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REPETIÇÃO DE EDITAL 

 
 PREÂMBULO 

 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA, através da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE OBRAS, 

instituída pela PORTARIA Nº 076/2020, datada de 21/01/2020, torna público que realizará licitação na 

modalidade CONVITE Nº 002/2020, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, visando à contratação de empresa para 

executar o objeto descrito no item 1 deste Edital.  

  

O presente procedimento licitatório será regido pelas normas da Lei Federal nº 8.666 de 21/06/93 e suas 

alterações, aplicando-se, subsidiariamente e no que lhe couber os princípios gerais de Direito.  

 

A sessão inaugural ocorrerá no dia 19 de Março de 2020 às 10:00h (horário local), na sede da Secretaria 

Municipal de Administração – Sala de Reuniões, situada à Rua Dr. Demócrito de Souza, nº 26, Nobre, nesta 

cidade, perante a Comissão Permanente de Licitação de Obras, oportunidade limite em que serão recebidos os 

envelopes 01 e 02 (Documentação de Habilitação e Proposta de Preços, respectivamente), os quais serão 

abertos conforme procedimento previsto no Edital. 

 

OBSERVAÇÃO: Na hipótese de não haver expediente na data acima fixada, ficará a sessão adiada para o 

primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e hora, salvo as disposições em contrário. 

 

1. DO OBJETO E REGIME DE EXECUÇÃO 

 

1.1. Constitui objeto desta licitação a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE 

CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE DE ARTHUR LUNDGREN II E REMANESCENTE DE OBRAS DA 

CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÍDE DE AURORA, NO MUNICIPIO DO PAULISTA/PE, conforme as 

especificações e demais elementos técnicos estabelecidos neste Edital e em seus anexos. 

 

1.2. A descrição detalhada contendo as especificações e condições da prestação dos serviços a serem 

contratados estão discriminadas nos anexos deste instrumento convocatório que deverão ser estritamente 

observados pelas licitantes, quando da elaboração de suas propostas. 

 

1.3. Integram o presente instrumento convocatório, os seguintes anexos:                          

 

ANEXO I: TERMO DE REFERÊNCIA  

ANEXO II: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

ANEXO III: CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

ANEXO IV: COMPOSIÇÃO DE BDI 

ANEXO V: COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 

ANEXI VI: MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO VISTORIA 

ANEXO VII: MODELO DE DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES  
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ANEXO VIII: MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO ME OU EPP 

ANEXO IX: MODELO DE PROPOSTA 

ANEXO X: PLANTA DO PROJETO 

ANEXO XI: MEMORIAL DESCRITIVO 

ANEXO XII: MINUTA DO CONTRATO 

 

2. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 

 

2.1. Somente a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE OBRAS está autorizada a prestar oficialmente 

informações ou esclarecimentos a respeito deste CONVITE. As eventuais informações de outras fontes não serão 

consideradas como oficiais. 

 

2.2. Os interessados que desejarem maiores esclarecimentos acerca da presente licitação poderão endereçar 

solicitação por escrito à CPL OBRAS, situada na Rua Dr. Demócrito de Souza, nº 26 – Nobre – Paulista/PE 

(Prédio da Secretaria Municipal de Administração), no horário das 08h00 às 13h00, de 2ª feira a 6ª feira, em 

até 05 (cinco) dias úteis antes da data para abertura do certame, tendo a administração 02 (dois) dias úteis para 

responder. 

 

2.3. A solicitação de informações não motivará prorrogação da data de licitação, salvo se, a juízo da COMISSÃO 

PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE OBRAS forem substanciais. Neste caso, a CPL OBRAS reabrirá o prazo de 05 

(cinco) dias úteis entre a comunicação aos interessados e a data de recebimento dos envelopes. 

 

2.4. A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE OBRAS não assume responsabilidade alguma relacionada com 

proposta de licitantes que não obtiveram este Edital e seus Anexos diretamente com a Comissão de Licitação. 

Em consequência, não serão aceitos protestos ou reclamações de licitantes em relação a tais documentos e suas 

emendas, se houver.   

 

3. DO VALOR ESTIMADO 

 

3.1. O valor máximo admitido com as despesas de contratação será de R$ 275.128,46 (duzentos e setenta e 

cinco mil cento e vinte e oito reais e quarenta e seis centavos), conforme tabela abaixo: 

 

REMANESCENTE DE OBRA 

ACADEMIA DA SAÚDE DE 

AURORA 

Rua Alto da Vista Alegre, s/nº - 

Aurora 

R$ 104.234,24 

OBRA DE CONSTRUÇÃO 

ACADEMIA DA SAÚDE DE 

ARTHUR LUNDGREEN II 

Rua Quatro, s/nº, Arthur 

Lundgreen II. 

