
                                                          

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 

1 

 

 
 

TERMO DE REFERÊNCIA N° 01/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dispensa de Licitação Emergencial, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRUTURA METÁLICA E 
REFORMA DA COBERTA DA QUADRA DO CLUBE MUNICIPAL DO NOBRE, 
VISANDO AMPLIAÇÃO DE LEITOS HOSPITALARES E A IMPLANTAÇÃO DE 

HOSPITAL DE CAMPANHA (COVID-19).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABRIL 2020 

 

 

 

 



                                                          

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 

2 

 

 

 

SUMÁRIO 

 

 

1. OBJETO 

2. OBJETIVO 

3. JUSTIFICATIVA 

4. DEFINIÇOES E CONCEITOS 

5. LOCALIZAÇÃO 

6. ORÇAMENTO ESTIMADO 

7. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

8. DA PROPOSTA 

9. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

10. APRESENTAÇÃO E RECEBIMENTO DOS PROJETOS 

11. ACOMPANHAMENTO, APROVAÇÃO E NORMAS 

12. DO REGIME E PRAZOS DE EXECUÇÃO 

13. DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

14. DAS MEDIÇÕES DOS SERVIÇOS 

15. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

16. OBRIGAÇOES E RESPONSABILIDADES 

17. SERVIÇOS EXTRAS E EXECENTES 

18. PENALIDADES 

19. DO REAJUSTE 

20. DISPOSIÇOES FINAIS 

ANEXO I -  PROJETOS BÁSICOS 

ANEXO II - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

ANEXO III – PLANILHAS ORÇAMENTARIAS                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                          

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 

3 

 

 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA N° 20/2019  

 

 

 

1. OBJETO 

1.1. Dispensa de Licitação Emergencial, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRUTURA METÁLICA E 

REFORMA DA COBERTA DA QUADRA DO CLUBE MUNICIPAL DO NOBRE, VISANDO 

AMPLIAÇÃO DE LEITOS HOSPITALARES E A IMPLANTAÇÃO DE HOSPITAL DE 

CAMPANHA (COVID-19), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas 

neste Termo de Referência (TR). Tal contratação está destinada ao enfrentamento da 

emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus de 

que trata a Lei Federal de nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, alterada pela Medida 

Provisória de nº 926, de 20 de março de 2020. 

 

 

2. JUSTIFICATIVA:  

A execução de obra pública, assim como os demais atos da administração pública, deve 

atender aos princípios da legalidade, legitimidade, eficiência e economicidade inscritos na 

Constituição Federal. 

Considerando que houve processo licitatório n° 096/2016, Tomada de Preços n° 007/2016, 

que resultou no contrato n° 035/2017, firmado entre a Prefeitura Municipal do Paulista, por 

meio da Secretaria de Saúde e Atlanta Holding Implementos, Participações e Engenharia 

Eirelli – ME, cujo objeto é a contratação de empresa para construção de 04(quatro) 

Academias da Saúde (Academia de Maranguape, Academia de Jaguarana, Academia de 

Aurora e Academia de Arthur II); 

Considerando que a empresa vencedora da licitação e contratada não deu seguimento ao 

contrato. Ocorre que durante todo o transcorrer do contrato a empresa vencedora do 

certame paralisou as obras sem nenhuma justificativa e após abertura de inquérito 

administrativo sob n° 001/2018, a empresa retomou o contrato e após algum tempo de 

execução abandonou novamente as obras. Por fim, em reunião no dia 10 de outubro de 

2019 entre gestão de engenharia da Saúde e empresa contratada, ficou acordado a rescisão 

do contrato o qual ocorreu por meio do Termo do distrato assinado em 08 de novembro de 
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2019.   

Considerando que só houve entrega a população da Academia da Saúde de Maranguape I e 

Academia da Saúde de Jaguarana; 

Considerando que houve a convocação da segunda classificada para assumir o contrato nas 

mesmas condições da primeira, conforme estabelecido no art. 24, XI, da Lei nº 8.666/93 e 

a mesma não demonstrou interesse; 

Considerando que durante o certame anterior do processo licitatório n° 096/2016, Tomada 

de Preços n° 007/2016, não houve 3° colocada; 

Considerando que os serviços objeto do contrato são de extrema importância para o 

Município; 

Considerando a importância em proceder a contratação do remanescente da obra o mais 

breve possível para cumprir prazo da Proposta Sismob nº 09251.1150001/14-004 

(construção Academia da Saúde da Aurora), firmado com o Ministério da Saúde, que 

possui prazo final para execução em 29/08/2019, aguardando parecer para dilatação de 

prazo; Proposta Sismob nº 09251.1150001/14-002 (construção Academia Arthur 

Lundgreen II), firmado com o Ministério da Saúde, que possui prazo final para execução 

em 05/08/2019, no qual está aguardando análise técnica para prorrogação de prazo. 

