da Empresa)

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA/MA
Sede: Avenida dos Holandeses, Quadra 06, n° 04, Edifício Manhattan, Calhau – CEP:65.071-380 – São Luís-MA
Fax: 98 3194-8900
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ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS – SEMA
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO - CSL

CONCORRÊNCIA Nº. 001/2018 – CSL/SEMA
ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA

REF.: CONCORRÊNCIA Nº. 001/2018 – CSL/SEMA

Autorizo a empresa _____________________________, CNPJ Nº ____________________ a incluir
meu nome na PROPOSTA referente à CONCORRÊNCIA Nº 001/2018 – CSL / SEMA, cujo objeto
________________________________________________________ a ser realizada pela Secretaria
de Estado de Meio Ambiente - SEMA, bem como me comprometo a participar da equipe permanente, caso esta venha a ser contratada.
Local e data
_________________________________
Nome e assinatura
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Sede: Avenida dos Holandeses, Quadra 06, n° 04, Edifício Manhattan, Calhau – CEP:65.071-380 – São Luís-MA
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ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS – SEMA
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO - CSL

CONCORRÊNCIA Nº. 001/2018 – CSL/SEMA
ANEXO V
MODELO DE CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA

Pela presente Carta de Fiança, o Banco ____________ com sede na Rua _______________________
____________________________ da cidade ___________________, do Estado ________________
CNPJ/MF Nº ___________________, por si diretamente e seus sucessores, se obriga perante à SINFRA, com sede em São Luís, MA, CNPJ/MF Nº 08.892.295/0001-60, em caráter irrevogável e irretratável
como fiador solidário e principal pagador, com expressa renúncia aos benefícios estatuídos nos artigos
1.491 e 1500 do Código Civil Brasileiro, da firma ________________________ _______________, com
sede na Rua _______________________________________, CNPJ/MF Nº ___________________, da
importância de R$ ___________, destinada à Garantia de Contrato para a CONCORRÊNCIA Nº
001/2018
–
CSL/SEMA,
que
tem
por
objeto
_______
_________________________________________________________________________________.
Este Banco se obriga, obedecido o limite acima especificado, a atender dentro de 24 horas as requisições de qualquer pagamento coberto pela caução, desde que exigidas pela SEMA sem qualquer reclamação, retenção ou ainda embargo ou interposição de recurso administrativo ou judicial.
Esta Fiança vigorará pelo prazo de 60 (sessenta) dias corridos a contar de __/__/____ (data de abertura da licitação), de acordo com as disposições do Edital da CONCORRÊNCIA N° 001/2018 - CSL. Nenhuma objeção ou oposição da nossa Afiançada será admitida ou invocada por este Banco para o fim
de escusar do cumprimento da obrigação assumida neste ato e por este Instrumento perante à SEMA.
Obriga-se este Banco, outrossim, pelo pagamento de quaisquer despesas judiciais e/ou extrajudiciais,
bem assim por honorários advocatícios, na hipótese da SEMA se ver compelida a ingressar em juízo
para demandar o cumprimento da obrigação a que se refere a presente Fiança. Declara, ainda, este
Banco fiador, que a presente fiança está dentro de seus limites operacionais, devidamente contabilizada
e que satisfaz às determinações do Banco Central do Brasil e aos preceitos da legislação bancária aplicáveis e, que, os signatários deste Instrumento estão autorizados a prestar a presente Fiança. Declara,
finalmente, que está autorizado pelo Banco Central do Brasil a expedir Carta de Fiança e que o valor da
presente se contém dentro dos limites que lhe são autorizados pela referida entidade federal.
A presente Fiança foi emitida em 01 (uma) única via.
Local e data
_________________________________
Nome e assinatura do representante legal

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA/MA
Sede: Avenida dos Holandeses, Quadra 06, n° 04, Edifício Manhattan, Calhau – CEP:65.071-380 – São Luís-MA
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ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS – SEMA
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO - CSL

CONCORRÊNCIA Nº. 001/2018 – CSL/SEMA
ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

Ref.: CONCORRÊNCIA Nº. 001/2018 – CSL/SEMA
______________________________________, inscrito no CNPJ Nº __________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) _______________________________, portador(a) da
Carteira de Identidade Nº _____________ e do CPF Nº ________________, DECLARA, para fins do
disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei Nº 9.854, de 27
de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz
Local e data
_________________________________
Nome e assinatura do representante legal

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS – SEMA
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO - CSL

CONCORRÊNCIA Nº. 001/2018 – CSL/SEMA
ANEXO VII
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA
HABILITAÇÃO
À
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO- CSL
Ref: CONCORRÊNCIA Nº. 001/2018 – CSL/SEMA

_________________________________________________, na qualidade de representante legal da
Empresa ____________________________________________ DECLARA, sob as penas da lei, nos
termos do § 2º do art. 32, da Lei nº 8.666/1993, que até a data de entrega dos envelopes, nenhum
fato ocorreu que inabilite a citada empresa a participar da licitação em referência.

Local e data
_________________________________
Nome e assinatura do representante legal

(Nome da Empresa e Assinatura de seu Representante Legal, com a devida qualificação. RG e CPF)

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA/MA
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ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS – SEMA
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO - CSL

CONCORRÊNCIA Nº. 001/2018 – CSL/SEMA
ANEXO VIII
RELAÇÃO DOS CONTRATOS EM EXECUÇÃO E A INICIAR DA EMPRESA
RELAÇÃO DOS CONTRATOS DA EMPRESA EM EXECUÇÃO E A INICIAR
IDENTIFICAÇÃO E
LOCALIZAÇÃO DOS
SERVIÇOS
(1)

OBJETO OU
NATUREZA
DOS SERVIÇOS

CONTRATANTE
(Nome e Endereço)

PARTICIPAÇÂO
(2)

PERÍODO DE EXECUÇÃO
INÍCIO
MÊS/ANO

FIM
MÊS/ANO

VALOR
R$

DATA BASE
MÊS/ANO

% AINDA
A EXECUTAR (3)

VALOR A RECEBER

(1) Por ordem cronológica das datas de início
(2) Individual (I), Consórcio (C), Subcontrato (S). Em caso de consórcio ou subcontratação, indicar a percentagem de participação no faturamento
(3) Na data da licitação
Obs.: Relacionar, inclusive, serviços em que a Empresa tenha sido classificada em 1º lugar em qualquer licitação, mesmo que o Contrato ainda não tenha
sido assinado.
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CONCORRÊNCIA Nº. 001/2018 – CSL/SEMA
ANEXO IX
DEMONSTRATIVO DA CAPACIDADE ECONÔMICO FINANCEIRA
DEMONSTRATIVO DA CAPACIDADE ECONÔMICO FINANCEIRA
Nº DO EDITAL:
DATA BASE DA LICITAÇÃO:
EXTENSÃO CONTRATUAL:

OBRA:

CFA =
10 (AC + RLP + IT - PC - ELP – IF)
CFA = CAPACIDADE FINANCEIRA ATUAL
AC = ATIVO CIRCULANTE
RLP = REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
IT
= IMOBILIDADE TOTAL (IMOBILIZADO OPERACIONAL + IMOBILIZADO NÃO OPERACIONAL DEPRECIAÇÃO)
IF
= IMOBILIZADO FINANCEIRO
RLP =
IT
=
IF
=
PC =
ELP =
CFA =

DFL = DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA
n = PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM LICITAÇÃO (meses)
Va = VALOR ATUALIZADO DOS CONTRATOS
DFL =
IL = ÍNDICE DE LIQUIDEZ
IL =
NOME E ASSINATURA
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EMPRESA:
PRAZO:

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS – SEMA
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO - CSL

CONCORRÊNCIA Nº. 001/2018 – CSL/SEMA
ANEXO X
RESUMO DA PROPOSTA
Ref.: Proposta de Preços CONCORRÊNCIA Nº. 001/2018 – CSL/SEMA
Prezados Senhores,
Pela presente, submetemos à apreciação de Vossas Senhorias a nossa proposta relativa a licitação em
epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser
verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das
condições em que se desenvolverão os trabalhos, e concordamos com a totalidade das instruções e
critérios de qualificação definidos no Edital.
1. PROPONENTE:
RAZÃO SOCIAL:
SEDE:
C.N.P.J:
2. PROPOSTA DE PREÇOS:

VALOR TOTAL DA PROPOSTA:

MÊS BASE: ____/____

3. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:
4. PRAZO PROPOSTO PARA EXECUÇÃO DA OBRA:
Atenciosamente,

Local e data
_________________________________
Nome e assinatura do representante legal
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CONCORRÊNCIA Nº. 001/2018 – CSL/SEMA
ANEXO XI
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
Edital

Lote

Obra

Data

Folha
___ de ___

Nome da Empresa

Item

Descrição do Serviço

Tipo

Código

Descrição

Unidade

Unidade

Quant.

Preço

Preço

Unitário (R$)

Total (R$)

Material
Mão-de-Obra
Equipamento
Sub-Total
Encargos Sociais
Bonificação (BDI)
Preço Unitário Total
Observações

Nome do Informante

Data

A Cargo da Secretaria

___/___/____

OBS: A empresa poderá usar modelo próprio.
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CONCORRÊNCIA Nº. 001/2018 – CSL/SEMA
ANEXO XII

BDI - BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS
OBRA:
ENDEREÇO
PROPRIETÁRIO:
REFERÊNCIA
ÁREA DO TERRENO:
ÁREA CONSTRUIDA

PARQUE TIMON
SAO LUÍS - MA
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MARANHÃO
SINAPI 01/2018
___ HA
___ M²

A1
A2
A3

GRUPO A
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL : Rateio do custo do Escritório Central da Empresa com pagamentos de: viagens, salário de pessoal, gerentes, consultores, materiais de
SEGURO/GARANTIA : Valor necessário para cobrir danos acidentais, súbitos ou imprevisíveis. Pode ser à própria obra ou a terceiros.
RISCO / IMPREVISTO : Situações previsíveis de produção e da economia (épocas de chuva, inflação, juros de mercado, atrasos de pagamento da contratante, baixa

7,77%
5,50%
1,00%
1,27%

B1

GRUPO B
CUSTO FINANCEIRO : Valor necessário para corrigir o capital empregado na execução da obra, considerado no intervalo do início dos serviços até o efetivo

1,39%
1,39%

C1

GRUPO C
LUCRO : Provisão onde será retirado o lucro do construtor, após o desconto de todos os encargos decorrentes de inúmeras incertezas que podem ocorrer durante

7,30%
7,30%

D1
D2
D3
D4

GRUPO D - TRIBUTOS SOBRE A RECEITA
PIS
COFINS
CPRB
ISS (40% VALOR DA MÃO DE OBRA)

10,15%
0,65%
3,00%
4,50%
2,00%

BDI={[(1+A)(1+B)/(1-D)]-1)X100

26,61%
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CONCORRÊNCIA Nº. 001/2018 – CSL/SEMA
ANEXO XIII
PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS
HORISTA
A1

Previdência Social

A2

Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço

A3

Salário Educação

A4

Serviço Social da Indústria – SESI

A5

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI

A6

Serviço de Apoio à Pequena e Média Empresa – SEBRAE

A7

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA

A8

Seguro Contra Acidentes de Trabalho – INSS
Serviço Social da Indústria da Construção e do Mobiliário SECONCI (aplicável a todas as empresas constantes do III grupo da CLT – Art. 577)

A9
A
B1

Total dos Encargos Sociais Básicos
Repouso Semanal e Feriados

B2

Auxílio Enfermidade

B3

Licença Paternidade

B4

13º Salário
Dias de Chuva / Faltas Justificadas na Obra / Outras Dificuldades / Acidentes de Trabalho / Greves / Falta ou Atraso na Entrega de Materiais ou Serviços
Total de Encargos Sociais que recebem as incidências de
A

B5
B
C1

Depósito por despedida injusta 50% sobre [A2 + (A2 x B)]

C2

Férias (Indenizadas)

C3

Aviso Prévio (Indenizado)
Total dos Encargos Sociais que não recebem as Incidências Globais de A

C
D1

Reincidência de A sobre B

D2

Reincidência de (A – A9) sobre C3

D

Total das Taxas das Reincidências

E1

Vale Transporte

E2

Refeição Mínima (Café da Manhã)

E3

Refeição

E4

Seguro de Vida e Acidentes em Grupo

E5

E P I (Equipamento de Proteção Individual)

MENSALISTA

E
Total de Complementos
Total Geral (Encargos Sociais + Complementos)
Centro Administrativo do Estado do Maranhão, Edifício Clodomir Millet - 1º Andar
Avenida Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Calhau, São Luís - MA, Fone/Fax n.º (98) 3218-8015
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CONCORRÊNCIA Nº. 001/2018 – CSL/SEMA
ANEXO XIV
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Dias Atividade

01 mês

02 mês

....

05 mês

Valor em R$

vidade
Total A R$

Atividade A

Total B R$

Atividade B

Total

Total Ati-

Valor em R$

Valor em R$

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

Mês 01

Mês 02

....