R$ 170.894,22 

VALOR TOTAL ESTIMADO R$ 275.128,46 
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3.2 O orçamento base deste Edital foi elaborado através da tabela do Sinapi SEM DESONERAÇÃO - 

NOVEMBRO\2019, Composições. 

 

3.3 Não será admitida realização de serviços excedentes e extras ou reajustes, quando o custo total da 
contratação extrapolar o limite atribuído à modalidade de licitação adotada. 
 
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. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

4.1. As obrigações financeiras assumidas correrão por conta dos recursos constantes na seguinte dotação 

orçamentária: 

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

 4 4 9 0 5 1 – Obras e Instalações 

 1.211.0000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos-Saúde 

 1.215.0000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal-
Bloco de Investimento 

 

5. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO 

 

5.1. Poderão participar da presente CONVITE quaisquer interessados que comprovem possuir os requisitos 

mínimos de qualificação exigidos neste edital e seus anexos. 

 

5.2. Somente poderão participar da presente licitação, empresas legalmente autorizadas para funcionamento no 

país e que sua finalidade e ramo de atuação principal, expressos no ato de sua constituição ou alterações 

posteriores, procedidas até a data da publicação do aviso de licitação deste edital, estejam ligados ao objeto 

desta licitação e que satisfaçam integralmente as condições estabelecidas neste CONVITE. 

 

5.3. As empresas participantes poderão ser representadas no processo por seus titulares ou por representantes 

legais munidos de instrumento de mandato com poderes específicos para a prática de quaisquer atos deste 

procedimento licitatório, inclusive o poder de interposição de recurso e desistência expressa dos mesmos. 

 

5.4. A legitimidade da representação será demonstrada por um dos seguintes documentos, em original ou cópia 

autenticada, no seu prazo de validade e na abrangência do seu objeto, acompanhados de cédula de identidade 

ou outro documento de identificação de Fé Pública do representante: 

 

5.4.1. Tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro 

comercial, registrado na Junta Comercial ou, tratando-se de sociedades civis, o ato constitutivo registrado no 
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cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e 

assumir obrigações em decorrência de tal investidura, devidamente atestada sua autenticidade. 

5.4.2. Tratando-se de procurador, o instrumento de procuração, público ou particular, com firma reconhecida 

do qual constem poderes específicos para firmar declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, 

interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, 

acompanhado do correspondente documento, que comprove os poderes do mandante para outorga. 

 

5.5. Não poderão participar da LICITAÇÃO: 

 

5.5.1. Empresas estrangeiras que não estejam em funcionamento no País; 

5.5.2 Empresas suspensas de contratar com a PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA ou que foram declaradas 

inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição; 

5.5.3. Que se encontram sob falência, recuperação judicial, concurso de credores, dissolução ou liquidação; 

5.5.4. Cujos diretores, responsáveis técnicos ou sócios sejam funcionários, empregados ou ocupantes de cargo 

comissionado da Prefeitura Municipal do Paulista; 

5.5.5. Aqueles enquadrados nas vedações do Artigo 9 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 

 

5.6 Somente a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE OBRAS está autorizada a prestar oficialmente 

informações ou esclarecimentos a respeito do objeto deste Edital. As eventuais informações de outras fontes 

não serão consideradas como oficiais. 

 

6. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

 

6.1 Os documentos relativos à habilitação e à proposta de preços deverão ser entregues separadamente, em 

envelopes lacrados  e rubricados, com a identificação do licitante, contendo as seguintes identificações:  

ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE OBRAS 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2020 – CONVITE Nº 002/2020 

 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE 
DE ARTHUR LUNDGREN II E REMANESCENTE DE OBRAS DA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÍDE DE AURORA, NO 
MUNICIPIO DO PAULISTA/PE. 

PROPONENTE: (Razão Social, CNPJ, Endereço, Telefone, E-mail) 

ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS 
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE OBRAS 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2020 – CONVITE Nº 002/2020 
 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE 
DE ARTHUR LUNDGREN II E REMANESCENTE DE OBRAS DA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÍDE DE AURORA, NO 
MUNICIPIO DO PAULISTA/PE. 

PROPONENTE: (Razão Social, CNPJ, Endereço, Telefone, E-mail). 
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6.2 Será admitido o encaminhamento dos envelopes por via postal, ou outro meio similar de entrega, mediante 

recibo ou aviso de recebimento, até a data e horário previsto para sessão de abertura do processo, ficando sob 

responsabilidade da licitante o recebimento tempestivo da documentação.  

 

6.2.1 Nesta hipótese, os dois envelopes deverão ser acondicionados em invólucro único, não devassável, 

endereçado diretamente à Comissão, com a seguinte identificação:  

 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE OBRAS DO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2020 – CONVITE Nº 002/2020 

SESSÃO EM XX/XX/XXXX, ÀS XX HORAS 

 

6.2.2 Os envelopes que não forem entregues nas condições acima estipuladas não serão aceitos como 

proposta.  