Considerando que o não cumprimento do prazo de execução estabelecido na Proposta 

Sismob trará sérios prejuízos para a Administração, tanto pela ausência dos equipamentos 

tão importantes para a população, quanto pela perda do orçamento disponibilizado através 

do convênio; 

A Prefeitura Municipal do Paulista com o propósito de garantir a retomada das obras DE 

CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE DE ARTHUR LUNDGREEN II E 

REMANESCENTE DE OBRAS DA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE DE 

AURORA, resolve abrir novo processo licitatório.  

Para a complementação dos serviços foi realizada uma análise crítica das intervenções 

iniciais e foram readequadas as planilhas contratuais e atualizados os preços dos serviços. 

A Prefeitura Municipal do Paulista com o propósito de garantir o acesso da população 

Paulistana a bons serviços públicos e gratuitos, com o propósito de requalificar a 

estruturação e o fortalecimento da Atenção Básica propondo uma estrutura física de saúde 

mais acolhedora e dentro dos melhores padrões de qualidade que facilite a mudança das 

práticas das equipes de saúde, cuja finalidade principal é a construção de espaços bem 
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estruturados, através da entrega de novos equipamentos, para o fomento da melhoria da 

saúde para a população.  

O programa Academia da Saúde é uma estratégia de promoção a saúde e produção do 

cuidado que funciona com a implantação de espaços públicos conhecidos como Polos do 

Programa Academia da Saúde. 

Espaços institucionais devem contar com uma infraestrutura adequada, que facilite o 

funcionamento e o atendimento ao público. Ao mesmo tempo, a infraestrutura deve ser 

funcional e adequada ao uso. O espaço será voltado a prática de exercícios físicos e 

promoção da qualidade de vida. 

A expansão das oportunidades em promover saúde pública é de suma importância para o 

atendimento de excelência aos munícipes que dependem exclusivamente dos serviços 

públicos, uma vez que, levando para essa comunidade a oportunidade de receber 

atendimento médico com qualidade.  

A proposta é qualificar espaços de convivência e entender que saúde não é discutir doença 

e remédio e sim abordar a prática preventiva por meio de exercícios físicos. O programa 

oferece condições que favorecem o condicionamento físico voltado para promoção da 

saúde.  

Ademais, vislumbramos no âmbito municipal uma maior eficiência no estimulo à pratica 

de atividades físicas e bem estar da população. Ressalta-se que o sedentarismo é fator de 

risco para o surgimento de doenças não transmissíveis e de caráter crônico (hipertensão, 

diabetes e obesidade), que notoriamente, podem ser prevenidas, controladas e tratadas por 

meio de medidas simples, através da mudança no estilo de vida das pessoas, seja pela 

adoção de uma alimentação saudável, seja pela prática de exercícios físicos.  

A gestão municipal da saúde é realizada por meio da Secretaria Municipal de Saúde que 

tem a função de oferecer condições necessárias à promoção, e proteção da saúde da 

população, reduzindo as enfermidades, controlando as doenças endêmicas e parasitárias e 

melhorando a vigilância à saúde, e vem através deste Termo de Referência, trazer os 

elementos suficientes para contratação de uma empresa de Engenharia para realizar os 

serviços de Reforma de um Centro de saúde.  
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3. DO ORÇAMENTO ESTIMADO 

 

O valor máximo para a execução dos serviços é de R$275.128,46 (duzentos e setenta e 

cinco mil, cento e vinte e oito reais e quarenta e seis  centavos), conforme orçamento em 

anexo. 

 

O orçamento base desde Termo de referência foi elaborado através da tabela do SINIPI FEV 

2020 – NÃO SESONERADA – ORSE DEZ 19 – EMLURB JUL 18, Composições.  

  

OBSERVAÇÃO: Nos preços unitários já estão inclusos:  

 

A. Todos os encargos sociais e fiscais envolvidos na execução do objeto, apresentados 

pela     CONTRATADA para prestação dos serviços especificados neste Termo de 

Referência; 

B. Custo da mobilização e desmobilização da obra; 

C. Custos de fardamentos, ferramentas, EPI´s, alimentação e Transporte para equipe 

técnica; 

D. Taxa de Licenciamento nos órgãos competentes, quando for o caso; 

E. Os valores referentes ao pagamento de ART\RRT. 

 

 

4.  DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

 

7.1 As despesas com a presente contratação serão custeadas com a seguinte Dotação 

Orçamentária: 

 10.301.2900.3501 – Melhoria e Expansão da Infraestrutura da Atenção Básica de Saúde 

 4 4 9 0 51 – Obras e Instalações 

 1.211.0000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos-Saude 

 1.215.0000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do 

Governo Federal-Bloco de Investimento 

 

 

 

 

5. LOCALIZAÇÃO 
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              REMANESCENTE DE OBRAS DA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA 

SAÚDE DE AURORA  

 

                                                                                                         
                                                                         

 

              OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE DE ARTHUR 

LUNDGREEN II 

 

                                                                                                         
 
 

 

 

Endereço: 

Rua Alto da Vista Alegre, S/Nº, Aurora, 

Paulista/PE. 

