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 Comissão Permanente de Licitação 
Rua Professor Agnelo Bitencourt, 1620, Boa Vista/RR, CEP 69305-170 
Telefone: (95) 3624-1448 e Fax: @fax_unidade@ - www.crarr.org.br

 

PROJETO BÁSICO Nº 2/2020/CRA-RR

PROCESSO Nº 476927.000612/2020-52

 

Em cumprimento ao art. 7º, inciso I, da Lei nº 8.666/93, apresentamos a seguir estudos preliminares realizados contendo
elementos capazes de propiciar a avaliação do custo pela Administração, considerando o preço atualmente pra�cado, a definição de
métodos, a estratégia de suprimento e o prazo de execução do contrato, quando for o caso, fornecendo subsídios para a contratação e
disposições contratuais.

 

1. DO OBJETO

 

1.1. Contratação de Pessoa Jurídica que apresente a proposta mais vantajosa para a realização de serviços comuns de engenharia
para reforma do telhado e forro de gesso do imóvel de propriedade do Conselho Regional de Administração de Roraima, conforme
especificações do Projeto Básico e seus anexos. 

 

2. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

 

2.1. Trata se de serviços de reforma parcial do telhado imóvel de propriedade do CRA/RR, devendo compreender a composição
orçamentaria abaixo: 
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2.2. Todos os serviços serão executados segundo as Normas Técnicas.

2.3. A execução serão registrados no CREA e demais órgãos necessários à legalização da obra.

2.4. A contratação contempla o fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra necessária à execução do
serviço, em conformidade com as especificações técnicas e condições constantes no Laudo Técnico (0710580).

 

3. DA JUSTIFICATIVA

 

3.1. O telhado do imóvel do CRA/RR encontra-se em mal estado de conservação, com telhas quebradas e fora de lugar, sem vigas
estruturais para sustentação do telhado, fazendo-se necessária a reforma e subs�tuição, conforme conjunto de fotos anexados ao documento
SEI nº 0625362. As paredes de alvenaria apresentam infiltrações em diversos pontos, sobretudo na parte superior da porta de acesso à copa
do Conselho, devido ao mal estado do telhado. Imperioso também destacar que o forro de gesso da copa e da sala de atendimento, em razão
do mal estado de conservação do telhado, está rachado, com buracos e visivelmente afundado, podendo causar risco à integridade �sica de
funcionários, conselheiros, registrados e demais colaboradores.

3.2. Enquanto aos critérios de acessibilidade não se aplica nessa reforma, por ser tratar de reforma de telhado.

3.3. Dito isso, os obje�vos a serem alcançados com a contratação seriam a melhoria do espaço �sico para atender os registrados, o
atendimento das demandas específicas de trabalho dos funcionários e estagiários, e a diretoria e conselheiros, além de, principalmente,
garan�r a a integridade do imóvel que se deteriora a cada dia e/ou a cada chuva, haja visto as caracterís�cas das chuvas na cidade de Boa
Vista, quase sempre torrenciais. 

4. DO FUNDAMENTO LEGAL

4.1. Este documento é regido pela Lei nº 8.666/93, de licitação, des�na-se a garan�r a observância do princípio cons�tucional da
isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração e será processada e julgada em estrita conformidade com os
princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administra�va, da vinculação
ao instrumento convocatório, do julgamento obje�vo e dos que lhes são correlatos.

4.2. Lei nº 8.666/93, art. 24, inciso I: para obras e serviços de engenharia de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na
alínea "a", do inciso I do ar�go anterior, desde que não se refiram a parcelas de uma mesma obra ou serviço ou ainda para obras e serviços da
mesma natureza e no mesmo local que possam ser realizadas conjunta e concomitantemente;  (redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998).

4.3. Tipo de contratação: Menor preço.
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5. DO LOCAL DA OBRA

5.1. Conselho Regional de Administração de Roraima - CRA-RR, localizado na Rua Professor Agnelo Bitencourt, nº. 1620, bairro São
Francisco, município de Boa Vista/RR, CEP: 69.305-170.