Mês 05

R$

R$

R$

R$

Total R$

% Parcial
% Acumulado

100
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ANEXO XV
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

MÃO DE OBRA
ORDEM

CÓDIGO /
REFERÊNCIA

MÃO DE OBRA

UND COEFICIENTEP.UNIT

FUNÇÃO + ENCARGOS COMPLEMENTARES

H/M

CONVENÇÃO
COLETIVA

FUNÇÃO

H/M

COMPOSICAO

FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)

H/M

COMPOSICAO

EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)

H/M

INSUMO

ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

H/M

INSUMO

TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

H/M

INSUMO

EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

H/M

INSUMO

SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

H/M

1.00

CUSTO DIRETO
Encargos Sociais (XX) %
TAXA DE BDI (XX) %

TOTAL
* Em (H) horas ou (M) mês conforme o caso.
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ANEXO XVI
MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO Nº

.................... /2018-CSL/SEMA

CONCORRÊNCIA Nº............./2018 – CSL/ SEMA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
NA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
ENGENHARIA, COM O FORNECIMENTO DE
MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
NECESSÁRIOS PARA A CONSTRUÇÃO DO
PARQUE AMBIENTAL NA ÁREA DE PROTEÇÃO
AMBIENTAL – APA MUNICIPAL SUCUPIRA, NO
MUNICÍPIO DE TIMON - MA.

O Estado do Maranhão, por intermédio da Secretaria do Estado do Meio
Ambiente e Recursos Naturais - SEMA, inscrita no CNPJ nº 05.023.045/0002-03, com sede
na Rua Búzios, quadra 35, lote 18 – Calhau – São Luís / MA, CEP: 65.071-700 – São Luís/MA,
doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada por seu titular, XXXXX, CI nº
XXXX SSP/MA, CPF nº XXXX, e a empresa XXXX, inscrita no CNPJ sob o nº XXXX, Inscrição
Estadual nº XXXX, com sede na XXXX, doravante denominada CONTRATADA, neste ato
representada por seu representante legal, XXXX, CI nº XXXX, CPF nº XXXX, têm, entre si,
ajustado o presente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de

engenharia, com o fornecimento de mão de obra, equipamentos e materiais
necessários para a construção do parque ambiental na área de proteção ambiental –
apa municipal sucupira, no município de timon - ma, decorrente da CONCORRÊNCIA Nº
XXXX/2018-CSL/MA, submetendo-se às cláusulas e condições abaixo e aos preceitos
instituídos pela Lei Federal nº 8.666/1993 e pela Lei Complementar 123/2006 e demais
normas regulamentares pertinentes à espécie.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de engenharia, com o
fornecimento de mão de obra, equipamentos e materiais necessários para a
construção do Parque Ambiental na Área de Proteção Ambiental – APA Municipal
Sucupira, no município de Timon - MA
CLÁUSULA SEGUNDA - DA FORMA E REGIME DE EXECUÇÃO:
A obra objeto deste CONTRATO será executada na forma de execução indireta no regime de
EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR:
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O valor estimado para a execução dos serviços é de R$ __________ (________ ) referente
aos serviços especificados na clausula segunda.
CLÁUSULA QUARTA - DOS PRAZOS E PRORROGAÇÕES:
PRAZO DE INICIO: O prazo para início da obra será de 5 (cinco) dias contados da data do
recebimento da Ordem de Serviço.
PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste contrato é de 09 (nove) meses,
contados a partir da data de sua assinatura, com eficácia após a publicação do seu extrato no
Diário Oficial, o que ocorrer por último, tendo início e vencimento em dia de expediente,
devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os prazos aqui referidos poderão ser prorrogados em
conformidade com o disposto da Lei Federal 8.666/93.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A prorrogação dependerá da realização de pesquisa de mercado
que demonstre a vantajosidade, para a Administração, das condições e preços contratados.
PARÁGRAFO TERCEIRO - O prazo para a execução dos trabalhos definidos na CLÁUSULA
PRI-MEIRA é de 06 (seis) meses contados a partir da emissão Ordem de Serviço.
CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
A despesa decorrente da execução do objeto deste Contrato ocorrerá à conta de recursos
específicos, consignados no orçamento em conformidade com a seguinte descrição:
As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária
própria, prevista no orçamento do Estado, para o exercício de 2018, na classificação abaixo:
PT
18.541.0562.4269.0001