Endereço: 

Rua Quatro, S/Nº, Arthur Lundgreen II , 

Paulista/PE. 
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10. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS 

10.1. As empresas licitantes deverão apresentar os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e 

PROPOSTA DE PREÇOS em 02 (dois) envelopes, opacos, fechados e rubricados, 

devidamente rotulados de ENVELOPE Nº 01 (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO) e 

ENVELOPE Nº 02 (PROPOSTA DE PREÇOS), na sala onde será realizada a Licitação, na 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE OBRAS.  

10.2. A data e horário para entrega dos envelopes contendo os documentos de habilitação e a 

proposta de preços deverão ser rigorosamente observados, sendo seu cumprimento condição 

imposto a participação. 

11. DA QUALIFICAÇÃO E HABILITAÇÃO TÉCNICA 

11.1. TÉCNICO-OPERACIONAL (EMPRESA) 

 

11.1.1. A empresa deverá apresentar Certidão de Registro da empresa emitida pelo 

CREA/PE e/ou CAU/PE, ou pelo CREA/CAU do local da sua sede, nos termos da 

legislação em vigor, estando este(s) devidamente atualizado(s). No caso da empresa 

vencedora ser sediada fora do Estado de Pernambuco deverá apresentar visto do CREA/PE 

e/ou CAU/PE no ato da assinatura do contrato. 

 

11.1.2. A Comprovação de aptidão da participante para desempenho de atividade 

compatível em características, quantidades e prazos, com o objeto da licitação, através de 

Atestado(s) fornecido(s) por empresa(s) de direito público ou privado, emitido(s) em favor 

da participante, comprobatório(s) da capacitação técnico-operacional (empresa), 

acompanhada(s) do(s) respectivo(s) Certificado(s) de Acervo Técnico – CAT, expedidos 

pelo CREA(S) da(s) região (ões) onde o(s) serviço(s) tenha(m) sido realizado(s), 

demonstrando a aptidão da participante para desempenho das atividades consideradas de 

relevância técnica e valor significativo. 

11.1.3. O(s) atestado(s) apresentado(s) deverá(ão) comprovar a execução de serviços 

conforme abaixo: 

a) PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 

7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA.: 125,00M2; 
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b) EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 

COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO: 8,38M3. 

 

 

11.2. TÉCNICO-PROFISSIONAL 

11.2.1. Comprovação da participante de possuir no seu quadro, na data da sessão inaugural, 

profissional (ais) de nível superior (ENGENHEIRO CIVIL ou ARQUITETO registrado(s) 

no CREA ou outra entidade competente, detentor (es) de atestado(s) ou certidão(ões) de 

responsabilidade técnica pela execução de obra ou serviço de características semelhantes 

ao objeto da presente licitação. O(s) atestado(s) relativo(s) aos serviços de engenharia 

emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, obrigatoriamente pelos 

contratantes titulares das obras, deverão estar acompanhado(s) do(s) respectivo(s) 

Certificado(s) de Acervo Técnico – CAT, expedido(s) pelo(s) Conselho(S) da(s) região 

(ões) onde o(s) serviço(s) tenha(m) sido realizado(s). No(s) atestado(s) deverá (ão) estar 

contemplados os seguintes serviços de características semelhantes aos do objeto licitado: 

 

 

11.2.1.1. O Profissional de Engenheira Civil ou Arquitetura, om experiência em 

execução dos serviços e quantidades mínimas abaixo:  

 

a) PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 

7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA 

b) EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 

COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 

ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. 

11.2.2. A Certidão de Acervo Técnico (CAT) deverá referir-se à atividade técnica que faça 

parte das atribuições legais do profissional. 
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11.2.3. No caso de duas ou mais participantes apresentarem atestados de um mesmo 

profissional como responsável técnico, como comprovação de qualificação técnica, as 

mesma serão INABILITADAS; 

 

 

 

11.2.4. O(s) atestado(s) deverá (ão) conter, explicitamente, todos os dados necessários à 

comprovação das características dos serviços executados, além das datas de início e 

término das obras; 

 

11.2.5. O(s) profissional (is) deverá (ão) ser indicado(s) como responsável (is) técnico(s) 

da participante e sua substituição só será possível por profissional igualmente qualificado, 

mediante a expressa aprovação da fiscalização; 

 

11.2.6. A licitante deverá comprovar que o(s) profissional (ais) de nível superior detentor 

(es) dos atestados apresentados pertence ao seu quadro de pessoal nos termos do artigo 30, 

§ 1° da Lei federal n° 8.666/93 e suas alterações. A comprovação referida deverá ser feita 

através de cópias autenticadas do Contrato de Trabalho, das anotações da CTPS - Carteira 

de Trabalho e Previdência Social, nos termos da CLT - Consolidação das Leis do Trabalho 

e do Decreto n° 61.799/67; 

 

11.2.7. A participante poderá, também, apresentar as Fichas de Registro de Empregados 

através do sistema informatizado, nos termos da Portaria n° 3626, de 13/11/91 do 

Ministério do Trabalho e da Portaria n° 1.121, de 09/11/95 do Ministério do Trabalho, 

retificada no D.O.U de 13/11/95. No caso de sócios, a participante deverá apresentar cópia 

autenticada do contrato social; 

 

11.2.8. Poderá, ainda, comprovar o vínculo profissional através da apresentação do 

Contrato de Prestação de Serviços firmado com o profissional detentor da Certidão de 

Acervo Técnico (CAT) usada para a Comprovação de capacitação técnico-profissional. 

