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PROJETO BÁSICO 

 
1. DEFINIÇÃO DO OBJETO 

Projeto básico para contratação de empresa especializada para obra de 
construção de calçada entorno da Praça Colibri no Bairro Jardim da Montanha, 
situada na Sede do município de Santa Teresa-ES. Coordenadas geográficas: 
19°56'31.4"S e 40°35'16.7"W   

 

2. CONTEXTUALIZAÇÃO, JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO 

O bairro Jardim da Montanha foi implantado na década de 80 tendo a Praça 
Colibri reservada a área de lazer e convivência dos moradores. Atualmente a praça 
conta apenas com uma quadra de esportes que é utilizada por crianças e 
adolescentes para recreação, enquanto o restante da praça é inaproveitável devido 
à falta de infraestrutura. 

Buscado melhorar a acessibilidade local e promover o inicio da urbanização de 
tal praça esse projeto propõe a construção de uma calçada em seu entorno, que 
também poderá servir a atividade recreativas e esportivas, como caminhada e 
corridas. 

  

3. PRAZOS DE EXECUÇÃO E CONTRATO 

      Os SERVIÇOS EM OBRA deverão ser executados no período de DOIS meses, 
contados A PARTIR DA ORDEM DE SERVIÇO, de acordo com o cronograma físico-
financeiro apresentando em conjunto com este projeto básico.  

O prazo do CONTRATO deverá ser de QUATRO meses a contar de sua 
assinatura.  

 

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO SERVIÇO 

      A execução dos serviços obedecerá rigorosamente ao conjunto de projetos, 
memoriais e planilha orçamentária, não podendo ser inserida qualquer modificação 
sem o consentimento por escrito da fiscalização. 

     Os projetos e especificações são elementos que se complementam, devendo as 
eventuais discordâncias ser resolvidas pela fiscalização com a seguinte ordem de 
prevalência: projetos e especificações. 

     Nestas especificações fica esclarecido que só será permitido o uso de materiais 
ou equipamentos similares aos especificados, se rigorosamente equivalentes, isto é, 
desempenharem idênticas funções construtivas e apresentarem as mesmas 
características formais e técnicas. 
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    De modo algum a atuação da fiscalização eximirá ou atenuará a responsabilidade 
da contratada. Só à contratada caberá a responsabilidade pela perfeição da obra em 
todos os seus detalhes. Os serviços e materiais obedecerão sempre às normas e 
métodos pertinentes da ABNT. 

    Os quantitativos da planilha são indicativos extraídos dos projetos e do memorial 
de cálculo.  

    Os materiais a serem empregados na obra deverão ser novos, de primeira 
qualidade obedecendo às especificações do presente memorial, às normas da 
ABNT no que couber e, na falta destas ter suas características reconhecidas em 
certificados ou laudos emitidos por laboratórios tecnológicos idôneos. 

     

5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

5.1 Acervo Técnico do Responsável Técnico, fornecidos por pessoas jurídicas de 
direito público ou privado, devidamente registrado no Conselho Regional, que 
conste: 
5.1.1 – Execução de passeio de cimentado camurçado com argamassa de cimento e 
areia no traço 1:3 e lastro de concreto  

5.1.2 - Assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado. 

 

6. BDI E LEIS SOCIAIS 

      Planilha detalhada de quantitativos e preços unitários e totais dos custos 
incidentes para a execução do objeto da licitação e percentual BDI - Bonificação e 
Despesas Indiretas, que não poderá ser superior a 30,90% sobre estes custos. 

Composição analítica de custos das leis sociais, que não poderá ser inferior a 
128,33%, em conformidade com normativa do IOPES. 

 

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

     Constituem obrigações da Contratada: 

• Verificar a execução dos serviços de acordo com as Normas Técnicas e suas 
regulamentações.  

• Verificar a execução dos serviços em conformidade com a legislação ambiental 
vigente para o local.  

