TERMO DE REFERÊNCIA
MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI
Núcleo de Engenharia e Arquitetura-NUENA

PROJETO BÁSICO
(Processo SEI n° 01205.000032/2021-12)

1. OBJETO
O presente Projeto Básico visa subsidiar à Contratação, em caráter EMERGENCIAL, de pessoa jurídica para a prestação de serviços especializados
de engenharia para a execução do serviço de conserto do telhado do Pavilhão Domingos Soares Ferreira Penna (Rocinha), ediﬁcação histórica do Museu
Paraense Emílio Goeldi.
ITEM
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Contratação EMERGENCIAL de pessoa jurídica para a prestação de serviços
especializados de engenharia para a execução do serviço de conserto do telhado
do Pavilhão Domingos Soares Ferreira Penna (Rocinha), ediﬁcação histórica do
Museu Paraense Emílio Goeldi.
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R$ 120.118,39

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO
A referida contratação é jus ﬁcada, conforme a narração dos fatos ocorridos e descritos abaixo:
No dia 01 de janeiro de 2021, parte de uma árvore centenária da espécie Guajará tombou e comprometendo o telhado da Rocinha, principal
prédio histórico do Museu Paraense Emilio Goeldi, datado de 1879 e tombado pelo IPHAN e DPHAC. Ambos os órgãos já es veram no local realizando vistorias,
sendo que o IPHAN encaminhou o O cio e a ﬁcha de ﬁscalização (SEI 6360199 e 6360203, respec vamente).
Observou-se que o tronco que daniﬁcou o telhado, na qual permaneceu sobre a laje de cobertura após a queda, representou um acréscimo de
carga na estrutura entre 2 a 3 toneladas. Dessa forma, como a ediﬁcação já apresentava problemas estruturais decorrentes das sobrecargas existentes, a re rada
imediata dessa carga adicional do tronco foi imprescindível e possuiu como ﬁnalidade principal o alívio imediato na estrutura do prédio, evitando maiores danos.
No dia 05 de janeiro, durante o processo de re rada do tronco, parte da parede externa da rocinha foi a ngida, deixando o prédio ainda mais
vulnerável à ação de águas pluviais no seu interior, conforme relatório fotográﬁco SEI (6475216).
Ressalta-se que, como medida palia va, foi executada uma cobertura em lona de polie leno sobre a laje de cobertura existente. No entanto, pela
grande intensidade pluviométrica, aliado à forte incidência de ventos nesse período do ano em Belém e a ausência de estrutura para ﬁxação da lona, essa
solução não se mostrou eﬁcaz, provocando o acúmulo de água sobre a lona, a formação de poças de água no assoalho de madeira, além de inﬁltrações em
paredes e forros do interior do prédio, conforme relatório fotográﬁco SEI (6475216).
Em notas técnicas (SEI 6298126 e 6347585), emi das pela área técnica do MPEG foi enfa zado a necessidade de contratação imediata de laudo
técnico com a ﬁnalidade de avaliar os danos causados pela queda da árvore na estrutura da Rocinha, apontando as soluções para a garan a da estabilidade e
segurança do prédio, bem como a recuperação imediata do telhado do prédio com o obje vo de resguardar a segurança das pessoas que trabalham no local,
conservar o patrimônio histórico e evitar prejuízos ao patrimônio público.
Ao analisar os impactos da queda de parte da Árvore centenária Guajará, veriﬁcou-se danos severos em parte da estrutura do telhado, incluindo
três tesouras de madeira maciça, terças e caibros que estruturavam parte da cobertura do prédio, laje de forro e o sistema de dutos da central de clima zação.
Além disso, os impactos da queda causaram a quebra de vidros de esquadrias da fachada posterior e novas trincas no interior do prédio, conforme relatório
fotográﬁco SEI (6475216).
Ademais, com parte da estrutura do telhado descoberta, a laje de cobertura ﬁcou vulnerável à ação de águas pluviais e o seu acúmulo na
super cie e se exposta por tempo prolongado, provocaria uma sobrecarga adicional na estrutura existente, podendo ocasionar o colapso desses componentes.
Além disso, a laje não possui sistema de impermeabilização e o impacto da queda ocasionou trincas que permi ram a inﬁltração de água para o interior do
prédio. O enfraquecimento do concreto aumenta a exposição das armaduras à corrosão e possibilita inﬁltrações que podem causar a redução da resistência das
alvenarias, as quais representam a principal estrutura de suporte do prédio histórico. Não obstante a esses fatores estruturais, o piso do prédio da Rocinha que é
cons tuído de madeira do po acapú e pau amarelo, não mais fabricado, estava manchando com a incidência de chuvas, assim como as paredes que
apresentam escaiolas (pintura decora va, caracterís cas em paredes de ediﬁcações do Séc. XIX). Isto é, as caracterís cas arquitetônicas-históricas, seriam
alteradas, caso não fosse adotada a medida de contratação emergencial para conserto do telhado desse patrimônio.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO:
1. Execução de reforma do telhado do bloco a ngido (aproximadamente 320 m²), compreendendo os seguintes serviços: elaboração de laudo de avaliação
estrutural após a queda da árvore, subs tuição de todos os componentes do telhado (ripas, caibros, terças, tesouras etc.) que foram daniﬁcados
e remoção das telhas, avaliação da sua integridade e aproveitamento, quando possível. As telhas quebradas devem ser subs tuídas por telhas o
semelhante possível à originais.
2. Subs tuição da subcobertura existente, em manta aluminizada, por chapas de alumínio.
3. Recomposição da parede da fachada lateral a ngida no procedimento de remoção da vegetação, causando deslocamento de parte da alvenaria, danos na
cimalha e esquadria, conforme Diagnós co e recomendações técnicas (SEI 6382308).

4. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR
4.1 Trata-se de Serviços de Engenharia, a ser contratado mediante Contratação Emergencial, prevista na Lei nº 8.666/93 que ampara o gestor
público ao permi r que seja realizada uma contratação direta de serviços de engenharia, sem a necessidade de prévio procedimento licitatório, de acordo com
o art. 24, IV da supracitada norma jurídica:
"...
Art. 24. É dispensável a licitação:
...
IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de
atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de
pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou par culares, e somente
para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as
parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e
oitenta) dias consecu vos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou
calamidade, vedada a prorrogação dos respec vos contratos;" (grifo nosso)
..."

5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
5.1. A natureza do serviço é de prestação não con nuada.
5.1.2. A execução do objeto não gera vínculo emprega cio entre os empregados da CONTRATADA e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes
que caracterize pessoalidade e subordinação direta.
5.2 Comprovação de ap dão para desempenho de a vidade per nente e compa vel em caracterís cas, quan dades e prazos com o objeto deﬁnido neste
Instrumento, mediante apresentação de atestado(s) de capacidade técnica, expedido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, nos termos do art.
30 da Lei nº 8.666/93.
5.3. A Contratada deverá ter um responsável técnico devidamente habilitado para o exercício das funções rela vas às a vidades per nentes.
5.4. A contratada não pode empregar menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a par r de
14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do ar go 7°, XXXIII, da Cons tuição.
5.5 A contratada deve estar regular em consulta aos seguintes cadastros:
5.5.1 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica emi da pelo TCU (h ps://cer does-apf.apps.tcu.gov.br/).
5.5.2 Cer dão Nega va de Débitos Trabalhistas - TST (h p://www.tst.jus.br/cer dao).
5.5.3
Cer dão
de
Regularidade
Fiscal
emi do
(h p://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cer dao/CNDConjuntaInter/InformaNICer dao.asp? po=1)