 

12.  VISITA AOS LOCAIS DAS OBRAS 
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12.1. A visita técnica NÃO É OBRIGATÓRIA. No entanto, as empresas que não a fizerem 

deverão apresentar uma DECLARAÇÃO assumindo toda responsabilidade e as 

consequências por não ter comparecido à visita, inclusive de argumentar qualquer 

impedimento para execução do objeto, devidamente assinada pelo sócio/proprietário ou 

responsável técnico. A empresa que não realizar a visita técnica e não emitir a declaração de 

responsabilidade será automaticamente INABILITADA. 

12.2. Para a VISITA TÉCNICA, esta deverá ser realizada por ENGENHEIRO CIVIL OU 

ARQUITETO registrado em conselho competente, onde à Secretaria Municipal de Saúde, 

por meio por e-mail planejamentosaudepaulista@gmail.com ou 

sein.jainagonzaga@gmail.com   informará o endereço para a visitação. Após vistoria o 

profissional deve se dirigir à SMS para dirimir dúvidas e receber a Declaração. Havendo 

necessidade a SMS designará um profissional devidamente habilitado para acompanhar o 

profissional da empresa licitante aos locais das intervenções. 

 

13. DA PROPOSTA 

13.1. Antes de apresentar sua proposta, a participante deverá analisar o Termo de Referência e 

todos seus anexos (planilhas de preços, cronograma de execução, especificações técnicas, 

entre outros), executando todos os levantamentos necessários ao desenvolvimento de seus 

trabalhos, de modo a não incorrer em omissões, as quais não poderão ser alegadas em favor 

de eventuais pretensões de acréscimos de serviços; 

13.2. A proposta de preço deverá conter os seguintes documentos: 

 

13.2.1. Proposta de preços; 

13.2.2. Planilha orçamentária conforme modelo apresentado. A Licitante que apresentar 

preços unitários ou totais superior a da planilha do edital estará automaticamente 

desclassificada; 

13.2.3. Composição do B.D.I – Bonificação e Despesas Indiretas, conforme modelo 

fornecido. A Licitante que apresentar composição do BDI com percentual maior que 

24,00% estará automaticamente desclassificada. 

13.2.4. Cronograma Físico Financeiro conforme modelo apresentado no edital. 

13.2.5. Composições de preços unitários de TODOS os itens da planilha orçamentária. 

Adotar percentual referente ao encargo social em conformidade com a Tabela SINAPI 

novembro/2019– NÃO DESONERADA.  

 

 

13.3. A proposta de preços deverá ser apresentada da seguinte forma: 

 

13.3.1. Impressa e Gravada em mídia (Excel), redigida com clareza, sem emendas, 

rasuras, acréscimo ou entrelinhas, devidamente, datadas, carimbadas e assinadas como 

também rubricadas, em todas as páginas pelo representante legal da participante ou 

mailto:planejamentosaudepaulista@gmail.com
mailto:sein.jainagonzaga@gmail.com
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procurador, nos termos do estatuto ou contrato social da empresa ou por instrumento 

particular de procuração com firma reconhecida; 

13.3.2. Apresentar valor global proposto pelo licitante, em moeda nacional, em algarismo 

e por extenso, sem ressalvas entrelinhas, emendas, rasuras ou borrão, não podendo ter o 

preço total maior que o previsto no edital. 

13.3.3. Apresentar declaração que nos preços propostos estão inclusos todas as 

despesas com encargos sociais e trabalhistas, todos os equipamentos, instrumentos, 

ferramentas, máquinas, despesas com administração local, alimentação e transporte 

do pessoal e todos os custos diretos e indiretos necessários à execução da obra; 

13.3.4. Razão social da LICITANTE, CNPJ, número(s) de telefone(s) e de fax e, se 

houver e-mail e o respectivo endereço com CEP, devendo fazer referência ao banco, a 

agência e respectivos códigos e o nº da conta para efeito de emissão de nota de empenho 

e posterior pagamento; 

13.3.5. Nome, identidade, endereço, CPF e profissão do(s) representante(s) da empresa 

que assinará (ão) o contrato, na hipótese de vencedora do certame do responsável técnico 

(engenheiro) designado para executar os serviços; 