5.2. Contato através dos telefones (95) 3624-1448 e 3224-9635  e Whatsapp: (95) 99133-7071.

5.3. E-mail:  craroraima@crarr.org.br, e/ou cpl@@crarr.org.br

 

6. DA DESCRIÇÃO DO OBJETO

6.1. Os serviços a serem executados compreendem:

6.1.1. Os serviços deverão ser executados conforme especificação técnica;

6.1.2. Todos os trabalhos deverão ser executados com mão-de-obra qualificada, devendo a CONTRATADA obedecer às normas
técnicas da ABNT e/ou INMETRO, as recomendações dos fabricantes, e das orientações constantes neste Projeto Básico e seus anexos ou
ainda, das informações prestadas pela Fiscalização;

6.1.3. Todos os materiais e mão-de-obra necessária à execução dos serviços, bem como seus respec�vos encargos sociais serão de
responsabilidade da CONTRATADA;

6.1.4. A CONTRATADA deverá tomar todas as precauções e zelar permanentemente para que suas operações não provoquem danos
�sicos ou materiais a terceiros, nem interfiram nega�vamente com o tráfego nas vias públicas que u�lizar ou nos imóveis que estejam
localizadas nas proximidades da obra. A CONTRATADA se responsabilizará por todos os danos causados a terceiros e aos bens públicos;

6.1.5. A CONTRATADA deverá recompor todos os elementos que forem danificados durante a execução da obra (pavimentações,
calçamentos, etc.) e os detritos resultantes das operações de transporte ao longo de qualquer via pública deverão ser removidos
imediatamente pela CONTRATADA, sob suas expensas;

6.1.6. A obra só se dará por concluída após o término de todos os serviços especificados, re�rada de eventuais entulhos e completa
limpeza de todas as áreas trabalhadas;

6.1.7. A CONTRATADA deverá fornecer e conservar os equipamentos e ferramentas necessárias, empregar mão-de-obra capaz, de
modo a reunir permanentemente uma equipe homogênea e suficiente, a fim de garan�r a conclusão dos serviços dentro do prazo fixado e
com a qualidade desejada;

6.1.8. Os detritos e resíduos da construção deverão ser des�nados para lugares apropriados e que não causem prejuízos ao meio
ambiente de acordo com a resolução CONAMA 307/ 2003.

 

7. DOS PRAZOS E DA FISCALIZAÇÃO

7.1. O prazo de vigência do contrato é de 6 (seis) meses, contados a par�r de sua assinatura.

7.2. O prazo de execução dos serviços, será de 45 (quarenta e cincos) dias, contados a par�r da data do recebimento da Ordem de
Serviço.

7.3. O prazo execu�vo previsto no item 7.1 poderá ser excepcionalmente prorrogado quando solicitado pela CONTRATADA, durante
o seu transcurso e com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, mediante comprovação técnica do mo�vo e da necessidade aceita pela
Administração do CRA-RR, com as devidas correções nas planilhas e alteração do cronograma �sico-financeiro.

7.4. Toda prorrogação de prazo deverá ser jus�ficada por escrito e previamente autorizada pela Comissão Permanente de
Fiscalização e Supervisão de Obras do CRA-RR, designada pela autoridade competente. A jus�fica�va deverá demonstrar a ausência de culpa
da CONTRATADA, bem como a relação de causa e efeito entre os fatos alegados e o atraso verificado, formalizando-se o respec�vo Termo
Adi�vo.

7.5. A CONTRATADA deverá prever em sua proposta o ônus da decisão de u�lizar ou não horas extras, pois tal decisão não poderá
ser usada de base para pedidos de acréscimos, reposições ou qualquer forma de ressarcimento por parte deste CRA-RR.

7.6. A fiscalização será exercida no interesse da Administração e não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA,
inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus
agentes e prepostos.

7.7. Os serviços ora contratados serão acompanhados e fiscalizados pela Comissão Permanente de Fiscalização e Supervisão de
Obras .