FONTE
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PARÁGRAFO ÚNICO. Surgindo a necessidade de alteração da Dotação Orçamentária acima
descrita, proceder-se-á ao apostilamento, com fundamento no Art. 65, § 8º, da Lei Federal n.º
8.666/1993.
CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado parceladamente, de acordo com o percentual de serviços previstos
no Cronograma Físico-Financeiro e executados pela CONTRATADA, definidos no Boletim de
Execução, devidamente auferidos e atestados pela CONTRATANTE.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Juntamente com a planilha de medição, a CONTRATADA deverá
apresentar memória de cálculo, relatório fotográfico e cronograma atualizado, caso tenha
havido algum atraso no curso da obra.
PARÁGRAFO SEGUNDO – O pagamento será efetuado mediante transferência bancária na
Conta Corrente em favor da CONTRATADA, valendo o recibo de transferência como prova de
quitação.
PARÁGRAFO TERCEIRO - O prazo para pagamento do percentual de serviços previstos no
Cronograma Físico-Financeiro executado pela CONTRATADA, não será superior a 30 (trinta)
dias, contados a partir da apresentação da fatura à CONTRATANTE, devidamente conferida e
atestada.
PARÁGRAFO QUARTO - A primeira aferição dos serviços somente será paga atendida as
seguintes exigências:
I- Cópia da matrícula CEI (Cadastro Específico do INSS) da obra, em duas vias;
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II- Cópia autenticada da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e/ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT) da obra junto ao Conselho Regional de Agronomia
CREA/MA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Maranhão CAU/MA,
respectivamente, Certidões de Regularidades com o INSS e FGTS.
III- Cópia do alvará de construção válido expedido pela Secretaria Municipal competente em
duas vias;
IV- Cópia da Garantia efetuada em favor da CONTRATANTE em duas vias;
V- Medição acompanhada de um Relatório Técnico de Acompanhamento dos serviços
executados no período, emitido pela empresa CONTRATADA para auxiliar na fiscalização
da obra, desde que validadas pelo fiscal da obra e do gestor do contrato, ambos
representantes da administração.
PARÁGRAFO QUINTO - Para o pagamento das demais aferições, a CONTRATADA deverá
apresentar as Certidões de Regularidades com o INSS e FGTS, assim como a comprovação do
pagamento dos encargos previdenciários resultantes da execução deste CONTRATO, com a
apresentação da Guia de Recolhimento do INSS e do FGTS referente ao mês imediatamente
anterior à solicitação do pagamento de acordo com o disposto no art. 31 da Lei n° 8.212, de 24
de julho de 1991.
PARÁGRAFO SEXTO - A aferição final só será liberada mediante a apresentação do Termo
de Recebimento Definitivo da obra contratada, lavrado pela fiscalização da
CONTRATANTE, da Certidão Negativa de Débitos junto ao INSS, bem como do Certificado de
Regularidade junto ao FGTS e ainda, comprovação de que a CONTRATADA não tem
pendências laborais decorrentes da execução da obra e/ou serviços aqui Contratada.
PARÁGRAFO SÉTIMO - Nenhum pagamento será efetuado a CONTRATADA enquanto
pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de
penalidade ou inadimplência, pelo descumprimento deste edital, sem que isso gere direito ao
reajustamento do preço ou correção monetária.
PARÁGRAFO OITAVO - Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito,
desde que notificados no prazo de 48 (quarenta e oito) horas e aceitos pela CONTRATANTE,
não serão considerados como inadimplemento contratual.
PARÁGRAFO NONO – A CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa que
venha a ser efetuada sem que tenha sido prevista no ato convocatório, logo, estará eximida de
quaisquer ônus, direitos ou obrigações trabalhistas, tributários e previdenciários.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA GARANTIA CONTRATUAL:
Como elemento assecuratório do cumprimento das obrigações contratuais, a CONTRATADA
apresentará, no ato da assinatura deste instrumento, garantia de execução do Contrato
equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do Contratual, consoante o que dispõe o art. 56
da Lei Federal nº 8.666/1993, conforme item 15 do Edital de licitação.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A CONTRATADA poderá prestar a Garantia em qualquer das
modalidades seguintes:
a) Caução em dinheiro, a qual será recolhida em instituição bancária em aplicação que
preserve o seu valor monetário ou Títulos da Dívida Pública;
b) Seguro Garantia;
c) Fiança Bancária.
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PARÁGRAFO SEGUNDO – Se a opção da garantia for TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA,
estes deverão ser emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores
econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda, nos termos do artigo 56, §1º, inciso
I da Lei Federal nº 8.666/1993.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Se a opção da garantia for CAUÇÃO EM DINHEIRO, o seu valor
será depositado em nome da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos
Naturais/SEMA, em conta poupança, em instituição bancária a ser oportunamente indicada, a
qual ficará aplicada a fim de manter a atualização monetária.
PARÁGRAFO QUARTO – Se a opção da garantia for SEGURO GARANTIA, a garantia será
prestada
mediante entrega da competente APÓLICE emitida por entidade em funcionamento no País,
em nome da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais /SEMA,
cobrindo o risco de quebra do Contrato, devendo conter expressamente Cláusula de atualização
financeira, de imprescritibilidade, inalienabilidade e de irrevogabilidade, assim como prazo de
validade.
PARÁGRAFO QUINTO – Se a opção da garantia for FIANÇA BANCÁRIA, a garantia será
prestada mediante entrega da competente CARTA DE FIANÇA, no original, emitida por
entidade em funcionamento no País, em nome da Secretaria de Estado de Meio Ambiente
e Recursos Naturais /SEMA, devendo conter expressamente Cláusula de atualização
financeira, de imprescritibilidade, inalienabilidade e de irrevogabilidade, assim como prazo de
validade.
PARÁGRAFO SEXTO – A CONTRATANTE poderá descontar do valor da garantia toda e
qualquer importância que lhe for devida, a qualquer título, pela CONTRATADA, inclusive
multas, devendo nesse caso ser a mesma integralizada.
PARÁGRAFO SÉTIMO – Se o desconto da Garantia contratual se efetivar no decorrer do
prazo contratual, a Garantia deverá ser reintegrada no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar
da data de recebimento da Notificação, sob pena de ser descontada pela CONTRATANTE na
fatura de pagamento correspondente ao valor da medição do mês seguinte.
PARÁGRAFO OITAVO – Se a garantia for utilizada em pagamento de obrigação não cumprida
ou de multa aplicada, após o devido processo legal, assegurado o contraditório e a ampla
defesa, a CONTRATADA se obrigará a depositar o montante da diferença do valor apurado,
no máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da data em que for notificada pela
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais /SEMA.
PARÁGRAFO NONO - Havendo prorrogação do prazo de duração do ajuste ou do prazo de
conclusão do objeto a CONTRATADA no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data da
assinatura do Termo de Aditivo, reintegrará a GARANTIA, em relação ao prazo, sob pena de
ser o valor correspondente descontado pela CONTRATANTE na fatura de pagamento do mês
subsequente, mantendo-se o percentual de 5% (um por cento) sobre o valor do contrato,
cobrindo o prazo prorrogado acrescido de mais trinta dias.
PARÁGRAFO DÉCIMO – A Garantia somente será liberada em até 30 (trinta) dias após a
plena, perfeita e correta execução do Contrato, devendo a CONTRATADA solicitá-la em
expediente encaminhado ao Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos
Naturais /SEMA, acompanhado de cópias do Termo de Recebimento Definitivo dos serviços e
da Guia de Recolhimento da respectiva Garantia.
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PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO – A Garantia oferecida na modalidade “caução em
dinheiro” será devolvida atualizada monetariamente, considerando que foi caucionada em conta
poupança.
CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTE DE PREÇOS:
Na hipótese de o prazo da execução da obra exceder ao período de execução contratualmente
previsto, caso esse atraso não seja atribuído à CONTRATADA, este contrato poderá ser
reajustado pelo Índice Nacional de Custo da Construção do Mercado-INCCM, mediante
solicitação da CONTRATADA.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – O reajuste de que trata esta cláusula somente poderá ser
concedido pela FISCALIZAÇÃO a partir de 01 (um) ano, contado da data de apresentação
da data-base da Planilha Orçamentária, mediante justificativa da variação do custo de
produção no período.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Os preços apresentados pela licitante vencedora serão
irreajustáveis pelo período 12 (doze) meses contados a partir da data apresentação da
proposta. Após esse período os mesmos poderão ser reajustados para cobrir alterações no
custo dos insumos na mesma proporção da variação verificada no Índice Nacional de Custo da
Construção do Mercado (INCC-M), aplicando-se a seguinte fórmula :

Onde:
R = Valor da parcela de reajustamento procurado.
Io = Índice de preço verificado no mês de apresentação da Proposta Ii = Índice de preço
referente ao mês de reajustamento
V = Valor a preços iniciais da parcela do contrato de obra ou serviço a ser reajustado.
PARÁGRAFO
CONTRATADA.