• Propor a PMST alternativas para solução de problemas que venham ocorrer no 
transcurso dos serviços, levando em consideração os aspectos econômicos e 
técnicos envolvidos;  

• Disponibilizar materiais e equipamentos de qualidade, que proporcionem a perfeita 
execução dos serviços.  
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• Ter em seu quadro de funcionários, pessoal devidamente habilitado para a função a 
ser exercida na execução dos serviços, em seu nome, observando rigorosamente 
todas as prescrições relativas às leis trabalhistas, previdenciárias, securitárias, 
sindicais, dentre outras. Sendo considerada, nesse particular, responsabilidade 
exclusiva da contratada;  

• Verificar se a execução dos serviços atendem rigorosamente as normas de 
segurança, higiene e medicina do trabalho; 

• Designar um representante legal para responder quando solicitado, perante á PMST 
sobre a execução dos serviços até o total cumprimento das obrigações pactuadas; 

• Obriga-se a CONTRATADA a manter, durante toda a execução do Contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

• É obrigação da CONTRATADA, executar as OBRAS e SERVIÇOS para o 
CONTRATANTE obedecendo às especificações, aos itens, aos subitens, aos 
elementos, às condições gerais e específicas do Edital de TOMADA DE PREÇOS, 
anexos, bem como aos detalhes e instruções fornecidos pelo Município, ficando 
acordado que os mencionados documentos passam a integrar o presente Contrato, 
para todos os efeitos de direito, ainda que nele não transcritos.  

• A CONTRATADA não poderá interromper a execução dos serviços objeto deste 
Edital, por falta de liberação dos recursos financeiros pela instituição financeira 
encarregada de repasse de recursos, quanto às medições apresentadas ao 
CONTRATANTE, devendo esta, desde já, estar ciente de suportar financeiramente 
os possíveis atrasos dos repasses financeiros, sem paralisar as obras, que não for o 
Município que deu causa. 

• Cumprir as Normas de Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, bem 
como as Leis, Regulamento e posturas Municipais, em especial as de segurança 
pública. 

• Obter todas as licenças relacionadas às OBRAS e SERVIÇOS contratados.  

• A CONTRATADA, como única empregadora de seu pessoal, compromete-se a 
segurá-lo contra risco de acidentes de trabalho e observar rigorosamente, todas as 
prescrições relativas às leis trabalhistas e previdenciárias ou correlatas, em vigor no 
país. Deverá ainda dar condições de segurança aos seus empregados, fornecendo 
todos os equipamentos de proteção individual, ou seja, cumprir as normas legais 
regulamentares e administrativas aplicáveis à segurança, higiene e medicina do 
trabalho. 

• Executar as obras e serviços com as devidas precauções, responsabilizando-se por 
danos causados ao MUNICÍPIO ou a terceiros. Caso venha ocorrer danos a 
terceiros e o pagamento for efetuado por conveniência por parte do MUNICÍPIO, tal 
indenização será debitada à CONTRATADA, portanto, e a mesma deverá se 
resguardar com seguro contra riscos diversos. 
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• A CONTRATADA deverá manter o diário de obras atualizado diariamente, com 
informações confiáveis e escrita legível, relativos aos serviços do dia anterior, 
segundo as orientações da Fiscalização. 

 

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

• Fiscalizar o exato cumprimento das condições estabelecidas no contrato. 

• Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos 
profissionais da contratada.  

• Efetuar o pagamento a Contratada no prazo estabelecido. 

• Comunicar à CONTRATADA, por escrito e em tempo hábil, quaisquer instruções ou 
procedimentos a adotar sobre assuntos relacionados a este Contrato. 

• Designar um representante autorizado para acompanhar o andamento dos Serviços, 
fiscalizar e dirimir as possíveis dúvidas existentes. 

• Proceder à verificação da prestação de Serviços pela CONTRATADA, emitindo de 
comum acordo com a mesma o respectivo boletim de medição. 

• Obriga-se a CONTRATANTE a fornecer à CONTRATADA, todos os dados, 
documentos e informações que se façam necessárias ao bom desempenho dos 
serviços contratados, em tempo hábil. 