7.8. A Comissão de Fiscalização e supervisão de obras deverá ser composta por, no mínimo, 01 (um) fiscal de contrato e 01 (um)
fiscal de execução, que serão responsáveis por:

a) Supervisionar a execução dos serviços;

b) Estabelecer metodologia para medições, de acordo com o cronograma �sico e financeiro;

c) Fazer cumprir todas as cláusulas contratadas atendendo as especificações, prazo, valores e demais condições acordadas
na proposta;

d) Fazer as anotações em registro próprio de toda ocorrência relacionada à execução do contrato;
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e) Solicitar autorização a autoridade competente as alterações de serviços contratuais, por meio de jus�fica�va
fundamentada;

f) Formalizar os termos adi�vos, com as devidas jus�fica�vas;

g) Abrir processo administra�vo para aplicação de sanções administra�vas;

h) No�ficar a empresa e aplicar as sanções;

i) Receber as alegações de defesa da CONTRATADA, previstas no presente Projeto Básico;

j) Julgar as alegações de defesa visando à legalidade, razoabilidade e proporcionalidade do processo; 

k) Providenciar as sanções, se julgadas per�nentes, as quais serão homologadas e aplicadas pelo Ordenador de Despesa;

l) Atestar as notas fiscais; e ,

m)Outras medidas necessárias ao fiel cumprimento do contrato.

7.9. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas aos seus superiores em
tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

7.10. A CONTRATANTE reserva-se ao direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços prestados, se em desacordo com o
Contrato.

7.11. Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto contratual, deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA,
sem ônus para a CONTRATANTE.

7.12. A Fiscalização, através de vistorias, ocorrerá em intervalos máximos de 07 (sete) dias corridos ou sempre que houver
necessidade. 

7.13. As vistorias serão efetuadas pela Comissão de Fiscalização e supervisão de obras, ou por engenheiro por ela designado, e,
acompanhado pelo engenheiro da contratada. 

7.14. Ao dar por encerrado o seu trabalho, a CONTRATADA solicitará à Comissão de Fiscalização e supervisão de obras do CRA/RR o
TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO. A comissão após vistoria lavrará o termo e se for o caso registrará as pendências contratuais, que
para providências contará com prazo máximo de 15 (QUINZE) dias. Após este prazo a comissão vistoriará a obra com a finalidade de lavrar o
TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, nos termos do Código Civil brasileiro. A CONTRATADA corrigirá os vícios redibitórios à medida que se
tornarem aparentes.

7.15. A CONTRATADA só poderá solicitar recebimento provisório após a execução de todos os serviços, aplicação de todos os
materiais, instalação e teste de todos os equipamentos sobre sua responsabilidade, bem como a apresentação de toda documentação
necessária. 

7.16. Caso a Comissão de Fiscalização  julgue que a obra está sem condições para o recebimento provisório o prazo para término dos
serviços não será interrompido e a CONTRATADA deverá solicitar nova vistoria, quando a obra deverá apresentar condições para tal.

7.17. A lavratura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO não exime a CONTRATADA, em qualquer época, das garan�as concebidas
e das responsabilidades assumidas em Contrato e por força das disposições legais em vigor.

7.18. A CONTRATADA deverá submeter previamente à aprovação da Comissão de eventuais ajustes no cronograma e plano de
execução dos serviços e obras, de modo a mantê-la perfeitamente informada sobre o desenvolvimento dos trabalhos; e,

7.19. Os serviços serão executados durante o horário normal de expediente do CRA-RR, de modo a não comprometer ou
interromper as a�vidades dos demais setores. Caso haja necessidade de execução de serviços aos finais de semana, feriados e/ou horários
especiais será feito somente com autorização da Comissão de fiscalização.

8. DO PAGAMENTO

8.1. O pagamento será realizado conforme o cronograma �sico-financeiro apresentado pela contratada.

8.2. Obedecido ao cronograma �sico-financeiro apresentado, a contratada solicitará à Fiscalização a medição dos trabalhos
executados. Uma vez medidos os serviços pela fiscalização, a contratada apresentará nota fiscal/fatura de serviços para liquidação e
pagamento da despesa pelo CRA-RR.

8.3. O pagamento será efetuado de acordo com o CNPJ sob o qual foi emi�da a Nota Fiscal, que deverá ser o mesmo habilitado na
licitação.

8.4. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação  qualquer obrigação financeira que lhe
tenha sido imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência.

8.5. O pagamento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia ú�l após atestada na Nota Fiscal, pela Fiscalização designada de que os
serviços foram realizados.

8.6. Por ocasião dos pagamentos, deverá ser observado, ainda, se a CONTRATADA encontra-se em dia com suas obrigações para
com o sistema da seguridade social, mediante apresentação da Cer�dão Nega�va de Débito junto ao INSS, Cer�dão de Débitos Trabalhista
(TST) e do Cer�ficado de Regularidade Fiscal junto ao FGTS. 