TERCEIRO

-

Os

reajustes

serão

precedidos

de

solicitação da

PARÁGRAFO QUARTO - O CONTRATANTE deverá assegurar-se de que os preços
contratados são compatíveis com aqueles praticados no mercado, de forma a garantir a
continuidade da contratação mais vantajosa.
PARÁGRAFO QUINTO - Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou
de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser
determinado pela legislação então em vigor.
PARÁGRAFO SEXTO - Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, às partes
elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente.
PARÁGRAFO SÉTIMO - Fica a CONTRATADA obrigado a apresentar memória de cálculo
referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
A CONTRATADA fica obrigada a além das previstas no Projeto Básico:
a) Apresentar em meio físico e magnético o cronograma de execução dos serviços e
fornecimentos, para aprovação da CONTRATANTE, no prazo máximo de 15 dias após
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assinatura do contrato. Para isso, a CONTRATADA deverá utilizar software específico de
planejamento (MS Project ou similar), que atenda às especificações descritas abaixo:
I. Estabelecer a sequência lógica de execução das atividades da estrutura analítica;
II.

Indicar as interdependências entre as atividades, suas interfaces e caminho

crítico;
III. Alocar recursos necessários para execução das atividades;
IV. Permitir a visualização de percentuais previstos e executados das atividades descritas na
estrutura analítica, bem como, datas de execução das atividades previstas na linha de base,
apresentação de tendências de início e término e início e término real das atividades.
V.

Servir de base ao cumprimento dos prazos contratuais;