 

6.2.3 Os documentos provenientes do exterior deverão ser redigidos na língua oficial do país de origem e 

traduzidos para a língua portuguesa, por tradutor juramentado, com reconhecimento de firmas por notário 

público, reconhecido pela autoridade consular brasileira do local. 

 

6.3 A colocação de documento(s) de um envelope em outro acarretará a inabilitação ou desclassificação do 

Licitante, desde que tal troca não seja percebida antes da abertura do mesmo. 

 

6.4 Caso seja necessária à apresentação em mais de um envelope o número do envelope deverá ter sequente 

uma letra do alfabeto, exemplo, no Envelope 01: 01-A, 01-B, 01-C,..., devidamente identificados. 

 

7. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

7.1 Os documentos de habilitação devem ser apresentados em uma única via, com todas as folhas rubricadas e 

numeradas, com um termo de encerramento anexo, indicando, ainda, o número de folhas, a titulação do 

conteúdo, o nome do licitante e do objeto da licitação.  

 

7.2 Os documentos de habilitação poderão ser apresentados em original ou em cópia autenticada por cartório 

competente ou por servidor integrante da Comissão Permanente de Licitação - CPL.  

 

7.2.1 A autenticação de cópias, para efeito de atendimento ao disposto no caput, poderá ocorrer mediante a 

apresentação do documento original, preferencialmente até às 12 horas do dia anterior à sessão de abertura 

das propostas, na sala da CPL em seu horário de expediente.   

7.2.2 Os documentos deverão ser autenticados frente e verso. 

7.2.3 Em se tratando de documentos obtidos pelo licitante via Internet, os mesmos poderão ser apresentados 

através de cópias, considerando que sua autenticidade fica condicionada a consulta/verificação por parte da CPL 

OBRAS junto à Internet. 

7.2.4 Em nenhuma hipótese, tais documentos poderão conter borrões, emendas, rasuras, entrelinhas ou o uso 

de corretivo; 
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7.2.5 Ressalvando que a autenticação de documentos por Servidor não induz em reconhecimento de 

atendimento às condições de habilitação exigidas neste Edital; 

7.2.6 A autenticação realizada por Servidores dependerá da disponibilidade dos mesmos, com vistas a não 

prejudicar a realização dos seus trabalhos normais. 

 

7.3 Os documentos/certidões que não apresentarem prazo de validade serão considerados válidos por um 

período de 90 (noventa) dias de sua emissão, salvo previsão de prazo diverso em lei ou em norma infralegal, 

ficando o licitante responsável por juntar a respectiva comprovação.  

 

7.4 No caso dos atestados de Comprovação da Capacidade Operacional da Empresa e da Capacitação 

Técnico-Profissional, deverão preferencialmente ser identificados qual(is) exigência(s) o atestado está 

atendendo para facilitar os trabalhos de análise da documentação. 

 

7.5 Para a habilitação, o licitante deverá apresentar os documentos a seguir relacionados: 

 

7.6. DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO JURÍDICA 

 

7.6.1 No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da 

Junta Comercial da respectiva sede. 

 

7.6.2 No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato 

constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva 

sede, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

 

7.6.2.1 Os documentos deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.  

 

7.6.3 No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do 

local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores.  

 

7.6.4     No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização. 

 

7.7. DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO FISCAL 

 

7.7.1. Comprovante de inscrição e situação cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da 

Fazenda – CNPJ/MF, com situação ativa. 

 

7.7.2. Certificado que comprove a regularidade fiscal perante a Fazenda Federal (Certidão Negativa de Dívida 

Ativa da União, unificada ou não) dentro do prazo de validade. 

 

7.7.3. Certificado que comprove a regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do 

licitante, dentro do prazo de validade. 
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7.7.4. Certificado que comprove a regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 

licitante, dentro do prazo de validade. 

 

7.7.5. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social – INSS (Certidão Negativa de Débito – CND). 

 

7.7.6. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS (Certificado de 

Regularidade do FGTS – CRF). 

 

7.7.7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação de 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. 

 

7.7.8. Os documentos exigidos nos itens 7.7.2 a 7.7.7 ficam dispensados para as licitantes que apresentarem o 

Certificado de Registro de Fornecedores - CRF, em plena validade, emitido pela Diretoria de Contratos e 

Licitações da Secretaria de Administração de Pernambuco – SAD ou outro equivalente emitido por órgão 

público, exceto aqueles que constam da relação do próprio Certificado o(s) qual (is), se fora de validade, deverá 

(ão) ser apresentado (s) com a validade atualizada(s).   

