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ANEXO I 
 

PROJETO BÁSICO 
 

INTRODUÇÃO 
 

Com base nos fundamentos da Lei 8.666/93, o presente projeto visa impulsionar o 
procedimento licitatório pertinente e fornecer subsídios necessários, que permitam 
contratar a preço global empresa habilitada para construção de calçamento público em 
Avenidas de Cabixi/RO. 
 
 
1 - OBJETO 
 
Contratação de empresa especializada em serviços técnicos de Engenharia para 
construção de 2.929,20 m² de calçamento e 40 metros de guia (meio-fio) público, 
conforme consta na memória de cálculo dos quantitativos da planilha em anexo. 
 
A construção da calçada pública visa melhorar o tráfego na via, oferecendo aos usuários 
da via mais segurança no ir e vir. 
 
  
2 – DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
O orçamento para execução do objeto está previsto na seguinte rubrica: 
0800 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos 
Projeto Atividade: 1.060 - Construção de Calçamento Públicos 
Elemento de Despesa: 44.90.51 - Obras e Instalações                   
Reserva Orçamentária do Município: R$ 192.811,10  
 
 
3 – LOCAL DA OBRA 
 
3.1 – Os serviços serão executados nas ruas Aimorés, Carajás, Tupã, Tabajara, Caetês, 
Coroados, Bororós e Avenida Tupinambás, entre as Avenidas Tamoios e Guarani, neste 
Município. O calçamento e guia (meio-fio) será feito somente em locais que não existem 
calçamento ou que o calçamento esteja ruim. 
 
3.2 - A contratada, na execução dos serviços, deverá obedecer às Especificações 
Técnicas e Memorial de Cálculo. 
 
4 - REGIME DE EXECUÇÃO 
 
4.1 - As obras serão executadas sob-regime de execução indireta, mediante empreitada 
por preço global, de acordo com o disposto na alínea “a”, do inciso II do Art. 10 da Lei nº 
8.666, de 21/06/1993. 
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5 - TIPO DE LICITAÇÃO 
 
5.1 - Será do tipo menor preço, de acordo com o disposto no inciso I do § 1° do Artigo 45 
da Lei nº 8.666, de 21/06/1993. 
 
6 - DOS MATERIAIS 
 
6.1 - A empresa assumirá a responsabilidade e o ônus pelo fornecimento de todos os 
equipamentos, ferramentas e insumos necessários à execução dos serviços. 
 
6.2 - Serão de responsabilidade integral da empresa, o transporte e o manuseio dos 
materiais utilizados na execução dos serviços, até a entrega e aceitação final 
(recebimento definitivo) por parte da Fiscalização desta Prefeitura. 
 
6.3 -  Será de responsabilidade integral da empresa, o não deposito de resíduo (seja 
terra, grama, entulho ou qualquer outro material proveniente da obra) de materiais em 
cima da via pública e fazer o descarte dos mesmos em um local apropriado. 
 
7 - DO PREÇO, PRAZO DE EXECUÇÃO E DO PAGAMENTO 
 
7.1 – O preço global está estimado em R$ 192.811,10 (Cento e noventa e dois mil, 
oitocentos e onze reais e dez centavos.); 
 
7.2 – Os serviços serão executados no prazo de 03 (Três) meses, a contar da ordem de 
serviço emitido pela contratante, podendo ser prorrogado por igual período em acordo e 
interesse entre as partes; 
 
7.3 – O pagamento será efetuado mediante planilha de medição, não podendo a planilha 
da medição ser valor inferior a 30% do objeto. 
  
 
8- FISCALIZAÇÃO 
 
8.1 - A fiscalização das obras será exercida por Engenheiro Civil ou outro profissional 
credenciado em conselho habilitado para tal serviço pelo Município de Cabixi - RO; 
 
8.2 - A fiscalização, sempre que possível, comunicará a construtora as providências 
necessárias para sanar eventuais problemas detectados na obra. Porém, a ausência de 
manifestação escrita da fiscalização quando da ocorrência de falhas não exime a 
contratada, em nenhuma hipótese, da responsabilidade de corrigi-las. 
 