pela

Receita

Federal

5.5.4 Cer dão de Regularidade Municipal
5.5.5 A regularidade veriﬁcada no SICAF subs tui as Cer dões acima.
5.5.6 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do ar go 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prá ca de ato de improbidade administra va, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
5.6 Caberá à contratada executar os serviços em estrita conformidade com os requisitos de sustentabilidade disposto na Instrução Norma va SLTI/MP nº 1 de 19
de janeiro de 2010, e se pautará no uso racional de recursos de forma a evitar e prevenir o desperdício bem como a geração excessiva de resíduos, a ﬁm de
atender às diretrizes de responsabilidade ambiental.
5.7 A contratada deverá fornecer aos seus proﬁssionais Equipamentos de Proteção Individual - EPI que se ﬁzerem necessários para a execução de serviços e
ﬁscalizar o uso, em especial pelo que consta da Norma de Regulamentadora nº 6 do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE.
5.8 Declaração do licitante de que tem pleno conhecimento das condições necessárias para a prestação do serviço.
7. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO
7.1 A execução da obra deverá obedecer rigorosamente às legislações federal, estadual e municipal, os regulamentos técnicos oﬁciais, as normas ABNT
aplicáveis e demais legislações vigentes;
7.2 O prazo para inicio da execução do objeto, será imediato, conforme autorização/ordem de serviço do MPEG.
7.3 A obra deverá ser executada e entregue no prazo máximo de 30 (trinta) dias e acompanhada de anotação de responsabilidade técnica emi da por
proﬁssional habilitado.
7.3.1 O prazo acima poderá ser estendido em caso de excepcionalidades devidamente jus ﬁcadas e aceitas pelo ﬁscal técnico do MPEG.
7.3.2 A contratada deverá realizar reuniões periódicas com o setor responsável pela ﬁscalização da execução do objeto - NUENA (Núcleo de Engenharia e
Arquitetura) localizado no parque zoobotânico. No mínimo 01 (uma) reunião inicial e outras a serem programadas e/ou a qualquer momento, se convocado,
para avaliação do andamento da execução do objeto;
7.3.3 Os serviços serão executados no Parque Zoobotânico do Museu Paraense Emílio Goeldi.
7.4 Etapas de execução:
obs: Deverá ser apresentada a anotações de responsabilidade técnica - ART de execução da obra, assinada por proﬁssional habilitado.
7.5 Cronograma de realização dos serviços:
A obra deverá ser executada e entregue no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a autorização para execução do serviço.
7.6 Os locais de execução dos serviços são os seguintes:
LOCALIZAÇÃO: Avenida Nove de Janeiro, Parque Zoobotânico do MPEG.

8. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO:
8.1. Atores que par ciparão da gestão da contratação:

8.1.1. Para gestão da contratação os servidores do NUENA comporão a Equipe de Gestão e Fiscalização do Contrato, para anotar todas as ocorrências
relacionadas com a execução do objeto, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, e atestará as notas ﬁscais e/ou
faturas apresentadas para ﬁns de pagamento.
8.2. Mecanismos de comunicação entre CONTRATANTE E CONTRATADA:
8.2.1. A comunicação entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA, se dará preferencialmente por meio escrito, sempre que se entender necessário o registro de
ocorrência relacionada a execução do objeto, nas formas abaixo:
a. Comunicação de problemas, advertências, solicitação de providências, adequação e ciência: O cio ou e-mail, devendo a contratada adotar o mesmo meio
iniciado pela contratante para cada situação expressa.
8.3. Critérios de medição e pagamento:
8.3.1. Como forma de remunerar a CONTRATADA de modo adequada e proporcional à qualidade dos serviços fornecidos, a CONTRATANTE veriﬁcará se todos os
critérios técnicos foram observados e se todos os serviços do MPEG foram avaliados, aplicando sanções/multas quando não cumpridos os níveis de exigência
deﬁnidos nos critérios de Descrição da Solução.
8.4. Critérios de Contratação:
8.4.1 A presente contratação adotará como regime de execução de Empreitada por Preço Global.
8.4.2 A contratação dos serviços, objeto deste Projeto Básico, dar-se-á por meio da autorização para realização do serviço.
8.5 Critérios de avaliação de Conformidade:
8.5.1 A avaliação da conformidade dos serviços entregues com relação às especiﬁcações técnicas e com a proposta da contratada, será realizado pelo ﬁscal
técnico designado pelo MPEG.
8.5.2 O método de avaliação da conformidade dos serviços entregues observará os critérios de Descrição da Solução, Modelo de Execução do Objeto e prazos,
deﬁnidos neste instrumento.
8.6 Das sanções e rescisão
8.6.1 O critério de sanções, glosas e condições para rescisão contratual, devidamente jus ﬁcadas e os respec vos procedimentos para aplicação, u lizam como
referencial os modelos de minutas padronizados de atos convocatórios e contratos da Advocacia-Geral da União.
9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
9.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com o Projeto Básico e os termos de sua proposta;
9.2 Exercer o acompanhamento e a ﬁscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas,
indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as
providências cabíveis;
9.3 No ﬁcar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, ﬁxando
prazo para a sua correção, cer ﬁcando-se que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas;
9.4 Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas neste Projeto Básico;
9.5 Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da contratada, no que couber, em conformidade com o item 6 do Anexo XI da IN
SEGES/MP n. 5/2017.
9.6 Não pra car atos de ingerência na administração da Contratada, tais como:
9.6.1 exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto
quando o objeto da contratação previr o atendimento direto, tais como nos serviços de recepção e apoio ao usuário;
9.6.2 direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;
9.6.3 promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, mediante a u lização destes em a vidades dis ntas daquelas previstas no
objeto da contratação e em relação à função especíﬁca para a qual o trabalhador foi contratado; e
9.6.4 considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do próprio órgão ou en dade responsável pela contratação, especialmente para
efeito de concessão de diárias e passagens.
9.7 Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato;
9.8 Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento;
9.9 Cien ﬁcar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela
Contratada;
10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
10.1 Executar os serviços conforme especiﬁcações deste Projeto Básico e de sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento
do objeto, além de fornecer e u lizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quan dade mínimas especiﬁcadas.
10.2 Reparar, corrigir, remover ou subs tuir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo ﬁxado pela ﬁscalização do MPEG, os serviços efetuados em que se
veriﬁcarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
10.3 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à União ou à en dade federal,
devendo ressarcir imediatamente a Administração em sua integralidade, ﬁcando a Contratante autorizada a descontar dos pagamentos devidos à Contratada, o
valor correspondente aos danos sofridos;
10.4 U lizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em conformidade com as normas e determinações em
vigor;
9.5 Vedar a u lização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público ocupante de cargo em comissão ou função de conﬁança no
órgão Contratante, nos termos do ar go 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;
10.6 Quando não for possível a veriﬁcação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, a empresa contratada deverá entregar ao setor
responsável pela ﬁscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade
rela va à Seguridade Social; 2) cer dão conjunta rela va aos tributos federais e à Dívida A va da União; 3) cer dões que comprovem a regularidade perante a
Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Cer dão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Cer dão Nega va de Débitos Trabalhistas –
CNDT, conforme alínea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;
10.7 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Cole vo de Trabalho ou equivalentes das categorias
abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação especíﬁca, cuja