8.7. Nos casos de eventuais atrasos de pagamentos, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica
convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela CONTRATANTE, entre o final do período de adimplemento de cada parcela
até a data do efe�vo pagamento, aplica-se a seguinte fórmula:
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EM = I x N x VP, onde:

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 = 0,0001644, assim apurado: I = TX/365;

TX = percentual da taxa anual = 6%

8.8. A compensação financeira prevista no item anterior será incluída na Nota Fiscal/Fatura da medição seguinte ao da ocorrência.

 

9. DO CUSTO ESTIMADO

9.1. O custo es�mado para a execução do objeto deste Projeto Básico é de R$ 25.168,08 (vinte e cinco mil cento e sessenta e oito
reais e oito centavos).

10. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. Os recursos para custeio das despesas decorrentes da contratação de que trata este Projeto Básico, correrão à conta da
seguinte dotação orçamentária: Rubrica nº 6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis.

11. DA PROPOSTA 

11.1.  A proposta deverá ser elaborada de forma a atender as Planilhas e especificações constantes no Projeto Básico e seus Anexos. 

11.2. A proposta de preços deverão ser impressas ou enviadas em formato PDF, devendo suas páginas estarem numeradas
e assinadas pelo representante legal da empresa, sem emendas, acréscimos, borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões, salvo se,
inequivocamente, tais falhas não acarretarem lesões ao direito dos demais proponentes, prejuízo à Administração ou não impedirem a exata
compreensão de seu conteúdo, e deverão constar: 
 

11.2.1. A razão social da licitante, número do CNPJ, endereço, telefone e endereço eletrônico da empresa proponente e, dados da
conta bancária onde serão depositados os pagamentos;

11.2.2. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data de entrega da proposta;

11.2.3. A proposta deverá ser apresentada com a descrição dos serviços ofertados, atendendo o descrito da Planilha orçamentaria,
item 2.1. 

11.2.4. Preço Unitário do objeto, em moeda corrente nacional, conforme Planilha Orçamentária constante do Anexo I do Projeto
Básico, incluindo todas as despesas, impostos, taxas encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, fretes, seguros e quaisquer
outros que incidam ou venham a incidir sobre a execução dos serviços;

11.2.5. Juntamente com a proposta de preços, a proponente interessada deverá apresentar a declaração de que atende plenamente
todos os requisitos de habilitação exigidos para o certame, e os cer�ficados e/ou declarações que possam ser exigidos no presente Projeto
Básico, bem como que a licitante possui suporte administra�vo, aparelhamento e condições adequadas, bem como pessoal qualificado e
treinado, disponíveis para a execução do objeto desta licitação. 
 

11.3. Para composição da proposta, a empresa licitante, deverá também encaminhar as seguintes documentações ( Anexo II) :

 

a) Planilha de Composição de Custos Unitários, Custos Quan�ta�va Detalhada, com todos os preços unitários que levaram à
determinação do preço global ofertado;

b) Cronograma Físico-Financeiro detalhado correspondente;

c) Tabela de detalhamento da composição do BDI e dos respec�vos percentuais pra�cados;

d) Tabela dos encargos sociais.

11.4. Junto a proposta ou em momento posterior solicitado pela Contratante, a proponente deverá apresentar Declaração de que
não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição
de menor aprendiz, a par�r de quatorze anos, conforme determina o art. 7º, inciso XXXIII, da Cons�tuição Federal (Anexo III deste Projeto
Básico).

11.5. É proibido a todos os licitantes, sob pena de desclassificação da proposta, lançar dentro do BDI em suas planilhas de
composição de custos o Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL.

11.6. Caberá a Comissão julgadora do certame licitatório, verificar a compa�bilidade e exequibilidade da proposta vencedora,
baseado nos termos da Lei n.º 8.666/93.