 

9. PENALIDADES/SANÇÕES 

9.1 -  Em caso de inexecução total ou parcial das OBRAS e SERVIÇOS, atraso de 
execução ou qualquer inadimplência contratual, inclusive desatendimento das 
determinações da Fiscalização, a CONTRATADA  estará sujeita, sem prejuízo das 
responsabilidades civil e criminal, no que couber, às seguintes penalidades:  

I - Advertência;  

II - multas penitenciais;  

9.2 - As multas serão aplicadas para os seguintes casos e percentuais, limitadas a 
10% (dez por cento) do valor global contratado:  

a) De 0,1% (zero vírgula um por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre 
o valor faturado objeto da inadimplência contratual, atualizada na forma da lei, 
quando a CONTRATADA, sem justa causa, deixar de cumprir a obrigação 
assumida.  

b) De 0,1% (zero vírgula um por cento) sobre o valor faturado objeto da 
inadimplência contratual, atualizada na forma da lei no caso de desatendimento de 
determinação da Fiscalização.  

III -  Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com O Município, segundo a natureza e a gravidade da falta cometida, por prazo 
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não superior a 2 (dois) anos, à critério do MUNICÍPIO;  

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o Município, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante O Município, que será concedida sempre que a 
CONTRATADA ressarcir O Município, pelos prejuízos resultantes e após decorrido 
o prazo da sanção aplicada no inciso anterior..  

9.3 - Quando as multas atingirem o percentual de 10% (dez  por cento) do valor 
global do Contrato, O Município poderá promover a rescisão parcial ou total do 
Contrato.  

9.4  - A CONTRATADA não incorrerá em multa quando o descumprimento dos 
prazos estabelecidos no cronograma físico resultar de força maior devidamente 
comprovada, ou de instruções do MUNICÍPIO.  

9.5 - Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda 
desta, responderá a CONTRATADA pela sua diferença, que será descontada dos 
pagamentos eventualmente devidos pelo Município ou cobrada judicialmente.  

9.6 - As sanções previstas nas alíneas "I", "III" e "IV" do subitem 9.1 poderão ser 
aplicadas juntamente com a da alínea "II", facultada a defesa prévia do 
interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.  

9.7 - A sanção prevista na alínea "IV" do subitem 9.1 é de competência do Sr. 
Prefeito Municipal, 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.  

9.8 - As sanções previstas nas alíneas "III" e "IV" do subitem  9.1 poderão também 
ser aplicadas à CONTRATADA que, em razão do Contrato:  

I - Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude 
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

II - Praticar atos ilícitos visando frustrar os objetivos da contratação;  

III -  Demonstrar não possuir idoneidade para contratar com o Município, em virtude 
de atos ilícitos praticados.  

 

10.  DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

10.1 - Os recursos financeiros para pagamento dos encargos resultantes desta 
contratação perfazem um total de R$ 85.485,19 (oitenta e cinco mil, quatrocentos e 
oitenta e cinco reais e dezenove centavos) na seguinte dotação orçamentária: 

015019.0412200562.133 – Manutenção e conservação de calçadas, acessos e vias 
públicas 

Elemento de despesa 44905100000 – Obras e Instalações, 

Ficha 453, Fonte de recurso: 25300000000 
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11.  MÉTODO DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

11.1 - A fiscalização dos SERVIÇOS objeto desta Licitação ficará a cargo do 
MUNICÍPIO, através da Arquiteta Priscila Maria Pizziolo da Motta, CAU A33599 1. 

11.2 - A Fiscalização poderá a qualquer tempo, solicitar a substituição de elementos 
da equipe da CONTRATADA, mediante justificativa, devendo o atendimento ser 
feito no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis.  

11.3 - Quando do recebimento da primeira Nota Fiscal, a Fiscalização promoverá 
uma conferência preliminar da documentação a ela anexada, que constará de: 

a) Verificação da data de emissão e de validade do CND do INSS; 

b) Verificação da data de emissão e de validade do CRF do FGTS ; 

c) Verificação da data de emissão e de validade do CNDT de Débitos Trabalhistas; 

d) Verificação da data do comprovante de inscrição no Cadastro da Contratada no 
ISS ( Imposto sobre Serviços) no Município de Santa Teresa - ES. 