inadimplência não transfere a responsabilidade à Contratante;
10.8 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se veriﬁque no local dos serviços.
10.9 Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garan ndo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos
trabalhos, bem como aos documentos rela vos à execução do empreendimento.
10.10 Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer a vidade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
segurança de pessoas ou bens de terceiros.
10.11 Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução dos serviços, durante a vigência do
contrato.
10.12 Promover a organização técnica e administra va dos serviços, de modo a conduzi-los eﬁcaz e eﬁcientemente, de acordo com os documentos e
especiﬁcações que integram este Projeto Básico, no prazo determinado.
10.13 Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação per nente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre
limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.
10.14 Não permi r a u lização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem
permi r a u lização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
10.15 Manter durante toda a vigência do contrato, em compa bilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualiﬁcação exigidas
na licitação;
10.16 Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deﬁciência ou para reabilitado da
Previdência Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislação, quando a contratada houver se beneﬁciado da preferência estabelecida pela Lei
nº 13.146, de 2015.
10.17 Guardar sigilo sobre todas as informações ob das em decorrência do cumprimento do contrato;
10.18 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quan ta vos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis
decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja sa sfatório para o atendimento do
objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.
10.19 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança da Contratante;
10.20 Prestar os serviços dentro dos parâmetros e ro nas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensílios em quan dade, qualidade e
tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;
10.21 Assegurar à CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”e “b”, do Anexo VII – F da Instrução Norma va SEGES/MP nº 5, de
25/05/2017:
10.21.1 O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas,
logo após o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permi ndo à Contratante distribuir, alterar e u lizar os mesmos sem limitações;
10.21.2 Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especiﬁcações técnicas, da documentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos
gerados na execução do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ﬁcando proibida a sua u lização sem que exista autorização
expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.
10.22 Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão no órgão para a execução do serviço;
10.23 Providenciar junto ao CREA as Anotações de Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades per nentes, nos termos das
normas per nentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);
11. DA SUBCONTRATAÇÃO
11.1 Não será admi da a subcontratação do objeto.
12. ALTERAÇÃO SUBJETIVA
12.1 Não se aplica.
13. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO
13.1 O acompanhamento e a ﬁscalização da execução do objeto consistem na veriﬁcação da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e
equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais representantes da Contratante,
especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993.
13.2 O representante da Contratante deverá ter a qualiﬁcação necessária para o acompanhamento e controle da execução dos serviços.
13.3 A veriﬁcação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos neste Projeto Básico.
13.4 A ﬁscalização do objeto, ao veriﬁcar que houve subdimensionamento da produ vidade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá
comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produ vidade efe vamente realizada, respeitando-se os limites de
alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do ar go 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
13.5 A conformidade do material/técnica/equipamento a ser u lizado na execução dos serviços deverá ser veriﬁcada juntamente com o documento da
Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Básico, informando as respec vas quan dades e
especiﬁcações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.
13.6 O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências veriﬁcadas, adotando as providências necessárias ao ﬁel cumprimento das
cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.
13.7 O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada, sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e
trabalhistas, ensejará a aplicação de sanções administra vas, previstas neste Projeto Básico e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual,
conforme disposto nos ar gos 77 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993.
13.8 As a vidades de gestão e ﬁscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma preven va, ro neira e sistemá ca, podendo ser exercidas por
servidores, equipe de ﬁscalização ou único servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, ﬁque assegurada a dis nção dessas a vidades e, em razão do
volume de trabalho, não comprometa o desempenho de todas as ações relacionadas à Gestão do Contrato.
13.9 A CONTRATADA poderá apresentar jus ﬁca va para a prestação do serviço com menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo ﬁscal técnico,
desde que comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador.
13.10 Na hipótese de comportamento con nuo de desconformidade da prestação do serviço em relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar
os níveis mínimos toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à CONTRATADA de acordo com as regras