12. DA HABILITAÇÃO 

12.1. O licitante detentor da melhor proposta deverá apresentar a Comissão Permanente de Licitação as documentações
indispensáveis à garan�a do cumprimento das obrigações. A CPL verificará o cumprimento das condições de par�cipação, especialmente
quanto à existência de sanção que impeça a eventual contratação. 
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12.2. Da Habilitação jurídica: 
 

12.2.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercan�s, a cargo da Junta Comercial da
respec�va sede;

12.2.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Cer�ficado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI,
cuja aceitação ficará condicionada à verificação da auten�cidade no sí�o <www.portaldoempreendedor.gov.br>;

12.2.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato cons�tu�vo, estatuto ou
contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respec�va sede, acompanhado de documento comprobatório de seus
administradores;

12.2.4. No caso de sociedade simples: inscrição do ato cons�tu�vo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede,
acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 

 

12.3. Da Habilitação fiscal e trabalhista: 
 

12.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;

12.3.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de cer�dão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB);

12.3.3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante;

12.3.4. Prova de regularidade com o Fundo de Garan�a do Tempo de Serviço (FGTS);

12.3.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Jus�ça do Trabalho, mediante a apresentação de cer�dão nega�va ou
posi�va com efeito de nega�va; 

 

12.4. Da Qualificação econômico-financeira: 
 

12.4.1. Cer�dão nega�va de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.

 

12.5. Da Qualificação técnica: 
 

12.5.1. Registro ou Inscrição da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), conforme art. 30, inciso I,
da Lei nº 8.666/93.

12.5.2. No prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, após a assinatura do contrato, o Contratado deverá entregar formalmente, cópia
auten�cada do comprovante de recolhimento da ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) referente ao objeto contratado e
especialidades per�nentes, nos termos da Lei nº 6.496/77, recolhida pelos Responsáveis Técnicos, emi�do pelo Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA competente.

 

13. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

 

13.1. A CONTRATANTE obriga-se a:

 

13.1.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, através de servidor designado para este fim, nos termos do art. 67 da Lei nº
8.666/93.

13.1.2. Atentar para que durante a vigência do presente contrato seja man�da a situação de regularidade rela�va à seguridade social
(INSS), ao Fundo de Garan�a por Tempo de Serviço (FGTS) e a Fazenda Federal da CONTRATADA, bem assim a sua compa�bilidade com as
obrigações assumidas pela CONTRATADA.

13.1.3. Efetuar o pagamento nas condições e preços ajustados, após o devido atesto da nota fiscal/fatura.

13.1.4. Transmi�r ao preposto da Contratada toda e qualquer demanda relacionada à execução do serviço(s).

13.1.5. 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 cer�ficando-se de que as soluções por ela propostas sejam as mais
adequadas.
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13.1.6. Aplicar à Contratada as penalidades regulamentares e contratuais.

13.1.7. Prestar as informações e esclarecimentos necessários à Contratada.

13.1.8. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste Termo.

13.1.9. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, conforme cronograma �sico �sico-financeiro.

13.1.10. O CRA/RR não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à
execução do presente objeto, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados,
prepostos ou subordinados.

 

13.2. a CONTRATADA obriga-se a:

 

13.2.1. Nomear preposto para acompanhamento da prestação dos serviços, que deverá seguir as orientações demandadas pelo
CRA/RR.

13.2.2. Assumir todos e quaisquer ônus, referente a salário, horas extras, transportes, adicionais e demais encargos sociais
rela�vamente aos seus empregados, assumindo a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultante da adjudicação desta
Licitação, ficando a Contratante isenta de qualquer vínculo emprega�cio com os mesmos.

13.2.3. Manter, durante toda a execução do serviço, em compa�bilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação.

13.2.4. Zelar pela perfeita execução dos serviços, a fazê-lo de forma me�culosa e constante, mantendo-os sempre em perfeita ordem.

13.2.5. Prover, realizar, manter e priorizar todas as ações necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas con�das neste Projeto Básico .

13.2.6. Arcar com eventuais prejuízos causados ao CRA/RR ou a terceiros, provocados por negligência ou irregularidade come�da por
seus empregados ou prepostos envolvidos na execução do objeto.

13.2.7. Entregar os serviços nos prazos e condições especificados.

13.2.8. Manter seus empregados e/ou prepostos, quando em serviço, devidamente iden�ficados, mediante o uso permanente de
crachás e/ou uniformes.

13.2.9. Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades apontadas pela Contratante.

13.2.10. Reparar, corrigir, remover ou subs�tuir, 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 da execução ou dos materiais empregados.