e) Verificação o objeto do serviço constante da Anotação de Responsabilidade 
Técnica junto ao Conselho Regional da Categoria, se corresponde aos dados do 
contrato; 

f) Verificação da data de emissão e o Cadastro Específico do INSS - CEI (matricula 
da Obra no INSS) se estão emitidos em nome da CONTRATADA, seguido do 
nome PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA-ES OBRA, se for o caso. 
Observar compatibilidade entre a data de emissão e de inicio dos serviços; 

g) Verificação se a medição e faturamento estão a preços iniciais do Contrato; 

h) Verificação se no campo "Descrição dos Serviços", no anverso da Nota Fiscal 
consta o numero do contrato, período de medição e descrição do objeto e se 
após estes dados, consta a distribuição do valor da nota fiscal, por insumo (mão 
de obra, materiais, equipamentos, etc.), em consonância com os percentuais 
constantes da formula de reajustamento; 

i) Anotação (a ser promovida pela fiscalização) no verso da Nota Fiscal, do numero 
de empregados da contratada e/ou de subcontratada, que estiveram alocados 
para execução dos serviços descritos no anverso da nota fiscal. Este 
quantitativo de empregados deverá manter relação com o constante da 
Relação de Empregados (RE) referente à GFIP (Guia de Recolhimento do 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações a Previdência 
Social), da contratada e subcontratada, se for o caso.   

11.4 - Quando do recebimento das demais Notas Fiscais, a Fiscalização promoverá 
uma conferência preliminar da documentação a ela anexada, que constará de: 

a) Verificação do mês de referencia da Guia de Recolhimento da Previdência Social 
(GPS), se relativa ao mês anterior ou ao próprio mês de execução dos serviços 
e se devidamente quitada. Na hipótese da GPS se referir ao mês anterior da 
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execução dos serviços, deverá a ela ser anexada cópia da Nota Fiscal 
respectiva.  Confirmar se no campo "CNPJ/CGC/CEI" consta o número do 
Cadastro Específico do INSS - CEI relativo a matricula da Obra no INSS; 

b) Verificação da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) e respectiva Relação de 
Empregado (RE), se refere ao mês anterior ou ao próprio mês de execução dos 
serviços e se devidamente quitada, com o código de recolhimento 155; 

c) Verificação de que a GFIP/RE é exclusiva para os empregados alocados 
diretamente aos serviços descritos na Nota Fiscal e se esta é relativa ao próprio 
mês de execução dos serviços ou se relativo ao mês anterior.  A GFIP e a GPS 
deverão estar correlacionada com a Nota Fiscal; 

d) Verificação da Guia de Recolhimento do Imposto Sobre Serviços (ISS), se 
relativa ao mês anterior ou ao próprio mês de execução dos serviços e se 
devidamente quitada.  Na hipótese da Guia de ISSQN se referir  ao mês anterior 
da execução dos serviços, deverá a ela ser anexada cópia da Nota Fiscal 
respectiva. O valor do recolhimento deverá representar o percentual aplicável 
aos serviços, em conformidade com o Código Tributário do MUNICÍPIO de Santa 
Teresa - ES;  

e) Verificação da Guia de Recolhimento do PIS (Programa de Integração Social) se 
refere ao mês anterior ou ao próprio mês de execução dos serviços e se 
devidamente quitada; 

f) Verificação se a medição e faturamento estão a preços iniciais do Contrato; 

g) Verificação se no campo "Descrição dos Serviços", no anverso da Nota             
Fiscal consta o numero do contrato, período de medição e discrição do objeto e  
se após estes dados, consta  a distribuição do valor da nota fiscal, por insumo 
(mão de obra, materiais, equipamentos, etc.), em consonância com os 
percentuais constantes da formula de reajustamento; 

h) Anotação (a ser promovida pela fiscalização) no verso da Nota Fiscal, do numero 
de empregados da contratada e/ou de subcontratada, que estiveram alocados 
para execução dos serviços descritos no anverso da nota fiscal. Este 
quantitativo de empregados deverá manter relação com o constante da 
Relação de Empregados (RE) referente à GFIP (Guia de Recolhimento do 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações a Previdência 
Social), da contratada e subcontratada, se for o caso; 

i) Verificação se a Declaração fornecida pelo proprietário e Contador, é especifica 
para cada pagamento, se cita o número da nota fiscal, se menciona que a base 
de calculo utilizada para os recolhimentos previdenciários apresentados refletem 
os salários reais pagos aos empregados alocados a obra/serviço relacionada na 
nota fiscal, e se contém informação de que mantém contabilidade regular. 