previstas no ato convocatório.
13.11 O ﬁscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período escolhido seja suﬁciente para avaliar ou, se for o caso, aferir o
desempenho e qualidade da prestação dos serviços.
13.12 As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto no Anexo VIII da Instrução Norma va SLTI/MP nº 05, de 2017, aplicável no que for
per nente à contratação.
13.13 A ﬁscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência
desta, não implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e ﬁscais, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
14. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO .
14.1 A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento deﬁni vo dos serviços, nos termos abaixo.
14.1.1 Ao ﬁnal de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro, a Contratada apresentará a medição prévia dos
serviços executados no período, através de planilha e memória de cálculo detalhada.
14.1.2 Uma etapa será considerada efe vamente concluída quando os serviços previstos para aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, es verem
executados em sua totalidade.
14.1.3 A Contratada também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da procedência legal dos produtos e subprodutos ﬂorestais u lizados
naquela etapa da execução contratual, quando for o caso.
14.2 O recebimento provisório será realizado pelo ﬁscal técnico, administra vo e setorial ou pela equipe de ﬁscalização após a entrega da documentação acima,
da seguinte forma:
14.2.1 A contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio de proﬁssionais técnicos competentes, acompanhados dos
proﬁssionais encarregados pelo serviço, com a ﬁnalidade de veriﬁcar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões ﬁnais
que se ﬁzerem necessários.
14.2.1.1 Para efeito de recebimento provisório, ao ﬁnal de cada período de faturamento, o ﬁscal técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da
execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos,
que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.
14.2.1.2 A Contratada ﬁca obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou subs tuir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se veriﬁcarem
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à ﬁscalização não atestar a úl ma e/ou única medição de serviços até
que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.
14.2.1.3 O recebimento provisório também ﬁcará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções
exigíveis.
14.2.1.4 A aprovação da medição prévia apresentada pela Contratada não a exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação
deﬁni va dos serviços executados
14.2.2 No prazo de até 15 dias corridos a par r do recebimento dos documentos da CONTRATADA, cada ﬁscal ou a equipe de ﬁscalização deverá elaborar
Relatório Circunstanciado em consonância com suas atribuições, e encaminhá-lo ao gestor do contrato.
14.2.2.1 quando a ﬁscalização for exercida por um único servidor, o relatório circunstanciado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das
ocorrências na execução do contrato, em relação à ﬁscalização técnica e administra va e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao
gestor do contrato para recebimento deﬁni vo.
14.2.2.2 Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do relatório circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a
entrega do úl mo.
14.2.2.2.1 Na hipótese de a veriﬁcação a que se refere o parágrafo anterior não ser procedida tempes vamente, reputar-se-á como realizada, consumando-se o
recebimento provisório no dia do esgotamento do prazo.
14.3 No prazo de até 10 (dez) dias corridos a par r do recebimento provisório dos serviços, o Gestor do Contrato deverá providenciar o recebimento deﬁni vo,
ato que concre za o ateste da execução dos serviços, obedecendo as seguintes diretrizes:
14.3.1 Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela ﬁscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o
pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais per nentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respec vas correções;
14.3.2 Emi r Termo Circunstanciado para efeito de recebimento deﬁni vo dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e
14.3.3 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela ﬁscalização.
14.3.4 O recebimento provisório ou deﬁni vo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do
contrato, das garan as concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).
14.3.5 Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especiﬁcações constantes neste Projeto Básico e na proposta,
devendo ser corrigidos/refeitos/subs tuídos no prazo ﬁxado pelo ﬁscal do contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.
15. DO PAGAMENTO
15.1 O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.
15.2 Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser
efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.
15.3 A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento deﬁni vo do serviço, conforme este Projeto Básico.
15.4 A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade ﬁscal, constatada por meio de consulta on-line ao
SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sí os eletrônicos oﬁciais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº
8.666, de 1993.
15.5 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da
Instrução Norma va nº 3, de 26 de abril de 2018.
15.6 O setor competente para proceder o pagamento deve veriﬁcar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do
documento, tais como:
15.6.1 o prazo de validade;
15.6.2 a data da emissão;
15.6.3 os dados do contrato e do órgão contratante;

15.6.4 o período de prestação dos serviços;
15.6.5 o valor a pagar; e
15.6.7 eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.
15.7 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ﬁcará sobrestado até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não
acarretando qualquer ônus para a Contratante;
15.8 Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrução Norma va SEGES/MP nº 05, de 2017, será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à
irregularidade veriﬁcada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:
15.8.1 não produziu os resultados acordados;
15.8.2 deixou de executar as a vidades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida;
15.8.3 deixou de u lizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou u lizou-os com qualidade ou quan dade inferior à
demandada.
15.9 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emi da a ordem bancária para pagamento.
15.10 Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para veriﬁcar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
15.11 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua no ﬁcação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco)
dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da
contratante.
15.12 Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta ao SICAF para iden ﬁcar possível suspensão
temporária de par cipação em licitação, no âmbito do órgão ou en dade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impedi vas
indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Norma va nº 3, de 26 de abril de 2018.
15.13 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela ﬁscalização da
regularidade ﬁscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
per nentes e necessários para garan r o recebimento de seus créditos.
15.14 Persis ndo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administra vo
correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.
15.15 Havendo a efe va execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não
regularize sua situação junto ao SICAF.
15.16 Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por mo vo de economicidade, segurança nacional ou outro de
interesse público de alta relevância, devidamente jus ﬁcado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.
15.17 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, em especial a prevista no ar go 31 da Lei 8.212, de 1993, nos
termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.
15.18 É vedado o pagamento, a qualquer tulo, por serviços prestados, à empresa privada que tenha em seu quadro societário servidor público da a va do
órgão contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente.
15.19 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, ﬁca convencionado que a taxa
de compensação ﬁnanceira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efe vo adimplemento da parcela é calculada mediante a aplicação da
seguinte fórmula:
EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efe vo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação ﬁnanceira = 0,00016438, assim apurado:
( 6 / 100 )
I = (TX)