13.2.11. Responsabilizar se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto.

13.2.12. U�lizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em conformidade com as
normas e determinações em vigor.

13.2.13. 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.

13.2.14. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos para serviço e de proteção, bem como
instalações, em condições adequadas ao cumprimento das normas de saúde, segurança e bem estar no trabalho.

13.2.15. 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.

13.2.16. 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.

13.2.17. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por qualquer causa de destruição, danificação,
defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens da Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que o corridos em via pública
junto à obra.

13.2.18. Executar os serviços sob a responsabilidade técnica de profissional habilitado, sendo exigida, no mínimo, uma visita semanal no
local dos serviços, de um dos responsáveis técnicos.

13.2.19. Entregar Relatório dos Serviços Executados (contendo todas as a�vidades desenvolvidas no período, incluindo todas as
alterações dos projetos e/ou serviços) ao final da obra, e, sempre que o Fiscal do Contrato exigir, pareceres técnicos sobre fatos relevantes
ocorridos no transcorrer da execução do objeto.

 

14. DA VISITA TÉCNICA
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14.1. É facultado às empresas interessadas realizarem uma visita técnica a sede do CRA/RR antes do envio da proposta, devendo
estar presente um técnico especializado, conforme agendamento feito junto a Contratante.

14.2. A visita tem por finalidade dirimir dúvidas e ques�onamentos acerca dos métodos de execução dos serviços descritos neste
Projeto Básico, além de proporcionar às empresas interessadas a possibilidade de verificar/comprovar as medidas e materiais informados
neste documento.

14.3. Após a realização da visita, um(a) funcionário(a) responsável do CRA/RR emi�rá o Atestado de Vistoria Técnica (modelo Anexo
IV), documento que comprovará a vistoria realizada pela empresa e que deverá ser juntado com as documentações de habilitação.

14.4. O agendamento da visita deverá ser executado com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, por meio de um
dos e-mails: <cpl@crarr.org.br> ou <craroraima@gmail.com>.

14.5. O agendamento da visita poderá ser realizada até um dia antes do prazo final da entrega de propostas.

14.6. Como é facultado à proponente deixar de realizar a vistoria técnica no local da prestação do serviço, a licitante que optar pela
não realização da vistoria, vindo a ser a vencedora, não poderá alegar, como jus�fica�va para se eximir das obrigações assumidas, o
desconhecimento do estado de conservação, das caracterís�cas, quan�dades e eventuais dificuldades para execução dos serviços e suas
peculiaridades.

 

15. DAS SANÇÕES

 

15.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato, a CONTRATANTE poderá, garan�da a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as
seguintes sanções:
 

a) Advertência por escrito para pequenas irregularidades, entendidas aquelas que pelo juízo da administração do
Contratante não causarem prejuízos significa�vos;

b) Multa de mora de 1% (um por cento) calculada sobre o valor do contrato, por dia de atraso injus�ficado no cumprimento
do prazo de entrega do objeto, até o máximo de 15 (quinze) dias.

c) Multa de mora de 2% (dois por cento) calculada sobre o valor do contrato, por dia de atraso, no caso de atraso
injus�ficado para efetuar reparo ou subs�tuição de produto, contado a par�r do esgotamento do prazo estabelecido pelo
fiscal do contrato para a promoção da reparação/subs�tuição, até o máximo de 15 (quinze) dias.

d) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, em caso de rescisão causada por ação ou omissão injus�ficada
da Contratada. 
 

15.2. Após o décimo quinto dia de atraso injus�ficado, o contratante poderá rescindir o contrato, caracterizando-se a inexecução
total do objeto.

15.3. Será declarada inidônea para licitar ou contratar com a União, enquanto pendurarem 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 o contratado
ressarcir a União pelos prejuízos resultantes após decorrido o prazo da sanção aplicada. 
 

a) Ensejar o retardamento da execução do objeto da contrato.

b) Não man�ver a proposta.

c) Falhar ou fraudar na execução do contrato.

d) Comportar-se de modo inidôneo.

e) Fizer declaração falsa; ou

f) Cometer fraude fiscal. 
 

15.4. As multas poderão ser aplicadas concomitantemente com as demais sanções, garan�da a defesa prévia do interessado no
prazo de cinco dias úteis, contados a par�r da data em que tomar ciência.