 11.5 - Quando do recebimento da última Nota Fiscal, a fiscalização promoverá uma 
conferência preliminar da documentação a ela anexada, observando os critérios do 
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subitem 8.4 anterior, entretanto os recolhimentos se referirão obrigatoriamente ao 
mês da execução dos serviços.  As Certidões Negativas relativas ao INSS, FGTS, 
ISS, CNDT e do CREA-ES, deverão estar vigentes à data prevista para pagamento 
dos serviços. 

11.6 - O valor da base de cálculo de contribuição para o INSS constante da GPS 
deverá manter relação com a GFIP, e deverá representar, no mínimo, o valor obtido 
com a aplicação do percentual do insumo "MÃO DE OBRA", constante da fórmula de 
reajustamento, sobre o valor total da Nota Fiscal correspondente. 

11.7 - Aceitação da GPS com base de cálculo inferior aos percentuais acima, fica 
condicionada a apresentação de declaração firmada pelo proprietário e pelo 
Contador da empresa, justificando a base de cálculo em valor inferior ao citado na 
alínea anterior, devendo ser especifica para cada pagamento, citando o número da 
nota fiscal,  que a base de calculo utilizada para os recolhimentos previdenciários 
apresentados  refletem  os salários reais pagos aos empregados alocados a 
obra/serviço relacionada na nota fiscal, além da informação de que mantém 
contabilidade regular. 

11.8 - A CONTRATADA deverá manter atualizado junto a fiscalização do 
MUNICÍPIO a "Relação de Empregados dos Serviços", atualizada, que contenha 
dados sobre seus empregados, tais como: nome do empregado, cargo/função, nº da 
carteira profissional e horário da jornada de trabalho.  O MUNICÍPIO poderá a 
qualquer momento solicitar a apresentação de outros documentos, inclusive carteira 
profissional dos empregados da CONTRATADA, para verificar o cumprimento da 
legislação sobre recolhimento dos Encargos Sociais e Trabalhistas, bem como a 
existência de vínculo empregatício. 

11.9 - Não serão admitidos na execução dos serviços empregados sem vínculo 
empregatício. 

 

12. DO MEIO AMBIENTE 

12.1 -  A CONTRATADA deverá adotar todas as precauções para evitar agressões 
ao meio ambiente, mantendo o local de trabalho adequado às exigências de 
limpeza, higiene e segurança. 

12.2 -  A CONTRATADA fica responsável, inclusive por atos de seus empregados, 
pela preservação da flora e da fauna existente, de acordo com a legislação e normas 
vigentes. 

12.3 -  São de inteira responsabilidade da CONTRATADA, sem qualquer ônus para a 
CONTRATANTE: 

a)   A restauração de eventuais agressões ao ambiente que por sua culpa tenham 
ocorrido, nos termos definidos pelo órgão fiscalizador. 

b)  As multas que venham a ser aplicadas pelos órgãos e entidades de fiscalização 
do meio-ambiente. 
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12.4 -  Eventuais multas e qualquer outro custo ou encargo relativo às obrigações 
previstas nesta cláusula, se suportados pela CONTRATANTE, serão descontados 
dos pagamentos devidos à CONTRATADA ou das garantias oferecidas ou ainda 
cobrados judicialmente. 

 

13.  ANEXOS QUE SÃO PARTE INTEGRANTE DO PROJETO BÁSICO 

I. Memorial Descritivo; 

II. Planilha Orçamentária; 

III. Cronograma Físico-Financeiro; 

IV. Detalhamento de BDI aplicado; 

V. Memorial de Calculo; 

VI. Projeto; 
VII. ART de elaboração de orçamento e projeto com identificação da autora do 

projeto e assinatura em cada uma das peças gráficas e documentos 
produzidos. 

 

14. RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO 

14.1. Responsável Técnico e pela Elaboração: Priscila Maria Pizziolo da Motta 

14.2. Gestor da Unidade Requisitante: José Roberto Netto 

 

 

Santa Teresa – ES, 13 de janeiro de 2020. 

 

 

____________________________           __________________________________ 

  Priscila Maria Pizziolo da Motta                            José Roberto Netto 

  Arquiteta e Gestora de Projetos                 Sub-secretário Municipal de Obras e  

        CAU A 33599 1                                                        Infraestrutura  

 