13.4. A proposta deverá ter a validade mínima de 60 (sessenta) dias, contada da data 

estabelecida no preâmbulo do edital para o recebimento dos envelopes “Documentação” e 

“Proposta”; 

13.5. As participantes deverão, para fins de elaboração da proposta, verificar e comparar todos 

os projetos fornecidos para execução dos serviços; 

13.6. No caso de falhas, erros, discrepâncias ou omissões, bem como transgressões às Normas 

Técnicas, regulamentos ou posturas, caberá à participante formular imediata comunicação 

escrita à Comissão Permanente de Licitação, através do protocolo, até o segundo dia útil que 

anteceder a data de abertura do certame; 

13.7. Em nenhuma hipótese o conteúdo das propostas poderá ser alterado, seja com relação às 

características técnicas, marcas, modelos, prazo de entrega, prazo de garantia e preço dos 

serviços, equipamentos e materiais ou de qualquer outra condição que importe modificação 

dos seus termos originais, ressalvadas aquelas destinadas a sanar apenas falhas formais, 

alterações que serão analisadas pela Comissão Permanente de Licitação: 

13.7.1. A falta de data e/ou rubrica da proposta somente poderá ser suprida pelo 

representante legal presente à reunião de abertura dos envelopes “Proposta” e com 
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poderes para esse fim, sendo desclassificada a participante que não satisfazer tal 

exigência; 

 

13.7.2. A omissão ou exclusão, no custo de quaisquer itens específicos, não exime o 

participante de executá-lo dentro do preço global da proposta; 

 

14. CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

14.1. Será considerada vencedora a empresa cuja proposta: apresente o menor preço global. 

14.2. A empresa deverá considerar, para os valores máximos nos preços unitários, os mesmos 

considerados pela planilha orçamentária, sendo desclassificadas as propostas que 

extrapolarem os limites definidos na planilha orçamentária, conforme o art. 48 da Lei nº 

8.666/93 e suas alterações posteriores; 

14.3. Serão consideradas HABILITADAS as empresas que atenderem a todos as exigências 

contidas neste Termo de Referência, bem como ao edital emitido pela Comissão de 

Licitação; 

14.4. No caso da empresa vencedora ser sediada fora do Estado de Pernambuco deverá 

apresentar visto do CREA-PE no ato da assinatura do contrato. 

15. DOS PRAZOS 

15.1. Os serviços deverão ser executados respeitando o período estimativo de execução da 

obra/serviço, conforme a seguir:  

PRAZO DE EXECUÇÃO MÁXIMO de 06 (seis) meses corridos, contados a partir da 

data de assinatura da ordem de serviço. (O.S) 

PRAZO DE VIGÊNCIA de 360 (Trezentos e sessenta) dias corridos, contados a partir 

da data de assinatura do Contrato. 

15.2. A fim de preservar a qualidade e o bom andamento da obra, deve-se considerar como 

obrigatória: 

15.2.1. A utilização de Diário de Obra, devendo a sua abertura ser no máximo até 03 

(três) dias após a emissão da Ordem de Serviço, sob responsabilidade de mantê-lo na obra 

e com informações dos serviços executados atualizados diariamente pela empresa 

licitante vencedora do certame;                                                                                                         

15.2.2. A entrega de relatório fotográfico mensal, contendo ao menos 01(uma) foto de 

cada item apontado durante o período de execução do boletim de medição, devidamente 

encadernado, colorido, assinado pelo responsável técnico com o boletim de medição, 

memória de cálculo e 01(via) do diário de obras que será elaborado pela empresa licitante 

vencedora do certame que será analisado pela equipe de fiscalização e  caso haja qualquer 

inconformidade com o executado no período,  será retificado pela  empresa licitante 
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vencedora do certame .                                                                                    Todos os 

custos para emissão do relatório ficará a cargo da empresa licitante vencedora do 

certame; 

15.2.3. A presença do profissional técnico superior na obra, devidamente capacitado e 

habilitado, para solucionar possíveis adequações de projeto durante a obra; 

15.2.4. Caso seja encontrada qualquer irregularidade, incorreção ou discrepância que 

desaconselhe ou impeça a sua execução do objeto, caberá, outrossim, de elaboração de 

quaisquer correção dos projetos apresentados pela contratante ou elaboração de projetos 

complementares que porventura existirem, ficará sob responsabilidade da empresa 

licitante vencedora do certame, uma vez que possui qualificação técnica para tanto. 

Ressaltando que independente da autoria do projeto e da ausência do exame dos mesmos 

será responsabilizado pelos erros, principalmente os que comprometem a solidez da obra, 

por força da norma técnica NBR – 5671 e por ser o executor dos serviços, objeto do 

contrato. 

 

15.3. O horário para o desenvolvimento dos serviços é o definido pelo Sindicato dos 

Trabalhadores da Construção Civil. 