9 - DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA 
 
9.1 - Utilizar mão-de-obra especializada, qualificada e em quantidade suficiente à perfeita 
execução dos serviços; 
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9.2 - Cumprir rigorosamente, o Código Civil, as Normas Técnicas da ABNT, as normas de 
Segurança do Trabalho, e demais normas e regulamentos pertinentes; 
 
9.3 - Fornecer aos seus funcionários uniformes, calçados, crachás de identificação e 
equipamentos de proteção individual, obedecendo ao disposto nas normas de Segurança 
e Medicina do trabalho, assumindo inclusive, toda a responsabilidade no que se refere ao 
fornecimento de auxílio-alimentação, auxílio transporte, assistência médica e demais 
obrigações trabalhistas. 
 
9.4 - Efetuar o pagamento dos salários, encargos sociais, fiscais, comerciais trabalhistas 
e previdenciários, obrigando-se a saldá-los nos prazos legais, 
 
9. 5 - Assumir a responsabilidade por todos os encargos de possível demanda trabalhista, 
civil ou penal, relacionada à execução do contrato, originariamente ou vinculada por 
prevenção, conexão ou continência; 
 
9.6 - Acatar todas as orientações do Município de Cabixi, sujeitando-se a mais ampla e 
irrestrita fiscalização, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo as 
reclamações formuladas; 
 
9.7 - Comunicar verbalmente e por escrito, imediatamente, à fiscalização todas as 
ocorrências anormais verificadas na execução dos serviços, acrescendo todos os dados 
e circunstâncias julgadas necessárias aos esclarecimentos dos fatos. 
 
9.8 - Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação. 
 
 
10 - DAS OBRIGAÇÕES DO MINICÍPIO 
 
10.1 - Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser 
solicitados pelos técnicos da empresa; 
 
10.2- Efetuar inspeção com a finalidade de verificar a prestação dos serviços e o 
atendimento das exigências contratuais; 
 
10.3 - Exercer fiscalização e supervisão dos serviços prestados podendo sustar, recusar, 
mandar fazer ou desfazer qualquer serviço que não esteja de acordo com as condições e 
exigências especificadas no projeto estrutural e memorial descritivo; 
 
10.4 - Comunicar a empresa qualquer falha verificada no cumprimento do especificado 
neste Projeto Básico;  
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10.5 - Cumprir e fazer cumprir o disposto nas disposições deste Projeto Básico podendo 
aplicar as penalidades previstas em lei pelo não cumprimento das obrigações contratuais 
ou execução insatisfatória dos serviços; 
 
 
11 - PENALIDADES 
 
11.1 - Se no decorrer da execução do objeto do presente Projeto Básico, ficar 
comprovada a existência de qualquer irregularidade ou ocorrer inadimplemento pelo qual 
possa ser responsabilizado a empresa, este, sem prejuízo das demais sanções previstas 
nos Art s. 86 a 88, da Lei nº 8.666/93, poderá sofrer as seguintes penalidades: 
 

a) Advertência por escrito. 
 
 b) multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor da Nota Fiscal quando for 
constatado o descumprimento de qualquer obrigação prevista neste Termo de 
Referência e/ou Contrato. 

 
 c) pelo atraso injustificado na entrega do objeto, multa de 0,33% (zero vírgula trinta 
e três por cento) incidente sobre o valor total da proposta ofertada, por dia de 
atraso, a ser cobrada pelo período máximo de 30 (trinta) dias. A partir do 31º 
(trigésimo primeiro) dia de atraso, o serviço e o fornecimento poderão ser 
cancelados. 

 
 d) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da proposta ofertada, nos casos de 
cancelamento do fornecimento por culpa da empresa. 

 
11.2 - A aplicação das sanções previstas neste Projeto não exclui a possibilidade de 
aplicação de outras, previstas na Lei nº 8.666/1993, inclusive a responsabilização da 
empresa vencedora por eventuais perdas e danos causados ao Município. 
 
11.3 - A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar 
da data do recebimento da comunicação enviada pelo Município. 
 
11.4 - O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal/Fatura.  
 
11.5 - As sanções previstas neste Termo de Referência são independentes entre si, 
podendo ser aplicadas de forma isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras 
medidas cabíveis. 
 
11.6 - Não será aplicada multa se, justificada e comprovadamente, o atraso na entrega 
do objeto advier de caso fortuito ou de força maior. 
 
 
Cabixi/RO, Maio de 2021. 
 