VI. Servir de base para estudo de alternativas para a condução das atividades;
VII. Permitir a elaboração das curvas de progresso físico e as subsequentes atualizações da
execução física dos serviços do Contrato.
b) Será obrigatório à CONTRATADA prestar CONTRATANTE quaisquer esclarecimentos e
informações que se fizerem necessários para o acompanhamento da evolução dos serviços.
c) A CONTRATADA será responsável pela obtenção e/ou execução dos programas
necessários ao atendimento aos requisitos de planejamento, programação e controle deste
procedimento.
d) Durante a execução dos serviços a CONTRATADA deverá apresentar, com periodicidade
semanal, cronograma e Relatório de Acompanhamento da obra contendo: atualização do
avanço físico semanal, relatório fotográfico, comentários, pontos de atenção, relatório
financeiro e histograma de mão-de-obra direta e equipamentos conforme modelo do
(ANEXO XVII) do PROJETO BÁSICO, sob pena de aplicações previstas na cláusula
décima-quinta deste contrato.
e) Realizar a construção, objeto deste CONTRATO, atendendo rigorosamente, nesta ordem, o
Memorial Descritivo, o Projeto de Engenharia, a Planilha Orçamentária com o Cronograma
Físico-Financeiro e o prazo de início e conclusão da obra, não se admitindo quaisquer
modificações sem prévia autorização da CONTRATANTE;
f) Responsabilizar-se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas
decorrentes de danos ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e
preposto, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais
movidas por terceiros, que venham a ser exigidas por força da lei, ligadas ao cumprimento
do edital decorrente.
g) Manter o quadro de pessoal suficiente para atendimento dos serviços, sem interrupção, seja
por motivo de férias, descanso semanal, licença, gravidez, falta ao serviço e demissão de
empregados, que não terão em hipótese alguma qualquer relação de emprego com
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais /SEMA, sendo de
inteira responsabilidade da CONTRATADA as despesas com todos os encargos e
obrigações sociais, trabalhistas e fiscais.
h) Apresentar seus empregados, na execução dos serviços, devidamente uniformizados,
identificando-os através de crachá com foto recente.
i) Cumprir rigorosamente toda a legislação aplicável à execução dos serviços contratados,
como também aqueles referentes à segurança e à medicina de trabalho.
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j) Responder por todo e qualquer dano que, por dolo ou culpa, os seus funcionários causarem
ao CONTRATANTE ou terceiros;
k) Indicar representante aceito pela CONTRATANTE para representa-la na execução do
CONTRATO.
l) Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da CONTRATANTE ou de
Terceiros que tomar conhecimento em execução do presente objeto, devendo orientar seus
funcionários nesse sentido;
m) Comprovar sempre que solicitada pela CONTRATANTE, a quitação das obrigações
trabalhistas;
n) Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE e independentemente de justificativa
por parte deste, qualquer empregado cuja atuação, permanência e/ou comportamento
sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina da Instituição ou
ao Interesse do Serviço Público;
o) Todos os funcionários da Empresa CONTRATADA que prestam serviços nas dependências
da CONTRATANTE deverão zelar pelo patrimônio público, bem como manter respeito para
com os servidores, alunos e visitantes.
p) Fornecer aos empregados, equipamentos de segurança necessários à atuação em ambiente
de serviço;
q) Permitir a fiscalização diária dos empregados da empresa, em serviço nas dependências da
CONTRATANTE;
r) Manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação.
s) Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos
ou incorreções resultantes do fornecimento ou dos materiais empregados.
t) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com
os arts. 14 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), ficando a
CONTRANTE autorizada a descontar dos pagamentos devidos à CONTRATADA, o valor
correspondente aos danos sofridos.
u) Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar aos funcionários da
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais /SEMA, ou a terceiro
em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos,
independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeitas.
v) Providenciar caçambas estacionárias para remoção de entulhos, devendo ser esvaziadas
sempre que estiverem cheias;
x) Disponibilizar uma sala, no barracão do canteiro de obras, para o Fiscal da SEMA,
responsável pela FISCALIZAÇÃO.
z) Garantir junto aos órgãos competentes, o fornecimento de rede de energia e rede de água
para o funcionamento regular da escola, objeto deste contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA - CABERÁ AINDA À CONTRATADA, QUANDO NECESSÁRIO:
a) solicitar OUTORGA OU DISPENSA ao Órgão Ambiental competente para fazer uso das
águas superficiais e subterrâneas, a exemplo de captações de água para processo de
umectação e/ou adensamento de vias no processo de construção, restauração, reabilitação
e/ou melhoramento em rodovias, quando da execução da obra.
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b) solicitar ALVARÁ PARA INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO/FUNCIONAMENTO do Canteiro
de Obras, assim como a LICENÇA AMBIENTAL OU DISPENSA e HABITE-SE junto aos
órgãos competentes. Ficando ainda sob a responsabilidade da CONTRATADA, apresentar
OUTORGA DE DI-REITO DO USO DA AGUA para os casos de utilização de Recursos
Hídricos através de poços, e AUTORIZAÇÃO DE SUPRESSÃO VEGETAL OU
AUTORIZAÇÃO DE LIMPEZA DE ÁREA quando necessário a retirada da camada vegetal
para a implantação do canteiro de obras.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Durante a execução dos trabalhos não serão admitidas
paralisações dos serviços por prazo, parcelado ou único, superior a 120 (cento e vinte) dias
consecutivos, salvo por motivo de força maior, aceito por ambas as partes contratantes,
excluídas quaisquer indenizações.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
A CONTRATANTE fica obrigada a além das previstas no Projeto Básico:
a) Comunicar a CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que, a critério, exijam
medidas corretivas por parte delas.
b) Rejeitar, todo ou em parte, o fornecimento/execução em desacordo com as obrigações
assumidas pelo fornecedor e com as especificações técnicas condizentes no Projeto Básico.
c) Prestar informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada em
relação ao objeto do contrato
d) Efetuar os pagamentos dos serviços executados, efetivamente medidos e faturados,
obedecendo o prazo de 30 (trinta) dias e com cumprimento das formalidades legais.
e) Certificar as Notas Fiscais correspondentes após constatar o fiel cumprimento dos serviços
executados, medidos e aceitos;
f) Atestar a qualidade a qualidade dos serviços prestados pela CONTRATADA.
g) Prestar informações e os esclarecimentos que a CONTRATADA venha solicitar para
execução do objeto contratado.
h) Fiscalizar a execução do objeto, através do Gestor do Contrato, conforme disposto no artigo
58, III, da Lei nº 8.666/1993.
i) Solicitar que a CONTRATADA, quando comunicada, afaste o empregado ou contratado que
não esteja cumprindo fielmente o presente Contrato.
j) Notificar, por escrito, a CONTRATADA, dos defeitos ou irregularidades verificados na
execução dos serviços, fixando-lhe prazos para sua correção.
k) Notificar, por escrito, a CONTRATADA, da aplicação de multas, da notificação de débitos e
da suspensão da prestação de serviços.
l) Aplicar, esgotada a fase recursal, nos termos contratuais, multa (s) à CONTRATADA dandolhe ciência do ato, por escrito, e comunicar ao Setor Financeiro para que proceda a dedução da
multa de qualquer crédito da CONTRATADA.
m) Permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA para execução dos serviços.
n) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados
da CONTRATADA.
o) Comunicar a CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que, a critério, exijam
medidas corretivas por parte delas.
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p) Rejeitar, todo ou em parte, o fornecimento/execução em desacordo com as obrigações
assumidas pelo fornecedor e com as especificações técnicas condizentes no Projeto Básico.
q) Prestar informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA
com relação ao objeto deste Contrato.
r) Efetuar os pagamentos dos serviços executados, efetivamente medidos e faturados,
obedecendo o prazo de 30 (trinta) dias e com cumprimento das formalidades legais.
s) Certificar as Notas Fiscais correspondentes após constatar o fiel cumprimento dos serviços
executados, medidos e aceitos;
t) Atestar a qualidade a qualidade dos serviços prestados pela CONTRATADA.
u) Prestar informações e os esclarecimentos que a CONTRATADA venha solicitar para
execução do objeto contratado.
v) Fiscalizar a execução do objeto, através do Gestor do Contrato, conforme disposto no artigo
58, III, da Lei nº 8.666/1993.
w) Solicitar que a CONTRATADA, quando comunicada, afaste o empregado ou contratado que
não esteja cumprindo fielmente o presente Contrato.
x) Notificar, por escrito, a CONTRATADA, dos defeitos ou irregularidades verificados na
execução dos serviços, fixando-lhe prazos para sua correção.
y) Notificar, por escrito, a CONTRATADA, da aplicação de multas, da notificação de débitos e
da suspensão da prestação de serviços
z) Aplicar, esgotada a fase recursal, nos termos contratuais, multa (s) à CONTRATADA dandolhe ciência do ato, por escrito, e comunicar ao Setor Financeiro para que proceda a dedução da
multa de qualquer crédito da CONTRATADA.
a) Permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA para execução dos serviços.
b) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos
empregados da CONTRATADA.
c) Solicitar OUTORGA OU DISPENSA ao Órgão Ambiental competente para fazer uso das
águas superficiais e subterrâneas, a exemplo de captações de água para processo de
umectação e/ou adensamento de vias no processo de construção, restauração, reabilitação
e/ou melhoramento em rodovias, para funcionamento da escola, caso não possua rede de
abastecimento público de água.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS:
A medição dos serviços será realizada mensalmente ou em periodicidade menor, a critério da
Administração com base no cronograma aprovado, considerando os serviços efetivamente
executados e aprovados pela fiscalização, tomando por base as Especificações, os Projetos e o
Cronograma Físico – Financeiro;
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Somente serão pagos os quantitativos efetivamente medidos pela
fiscalização.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Após a realização das medições, serão emitidos “Boletins de
Medição dos Serviços”, em 2 (duas) vias, que deverão ser assinadas com o “De acordo” do
Responsável Técnico, o qual ficará com uma das vias.
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PARÁGRAFO TERCEIRO - Quaisquer exigências da Fiscalização inerentes ao objeto do
CONTRATO deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem ônus para o
CONTRATANTE.
PARÁGRAFO QUARTO - A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar no todo ou em
parte, os serviços executados em desacordo com o Contrato.
PARÁGRAFO QUINTO - Sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA, todos os
trabalhos contratados estarão sujeitos a mais ampla e irrestrita Fiscalização, a qualquer hora, e
em toda a área abrangida pelo serviço, por pessoas devidamente credenciadas.
PARÁGRAFO SEXTO - A CONTRATANTE se fará presente no local dos serviços por seu(s)
fiscal (is) credenciado (os) ou por Comissão Fiscal.
PARÁGRAFO SETIMO - À Fiscalização compete o acompanhamento e amplo controle da
execução dos serviços, até a sua conclusão.
PARÁGRAFO OITAVO - As instruções e demais comunicações da Fiscalização à
CONTRATADA devem ser expedidas por escrito, cabendo ainda fazer seus registros no Livro
de Ocorrências diárias.
PARÁGRAFO NONO - As medições constarão de Folhas-Resumo, memória de cálculo e
planilhas contendo a relação de serviços, quantidades, unidades, preços unitários, parciais e
totais.
PARÁGRAFO DÉCIMO - A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização não eximirá a
CONTRATADA da integral responsabilidade pela execução dos serviços contratados.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DO RECEBIMENTO DA OBRA:
O Gestor do presente Contrato designará um Responsável para seu acompanhamento e
emissão de Termo de Recebimento Provisório, assinado pelas partes, no prazo de 15
(quinze) dias, contados a partir da data da comunicação por escrito, da conclusão do objeto
pela CONTRATADA.
a)