15.4. Qualquer serviço a ser realizado aos sábados, domingos e feriados, deverá ser 

previamente comunicado por escrito à Fiscalização da obra e registrado no diário da obra; 

15.5. Quaisquer serviços a serem realizados fora do horário acima, dependerão de prévia e 

formal comunicação ao fiscal designado pela CONTRATANTE. 

15.6. Caso os prazos estabelecidos nas condições anteriores não estejam expressamente 

indicados na proposta, a empresa será desclassificada quanto ao julgamento; 

15.7. O prazo previsto neste Termo de Referência poderá ser excepcionalmente prorrogado, 

quando solicitado pela CONTRATADA, acompanhado de uma justificativa técnica 

devidamente assinada pelo responsável técnico durante o seu transcurso, e desde que ocorra 

com 40(quarenta) dias de antecedência ao fim do respectivo contrato e com motivo 

justificado, devidamente comprovado e aceito pela Administração; 

15.8. Se por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de 

validade das propostas, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse da 

administração, poderá ser solicitada prorrogação geral da validade referida a todas as 

participantes classificadas, por igual prazo, no mínimo; 

15.9. O prazo de garantia da obra não poderá ser inferior a 05 (cinco) anos, contados do 

termo de recebimento definitivo da obra a ser emitido por comissão designada pela 

autoridade competente. 

16. PAGAMENTO 
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16.1. A Secretaria de Saúde providenciará empenho para cobrir os pagamentos dos serviços 

a serem executados. 

16.2. As medições dos serviços para pagamento serão baseadas no cronograma físico-

financeiro, aprovado pela fiscalização da CONTRATANTE, considerando os serviços 

efetivamente medidos e apresentados num prazo não inferior a 30 (trinta) dias. 

16.3. Os pagamentos far-se-ão após análise e aprovação de toda documentação apresentada à 

fiscalização. 

 

17. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

17.1. Constituem obrigações da CONTRATADA, além das constantes nos artigos 69 e 70 da 

Lei nº 8.666/93, as seguintes: 

 

17.1.1. Verificar e conferir todos os documentos e instruções que lhe forem fornecidos, 

através da fiscalização, comunicando a esta qualquer irregularidade, incorreção ou 

discrepância encontrada que desaconselhe ou impeça a sua execução. Caberá, 

outrossim, à CONTRATADA a elaboração das correções dos projetos, detalhes 

construtivos e ou projetos complementares  necessários aos trabalhos que não estejam 

nos planos fornecidos pela CONTRATANTE; 

17.1.2. Efetuar o reexame prévio dos projetos antes do início da execução dos serviços, 

devendo conforme o caso retificá-los, eliminando todos os vícios ou defeitos que 

porventura existirem, uma vez que possui qualificação técnica para tanto. Ressaltando 

que independente da autoria do projeto e da ausência do exame dos mesmos será 

responsabilizado pelos erros, principalmente os que comprometerem a solidez da obra, 

por força da norma técnica NBR – 5671 e por ser o executor dos serviços, objeto do 

presente termo; 

17.1.3. Acatar de modo imediato às ordens da fiscalização, dentro do contido neste 

termo de referência; 

17.1.4. Os materiais a serem empregados deverão obedecer às normas da ABNT e ser 

de boa qualidade, podendo ser rejeitados pela fiscalização em caso contrário; 

17.1.5. Dispor de todos os equipamentos, máquinas, ferramentas e equipamentos de 

segurança necessários a execução do serviço; 

17.1.6 Construir as instalações de apoio às obras quando necessário; 

17.1.7 Movimentação e transportes internos dentro da obra; 

17.1.8 Suprimento de água e energia elétrica, em qualquer que seja a utilização ou local; 

17.1.9 Iluminação das áreas de trabalho; 

17.1.10 Despesas referentes às importações de materiais e equipamentos 

17.1.11. Fornecer todos os materiais, equipamentos, acessórios e consumíveis, 

incorporados ou não a obra, envolvendo entre outras despesas pessoais inclusive 

aqueles não citados neste Termo, porém, necessária à perfeita execução dos serviços, 
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exceto onde explicitamente anotado em contrário; 

17.1.12. É de inteira responsabilidade e ônus da CONTRATADA, a adoção de todas as 

medidas de segurança necessárias à execução dos serviços objeto deste Termo de 

Referência; 

17.1.13.Responsabilizar-se por danos pessoais e/ou matérias que porventura vier a 

causar nas instituições ou a terceiros; 

17.1.14. Responsabilizar-se pela conservação e guarda de todo e qualquer material ou 

construção decorrente dos – ou afetados pelos – serviços objeto deste termo, até a 

aceitação final da obra; 

17.1.15. A entrada e saída de equipamentos, ferramentas, materiais, bem como a 

remoção de remanescente da obra deverão obedecer aos horários definidos pela 

CONTRATANTE; 

17.1.16. Todas as pessoas empregadas ou sob a responsabilidade da CONTRATADA 

estarão devidamente uniformizadas e obrigadas ao uso de crachá de identificação, 

quando nas dependências do referido local da obra; 