15.5. Para efeito de aplicação de multa, o valor do Contrato será apurado deduzindo-se dele o valor das entregas aceitas.

15.6. A aplicação das sanções previstas no Contrato não exclui a possibilidade da responsabilidade civil da Contratada por eventuais
perdas e danos causados à Administração Pública.

15.7. O valor da multa, aplicada após regular prazo de recurso, será descontado de pagamentos eventualmente devidos pelo
contratante, salvo se existente garan�a contratual, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.

15.8. Aplicam-se, ainda, subsidiariamente ao contrato, as cominações legais previstas no art. 87 da Lei n.º 8.666/93.
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16. DA RESCISÃO CONTRATUAL

 

16.1. Nos termos do Art. 77, da Lei nº 8.666/93, a inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as
consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento.

16.2. Para este efeito, de acordo com o Art. 78, da Lei nº 8.666/93, cons�tuem mo�vo para rescisão do contrato:

I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;

II - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;

III - a len�dão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão da obra, do
serviço ou do fornecimento, nos prazos es�pulados;

IV - o atraso injus�ficado no início da obra, serviço ou fornecimento;

V - a paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;

VI - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência,
total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admi�das no edital e no contrato;

VII - o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua
execução, assim como as de seus superiores;

VIII - o come�mento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1o do art. 67 desta Lei;

IX - a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;

X - a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;

XI - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do
contrato;

XII - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, jus�ficadas e determinadas pela máxima
autoridade da esfera administra�va a que está subordinado o contratante e exaradas no processo administra�vo a que se
refere o contrato;

XIII - a supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras, acarretando modificação do valor inicial do
contrato além do limite permi�do no § 1o do art. 65 desta Lei;

XIV - a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias,
salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repe�das suspensões
que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o
direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação; 

XV - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes de obras, serviços ou
fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da
ordem interna ou  guerra,  assegurado  ao  contratado  o  direito  de  optar  pela  suspensão  do cumprimento de suas
obrigações até que seja normalizada a situação; 

XVI - a não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução de obra, serviço ou
fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto; 

XVII - a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impedi�va da execução do contrato.
Parágrafo único. Os casos de rescisão contratual serão formalmente mo�vados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla
defesa.

XVIII - descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.

 

16.3. No caso de rescisão provocada por inadimplemento da Contratada, o Contratante poderá reter, cautelarmente, os créditos
decorrentes do contrato até o valor dos prejuízos causados, já calculados ou es�mados.

16.4. No procedimento de rescisão contratual, será assegurado o contraditório e a ampla defesa à Contratada, que após
formalmente in�mada, terá o prazo decadencial de 5 (cinco) dias úteis para manifestação.

 

17. DA SUBCONTRATAÇÃO E ALTERAÇÕES SUBJETIVAS

 

17.1. Não será admi�da a subcontratação, ceder ou transferir, total ou parcialmente do objeto deste instrumento.
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17.2. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/por outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela
nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação; sejam man�das as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à
execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa do CRA/RR à con�nuidade do contrato.

17.3. A CONTRATANTE poderá, sem ônus decorrente, aceitar modificações propostas pela CONTRATADA, com vistas ao
aperfeiçoamento e exequibilidade do objeto contratado, no advento de algum fato novo ou qualquer imprevisto, as quais serão analisadas
pela Administração.

17.4. A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nos
limites estabelecidos nos parágrafos 1º e 2º do art. 65, da Lei nº 8.666/93.

18.  DISPOSIÇÕES GERAIS

18.1. Este Projeto Básico é parte integrante do contrato, devendo integrá-lo de forma anexa.

18.2. O contrato reger-se-á pelas normas elencadas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores aplicáveis a espécie, bem como
normas per�nentes e específicas ao objeto.

18.3. O foro para solucionar os li�gios será o de Boa Vista/RR, desconsiderando qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

18.4. As propostas podem ser encaminhadas de acordo com item 11. em formato PDF para o endereço eletrônico
<craroraima@gmail.com> ou, serem entregues presencialmente na sede do CRA/RR na Rua Professor Agnelo Bitencourt, nº 1620, Boa
Vista/RR, CEP: 69.305-170, de segunda a sexta-feira em horário de funcionamento das 8h às 12h e das 14h às 18h. 
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