O referido Responsável examinará o trabalho executado, verificando o fiel cumprimento
das leis, das cláusulas do Contrato e seus Anexos, Especificações Técnicas e fará constar
do Termo de Recebimento Provisório todas as deficiências encontradas, que a
CONTRATADA deverá sanar em prazo determinado pelo Responsável da
CONTRATANTE, observando o disposto no art. 69 da Lei Federal nº 8.666/1993;

b)

Nesta primeira etapa, após a conclusão dos serviços e solicitação oficial da
CONTRATADA, a FISCALIZAÇÃO fará a vistoria “in loco”, para registrar anomalias
construtivas aparentes;

c)

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;

d) Na segunda etapa, após a conclusão das correções, e complementações e nova solicitação
oficial da CONTRATADA, mediante nova vistoria realizada pela FISCALIZAÇÃO, será realizado
o Recebimento Provisório;
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Concluída a execução dos serviços,
Recebimento Provisório do objeto, sem pendências a serem
CONTRATADA, conforme previsto no art. 73, inciso I, alínea “a”da
mediante Termo Circunstanciado assinado pelas partes, em até 15
comunicação escrita da CONTRATADA.

será realizado o
solucionadas pela
Lei nº 8.666/1993,
(quinze) dias da
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a) A fiscalização deverá recusar o Recebimento Provisório do objeto, enquanto houver
pendências.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Comprovado o saneamento das deficiências anotadas e a
adequação do objeto aos termos contratuais, a Administração emitirá em prazo não superior a
90 (noventa) dias consecutivos, contados da comunicação por escrito da conclusão, pela
CONTRATADA, Termo circunstanciado de Recebimento Definitivo do objeto, assinado
pelas partes.
PARÁGRAFO TERCEIRO - O Recebimento Definitivo do objeto será efetuado por servidor ou
comissão designada pela autoridade competente, mediante Termo Circunstanciado, assinado
pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria, que será de até 90
(noventa) dias contados a partir do Recebimento Provisório, que comprove a adequação do
objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 73, inciso I, alínea “b” da Lei

Federal nº. 8.666/1993.
a)

O Recebimento Definitivo somente será efetuado pela CONTRATANTE após a
comprovação pela CONTRATADA do pagamento de todos os impostos, taxas e demais
obrigações fiscais incidentes sobre o objeto do Contrato e correções de eventuais
problemas nas instalações elétricas, hidráulica, sanitária, pluvial e drenagem que não
poderem ser detectadas durante a vistoria, para isso o prazo será de 90 (noventa) dias,
a contar da data de recebimento provisório;

b)

Os serviços somente serão considerados concluídos e em condições de serem recebidos,
após cumpridas todas as obrigações assumidas pela licitante vencedora e atestada sua
conclusão pelo Responsável designado para o seu acompanhamento.

PARÁGRAFO QUARTO - O Recebimento Provisório ou Definitivo não exclui a responsabilidade
civil, principalmente quanto à solidez e segurança da obra ou do serviço, nem ético-profissional
pela perfeita execução do contrato dentro dos limites estabelecidos por Lei ou pelo Contrato;
PARÁGRAFO QUINTO - Em caso de atraso em relação a alguma etapa do Plano de Execução
dos Serviços, à CONTRATADA será aplicada multa conforme previsto em Contrato, sendo para
tanto considerado o prazo da etapa em questão e o tempo decorrido para a apresentação;
PARÁGRAFO SEXTO - Quaisquer modificações no decorrer do serviço em questão serão
processadas através de Termo Aditivo pertinente, devidamente justificado pela FISCALIZAÇÃO
e dentro do previsto na Lei.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES:
O presente Contrato poderá ter acréscimos ou supressões até o limite de 25% (vinte e cinco,
por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, de acordo com o constante no art. 65, § 1º,
da Lei Federal nº 8.666/1993.
PARÁGRAFO ÚNICO – As alterações contratuais, se houverem, serão formalizadas por termos
aditivos, numerados em ordem crescente, e serão exigidas as formalidades do Contrato
originalmente elaborado
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
Pela inexecução total ou parcial, ou ainda por atraso no cumprimento das obrigações pela
CONTRATADA, a Administração pode, garantida a prévia defesa, aplicar as seguintes sanções:
a) Advertência escrita;
b) Multa de mora:
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b.(1) 0,33% (trinta e três centésimos por cento), ao dia, pelo atraso injustificado na execução

do objeto da licitação, incidente sobre o valor da parcela do objeto em atraso, desde o segundo
até o trigésimo dia; quando, então, incidirá em outras cominações legais, sem prejuízo das
demais sanções regulamentares previstas;

b.(2) A partir do trigésimo primeiro dia de atraso injustificado na execução dos serviços, será

aplicada a multa de 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) ao dia, incidente sobre o
valor da parcela em atraso, não podendo ultrapassar 20% (vinte por cento) do valor do
contrato;
c) Multa compensatória de:

c.(1) 20% (vinte por cento) calculada sobre o valor total da contratação, pela recusa de

assinar o contrato, no prazo máximo de 5 dias, contados da sua convocação (exceção dos
licitantes convocados após o prazo de validade da proposta – art. 81 da Lei 8666/1993), ou
pela inexecução total do objeto desta licitação, sem prejuízo das demais sanções
regulamentares previstas;

c.(2) 5% (cinco por cento) calculada sobre a parte inadimplente, pela inexecução parcial
quanto à execução dos serviços, sem prejuízo das demais sanções regulamentares previstas.

c.(3) 1% (um por cento) sobre o valor global do Contrato por dia que exceder o prazo
contratual para sua conclusão, desde que não justificado e aceito pela Administração;

c.(4) 1% (um por cento), calculada sobre o valor do contrato, quando a Licitante vencedora
prestar informações inexatas ou criar embaraços à fiscalização;

c.(5) 1% (um por cento), calculada sobre o valor do contrato, quando a Licitante vencedora
executar o objeto contratual em desacordo com as normas e especificações técnicas aplicáveis;