17.1.17. Os operários da CONTRATADA, quando no desempenho das suas funções 

relativas aos serviços aqui especificados, estarão obrigados ao uso dos EPI’s – 

Equipamentos de Proteção Individual (cintos de segurança, capacetes, luvas, botas e 

óculos); 

17.1.18. O trânsito e/ou permanência em outros locais que não o local da obra só será 

permitido à pessoal em serviço, mediante autorização por escrito; 

17.1.19. Observada a boa prática da construção civil, a CONTRATADA isolará os 

ambientes de execução das obras de modo a evitar acidentes ou outros prejuízos e danos 

a pessoas, bem como para evitar a disseminação de pó resultante de demolições de 

construção; 

17.1.20. Responsabilizar-se por qualquer engano de ação ou serviços mal executados, 

correndo por sua conta as despesas com remoção, demolições e reconstrução dos 

mesmos; 

17.1.21. Após a conclusão de todos os serviços, a CONTRATADA deverá promover a 

limpeza geral da obra, incluindo a retirada de entulhos; 

17.1.22. Reparar, corrigir e substituir, às suas expensas, no total ou em parte, objeto do 

presente termo em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 

execução ou de matérias empregados; 

17.1.23. Responsabilizar-se por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, 

securitários, fiscais, comerciais, civis e criminais, resultantes da execução do Contrato 

respectivo, no tocante aos seus empregados, dirigentes e prepostos; 

17.1.24. Assumir integral responsabilidade pela entrega dos serviços de acordo com os 

elementos técnicos fornecidos pela CONTRATANTE; 

17.1.25 Cumprir fielmente o Contrato, de modo que no prazo estabelecido, os serviços 

sejam inteiramente concluídos e acabados; 
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17.1.26 Substituir, caso haja motivo justificado, de qualquer membro da Equipe de 

Execução a pedido da CONTRATANTE, a qual deverá ocorrer dentro de prazo de 24 

(vinte e quatro horas); 

17.1.27 A CONTRATADA deverá assumir toda responsabilidade sobre a segurança do 

canteiro de obras 

 

 

 

 

18. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

18.1. Constituem obrigações da CONTRATANTE: 

 

18.1.1. Definição precisa do objeto desta licitação, especificações e referências necessárias ao 

perfeito entendimento dos serviços a serem executados, bem como, prestar quaisquer 

esclarecimentos que venham a ser formalmente solicitado pela CONTRATADA, e pertinentes ao 

objeto do presente TR; 

18.1.2. Tomar todas as providências para o fiel cumprimento das cláusulas do Contrato; 

18.1.3. Suspender a tramitação da liquidação da Nota Fiscal/Fatura, quando não houver 

atendimento às solicitações de correções de irregularidades na execução dos serviços; 

18.1.4. Designar servidor para a fiscalização da execução da obra, objeto deste Termo de 

Referência; 

18.1.6. Atestar o recebimento provisório após a vistoria realizada na conclusão da obra; 

18.1.8. Elaborar Termo de Recebimento Definitivo, após 30 (trinta) dias do recebimento 

provisório; 

18.1.8. Efetuar o pagamento conforme estabelecido no contrato; 

18.1.9. Notificar a CONTRATADA, caso seja verificada alguma irregularidade que diga respeito 

ao Contrato. 

 

19. FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

 

19.1. A fiscalização deste serviço será exercida pela Secretaria de Saúde do Município; 

19.2. O fiscal do contrato (juntamente, quando exigir o caso, com seus respectivos auxiliares) é o 

representante da CONTRATANTE, designado para acompanhar e exercer a fiscalização do contrato 

(ou ajuste que resultar pactuação formal), em todas as suas fases, na respectiva vigência, e estará 

especialmente atribuído de poderes, a fim de cumprir os ditames e parâmetros que a lei nº 8.666/93, 

estabelece, de especial forma, para as disposições contidas nos seus arts. 67 a 76. 

19.3. O fiscal do contrato é a única pessoa credenciada pela CONTRATANTE para certificar Notas 

Fiscais relativas à conclusão de eventos e/ou serviços; 

19.4. O fiscal do Contrato será a pessoa credenciada para prestar quaisquer informações e/ou 

esclarecimentos de qualquer natureza, sobre o objeto licitado; 

19.5. A CONTRATADA se obriga a cumprir fiel e integralmente perante a CONTRATANTE, as 

exigências que venham a ser feitas pelo fiscal do contrato, que terá plenos poderes para: 

 

19.5.1. Fiscalizar a execução física do Contrato quanto aos aspectos relacionados à qualidade, 
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prazo e segurança dos serviços prestados, bem como o desempenho do(s) empregado(s) da 

CONTRATADA; 

19.5.2. Rejeitar materiais e serviços que não atendam às especificações ou que não esteja de 

acordo com a técnica adequada, ficando a CONTRATADA na obrigação de aceitar e atender às 

solicitações sem ônus para a CONTRATANTE; 