I=

365

I = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%

16. REAJUSTE
16.1 Os preços são ﬁxos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.
17. GARANTIA DA EXECUÇÃO
17.1 Não haverá exigência de garan a contratual da execução.
18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
18.1 Comete infração administra va nos termos da Lei nº 8.666/93, a CONTRATADA que:
18.1.1 inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
18.1.2 ensejar o retardamento da execução do objeto;
18.1.3 falhar ou fraudar na execução do contrato;
18.1.4 comportar-se de modo inidôneo; ou
18.1.5 cometer fraude ﬁscal.
18.2 Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
18.2.1 Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que
não acarretam prejuízos signiﬁca vos para o serviço contratado;
18.2.2 Multa de:

18.2.2.1 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a
incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto,
de forma a conﬁgurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
18.2.2.2 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao
previsto no subitem acima, ou de inexecução parcial da obrigação assumida;
18.2.2.3 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida;
18.2.2.4 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e
18.2.2.5 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentação da garan a (seja para reforço ou por ocasião de
prorrogação), observado o máximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração CONTRATANTE a promover a
rescisão do contrato;
18.2.2.6 As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si.
18.2.3 Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, en dade ou unidade administra va pela qual a Administração Pública opera e atua
concretamente, pelo prazo de até dois anos;
18.2.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os mo vos 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 Contratante pelos
prejuízos causados;
18.3 As sanções previstas nos subitens 19.2.1, 19.2.3 e 19.2.4 poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos
pagamentos a serem efetuados.
18.4 Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:
Tabela 1
GRAU

CORRESPONDÊNCIA

1

0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

2

0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato

3

0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato

4

1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato

5

3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2
INFRAÇÃO

ITEM

DESCRIÇÃO

1

Permi r situação que crie a possibilidade de causar dano sico, lesão corporal ou conseqüências letais, por ocorrência;

2

Suspender ou interromper, salvo mo vo de força maior ou caso fortuito, os serviços contratuais por dia e por unidade de atendimento;

3

Manter funcionário sem qualiﬁcação para executar os serviços contratados, por empregado e por dia;

4

Recusar-se a executar serviço determinado pela ﬁscalização, por serviço e por dia;

5

Re rar funcionários ou encarregados do serviço durante o expediente, sem a anuência prévia do CONTRATANTE, por empregado e por
dia;
Para os itens a seguir, deixar de:

6

Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, por funcionário e por dia;

7

Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão ﬁscalizador, por ocorrência;

8

Subs tuir empregado que se conduza de modo inconveniente ou não atenda às necessidades do serviço, por funcionário e por dia;

9

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos nesta tabela de multas, após reincidência formalmente no ﬁcada
pelo órgão ﬁscalizador, por item e por ocorrência;

10

Indicar e manter durante a execução do contrato os prepostos previstos no edital/contrato;

11

Providenciar treinamento para seus funcionários conforme previsto na relação de obrigações da CONTRATADA

18.5 Também ﬁcam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou proﬁssionais que:
18.5.1 tenham sofrido condenação deﬁni va por pra car, por meio dolosos, fraude ﬁscal no recolhimento de quaisquer tributos;
18.5.2 tenham pra cado atos ilícitos visando a frustrar os obje vos da licitação;
18.5.3 demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos pra cados.
18.6 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administra vo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à
CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
18.7 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educa vo da pena, bem como o
dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
18.8 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

19. ESTIMATIVA DE PREÇOS
19.1 O valor da contratação é R$ 120.118,39 (cento e vinte mil cento e dezoito reais e trinta e nove centavos).
Integram este Projeto Básico, para todos os ﬁns e efeitos, os seguintes Anexos:
Anexo I – Planilha orçamentária de referência SEI (6379470);
Anexo II – Planilha de BDI SEI (6379476);
Anexo III – Planilha de Encargos sociais SEI (6379479);
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