c.(6) 1% (um por cento), calculada sobre o valor do contrato, quando a Licitante vencedora
desatender as determinações emanadas da SEMA.
d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração Estadual, por prazo não superior a 02 (dois) anos, a critério da autoridade
competente, segundo a natureza e gravidade da falta e/ou penalidades anteriores em caso de
reincidência.
e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os valores das multas poderão ser descontados da garantia
contratual e/ou da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na SEMA
em relação à CONTRATADA, na forma da lei, respeitados os princípios da ampla defesa e do
contraditório.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Nos casos de inexecução total do Contrato, por culpa exclusiva da
CONTRATADA, cabe a aplicação da penalidade de suspensão temporária de licitar e assinar
contrato com a Administração.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Nos casos de fraude na execução do Contrato cabe a declaração
de inidoneidade para licitar e assinar Contrato com a Administração.
PARÁGRAFO QUARTO - As sanções de advertência, de suspensão temporária do direito de
contratar com a Administração e da declaração de inidoneidade para licitar e assinar contrato
com a Administração poderão ser aplicadas juntamente com a de multa.
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PARÁGRAFO QUINTO - As multas serão recolhidas no prazo máximo de 15 (quinze) dias
contados da Notificação oficial e poderão, após regular processo administrativo, ser
descontadas do valor da Garantia, apresentada.
PARÁGRAFO SEXTO - Se a multa aplicada for superior ao valor da Garantia prestada, além da
perda desta, a empresa responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela CONTRATADA ou cobrada judicialmente.
PARÁGRAFO SÉTIMO - As sanções estabelecidas na CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA alínea
“e” é de competência da Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA, conforme o
caso, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da
abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02(dois) anos de sua aplicação.
PARÁGRAFO OITAVO - Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado à
licitante vencedora o contraditório e a ampla defesa.
PARÁGRAFO NONO - Caberá ao Gestor do Contrato ou, não tendo sido esse designado, a
Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA, propor a aplicação das penalidades
previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a
proposição.
PARÁGRAFO DÉCIMO - As penalidades somente poderão ser relevadas, caso sejam
apresentadas justificativas, por escrito, fundamentadas em fatos comprováveis, a critério da
autoridade competente.
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - Após a aplicação de qualquer penalidade prevista neste
capítulo, realizar-se à comunicação escrita à CONTRATADA no Diário Oficial do EstadoDOE (excluídas as penalidades de advertência e multa de mora), constando o fundamento
legal.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA RESCISÃO CONTRATUAL:
A inexecução total ou parcial deste CONTRATO ensejará a sua rescisão, com as consequências
contratuais prevista neste instrumento e na Lei n° 8.666/93.
PÁRÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATANTE poderá rescindir este CONTRATO,
independente de interpelação judicial ou extrajudicial de qualquer indenização nos seguintes
casos:
a) O não cumprimento ou o cumprimento irregular das Cláusulas contratuais, do Projeto básico
da obra, e dos prazos definidos no Contrato;
b) a lentidão do cumprimento do Contrato de forma a impossibilitar a conclusão da obra, nos
prazos estipulados;
c) o atraso injustificado no início da obra;
d) a paralisação da obra, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;
e) a subcontratação total do objeto contratado, a associação da CONTRATADA com outrem, a
cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não
admitidas no edital e no contrato;
f) o desatendimento das determinações da fiscalização do CONTRATO, assim como as de seus
superiores;
g) o cometimento reiterado de faltas na execução do CONTRATO anotadas pela Fiscalização da
CONTRATANTE, na forma do § 1o do art. 67 da Lei n° 8.666/93;
h) a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
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i) a dissolução da sociedade CONTRATADA.
j) a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa
CONTRATADA empresa, que prejudique a execução do CONTRATO;
k) razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa da CONTRATANTE
exaradas no processo administrativo a que se refere o CONTRATO;
l) a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execução do contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO GESTOR E FISCAL DO CONTRATO - DA
FISCALIZAÇÃO:
A Gestão do Contrato deverá ser executada de acordo com as disposições contidas no artigo 67
da Lei Federal 8.666/1993.
PARÁGRAFO ÚNICO - O Gestor e o Fiscal do presente Contrato serão indicados por
intermédio de Portaria da Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA /SEMA.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA SUBCONTRATAÇÃO:
Será permitida a SUBCONTRATAÇÃO PARCIAL da obra de engenharia, com expressa anuência
da SEMA, limitada a 30% (trinta por cento) do preço global, sem prejuízo das
responsabilidades da CONTRATADA, à qual caberá transmitir à subcontratada todos os
elementos necessários à perfeita execução da obra de engenharia nos termos contratuais, bem
como fiscalizar sua execução.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Somente será permitido o início da obra de engenharia por parte
de empresa subcontratada, após prévia aprovação da mesma pela Administração, mediante
verificação do atendimento a todas as condições referentes à(s) subcontratada(s) exigidas no
parágrafo seguinte.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Antes do início da execução da obra de engenharia por parte da
sub-contratada, a CONTRATADA deverá apresentar à SEDUC por meio da Superintendência
de Enge-nharia os documentos que comprovem a habilitação jurídica, regularidade fiscal e
qualificação técnica necessária à execução da parcela da obra ou do serviço subcontratado.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Poderão ser subcontratadas empresas sediadas nos locais de
execução da obra, A CRITÉRIO DA EMPRESA CONTRATADA, desde que cumpram os
requisitos constantes no parágrafo anterior.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL:
Aplicam-se a este Contrato as normas constantes da Lei Federal nº 8.666/93 e Lei
Complemen-tar nº. 123/2006, alterada pela Lei Complementar n° 147 de 7 de agosto
de 2014 e demais normas pertinentes à espécie, vinculando-se ao Edital e anexos do
Concorrência de n.º
.............../2018-CSL/SEMA.
CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA PUBLICAÇÃO:
A resenha deste Contrato será publicada no Diário Oficial do Estado, de conformidade com o
artigo 61, parágrafo único da Lei Federal n.º 8.666/1993, correndo as despesas por conta da
CONTRATANTE.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DAS COMUNICAÇÕES:
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA/MA
Sede: Avenida dos Holandeses, Quadra 06, n° 04, Edifício Manhattan, Calhau – CEP:65.071-380 – São Luís-MA
Fax: 98 3194-8900
Site: http://www.sema.ma.gov.br/

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS – SEMA
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO - CSL

Qualquer comunicação entre as partes a respeito do presente 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.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DO FORO:
É competente o foro da Comarca de São Luís, Estado do Maranhão para dirimir eventuais
questões oriundas deste Contrato, com renuncia a qualquer outro por mais privilegiado que
seja.
E por estarem assim de pleno acordo, assinam as partes o presente instrumento em 03 (três)
vias, para todos os fins de direito.
São Luís

de

de 2018

CONTRATDA
TESTEMUNHAS:

1.

2.

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA/MA
Sede: Avenida dos Holandeses, Quadra 06, n° 04, Edifício Manhattan, Calhau – CEP:65.071-380 – São Luís-MA
Fax: 98 3194-8900
Site: http://www.sema.ma.gov.br/