19.5.3. Exigir a complementação ou substituição imediata de equipamentos e de pessoal 

especializado que a juízo da CONTRATANTE não atendam às necessidades ou exigências do 

serviço por mau desempenho ou em quantidades inferior ao mínimo julgado necessário para 

atender os requisitos de qualidade, prazo e segurança dos serviços; 

19.6. A CONTRATADA proporcionará ao Fiscal do Contrato total liberdade para o pleno exercício de 

suas funções, devendo atender, de imediato, as exigências por ele impostas ou se vier a discordar, 

interpor recursos junto a da CONTRATANTE; 

19.7. A CONTRATADA obriga-se a fornecer, em qualquer época, os esclarecimentos técnicos que 

venham a ser solicitados pelo Fiscal do Contrato, no que tange ao objeto deste termo, de modo a 

garantir o seu perfeito acompanhamento técnico; 

19.8. O recebimento dos serviços será de competência e responsabilidade exclusiva da 

CONTRATANTE, será por meio da comissão de recebimento de obras e serviços de engenharia a 

quem caberá verificar se foram cumpridos os termos do Termo de Referência, Edital e demais 

requisitos; 

20. PENALIDADES 

 

20.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto desta Licitação, a CONTRATANTE poderá, garantida 
a prévia defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes sanções: 
 
I - advertência; 
II – multa, nos seguintes termos: 

a) pelo atraso na entrega do objeto, em relação ao prazo estipulado, de 1% (um por 
cento) do valor total contratado, por dia decorrido, até o limite de 10% (dez por cento); 

b) pela recusa na entrega, caracterizada em 10 (dez) dias após o vencimento do prazo 
estipulado, de 10% (dez por cento) do valor total contratado; 

c)  pela demora em corrigir falha no produto, a contar do segundo dia da data da 

notificação da rejeição: 0,3% (zero vírgula três por cento) do valor total da nota fiscal, por dia 

decorrido; 

d)  pela recusa em corrigir as falhas no produto, entendendo-se como recusa a falha ou 

defeito do produto nos 5 (cinco) dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por cento) 

do valor total da nota fiscal; 

e)  pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei Federal n° 8.666/93, ou no 

instrumento convocatório e não abrangida nos incisos anteriores: 2% (dois por cento) do valor 

total contratado; 

 

20.2. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 
CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 (dois) anos. 
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20.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a CONTRATANTE enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA 
ressarcir ao CONTRATANTE, pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção 
aplicada com base no item acima. 

 

20.4. As infrações serão consideradas reincidentes se, no prazo de 07 (sete) dias corridos a contar da 

aplicação da penalidade, a CONTRATADA cometer a mesma infração, cabendo a aplicação em 

dobro das multas correspondentes, sem prejuízo da rescisão contratual;  

 

20.5. Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa 

prévia do interessado e recurso nos prazos legais, sendo-lhe franqueada vista do processo; 

 

20.6. O recolhimento da(s) multa(s) não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade por perdas e 

danos decorrentes das infrações cometidas. 

 

20.7. Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa 

prévia do interessado e recurso nos prazos legais, sendo-lhe franqueada vista do processo; 

 

20.8. Fica o ente público CONTRATANTE, autorizado, após regular processo administrativo, em caso 

de aplicação de multa ao contratado, a haver o respectivo valor das multas mediante subtração do 

valor da garantia do contrato, caso esta tenha sido dada em dinheiro; 

 

20.9. Não se tratando de garantia em dinheiro, ou seja, em não sendo a garantia contratual de 

natureza que comporte pronta execução extrajudicial, a Administração exigirá o recolhimento da 

multa; 

 

20.10. 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 pela Administração ou cobrada judicialmente, conforme determina o §1º do 

art. 87 da Lei nº 8.666/93;  

 

20.11. O recolhimento da(s) multa(s) não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade por perdas e 

danos decorrentes das infrações cometidas. 

20.12. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, no que couber, às 

demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93, bem como, Código Civil e 

Código de Defesa do Consumidor, conforme Acórdãos do Tribunal de Contas da União – TCU nºs 
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99/2007 e 92/2004, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 
      

 

21. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
21.1. Casos omissos serão resolvidos pelas partes contratantes, de comum acordo, com base na Lei 
nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

 

 

Paulista, 03 de fevereiro de 2020. 

 

 

 

 

 

Jaina Poesi da Silva Gonzaga 

Arquiteta e Urbanista 

 

 

 

 

 

 

 

Fabiana Damo Bernart 

Secretária de Saúde 
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ANEXO I  

 

PROJETOS BÁSCICOS DE ARQUITETURA 
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ANEXO II  

 

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III 

 

 

PLANILHAS ORÇAMENTARIAS 

 Orçamento Básico 

 Curva ABC 
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 Memória de Calculo 

 Cronograma Físico-financeiro de Desembolso 

 Composição de custos 

 Composição de B.D.I 