 

7.8. DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 

7.8.1. Capital Social ou Patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) em relação ao valor estimado da 

contratação, para o qual a licitante deseja ofertar proposta, devendo a comprovação ser feita relativamente à 

data da apresentação da proposta na forma da Lei, admitida à atualização para esta data mediante índices 

oficiais, tomando como base à variação, ocorrida no período, do ÍNDICE GERAL DE PREÇOS – DISPONIBILIDADE 

INTERNA – IGP-DI, publicado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV, ou de outro indicador que o venha substituir; 

 

7.8.2. Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor ou distribuidores (caso 

exista mais de um) da sede da licitante, ou de seu domicílio OU, no caso de empresas em recuperação judicial, 

que já tenham tido o plano de recuperação homologado em juízo, certidão emitida pela instância judicial 

competente que certifique que a licitante está apta econômica e financeiramente a participar do procedimento 

licitatório. 

 

7.8.3. Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial referente aos processos distribuídos pelo PJe 

(Processos Judiciais eletrônicos) em 1º e 2º graus, da sede da licitante ou de seu domicílio.  

 

7.8.3.1. A certidão descrita no subitem 7.8.3 somente é exigível quando a certidão negativa de Falência ou 

Recuperação Judicial da sede da licitante ou de seu domicílio (subitem 7.8.2) contiver a ressalva expressa de que 

não abrange os processos judiciais eletrônicos. 

 

7.8.4. Caberá ao licitante obter a Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, de acordo com as 

disposições normativas do respectivo Estado da Federação da sede da licitante ou de seu domicílio. 
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7.9. DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

7.9.1. TÉCNICO-OPERACIONAL (EMPRESA) 

 

7.9.1.1 A empresa deverá apresentar Certidão de Registro da empresa emitida pelo CREA e/ou 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 Conselho local no ato da 

assinatura do contrato. 

 

7.9.1.2. 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), demonstrando a aptidão da participante para desempenho das atividades 

consideradas de relevância técnica e valor significativo. 

 

7.9.1.3. O(s) atestado(s) apresentado(s) deverá(ão) comprovar a execução mínima de serviços compatíveis com 

a quadro a seguir: 

 

a) PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA 

SOLDADA.: 125,00M2; 

b) EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO: 8,38M3. 

 
7.9.2. TÉCNICO-PROFISSIONAL 

 

7.9.2.1 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: 

 

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 

 

 7.9.2.2. No caso de duas ou mais participantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como 
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responsável técnico, como comprovação de qualificação técnica, as mesma serão INABILITADAS. 

 

7.9.2.3 Para comprovação de vínculo do profissional detentor do atestado técnico deverá ser apresentado: 

 

7.9.2.3.1 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; 

7.9.2.3.2 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; 

7.9.2.3.3 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. 

 

7.9.2.4 A substituição de qualquer dos técnicos só poderá ser concretizada com a solicitação justificada da 

Licitante Vencedora e anuência por escrito da Secretaria de Saúde, por técnico igualmente qualificado, detentor 

de atestados técnicos registrados no respectivo Conselho Profissional, emitidos anteriormente à data marcada 

para entrega dos envelopes. 

 

7.9.3 DA VISITA AO LOCAL DOS SERVIÇOS 

 

7.9.3.1. A visita técnica NÃO É OBRIGATÓRIA. No entanto, as empresas que não a fizerem deverão apresentar 

uma apresentar a declaração de conhecimento de todas as informações e das condições locais para o 

cumprimento das obrigações objeto da licitação (ANEXO VI), devidamente assinada pelo seu representante legal 

ou responsável técnico. 

 

7.9.3.2. Para a VISITA TÉCNICA, esta deverá ser realizada por ENGENHEIRO CIVIL OU ARQUITETO registrado em 

conselho competente, onde à Secretaria Municipal de Saúde (SMS), 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. 

 

7.10. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

 

7.10.1. Declaração, para atender ao disposto no inciso V do Artigo 27 da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 

9.854 de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, conforme modelo constante no ANEXO VII deste edital. 
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7.10.2. Declaração expressa do responsável pela empresa, de inexistência de fatos supervenientes impeditivos 

à habilitação, conforme modelo constante no ANEXO VII deste edital. 

 

7.10.3. Declaração de que foi prévia e plenamente informado sobre todos os aspectos indispensáveis e 

necessários à execução do objeto, bem como recebeu todos os documentos pertinentes e tomou conhecimento 

de todas as informações, condições e locais necessários ao cumprimento das obrigações desta Licitação, estando 

ciente de todas as condições da Licitação e de que assume total e integral responsabilidade pela autenticidade e 

veracidade de todos os documentos apresentados e, que fornecerá, se necessário, quaisquer informações 

adicionais e complementares solicitadas pelo Município do Paulista, modelo constante no ANEXO VII deste 

edital. 

 

7.10.4. Declaração de que teve pleno conhecimento e que está de pleno acordo com as normas descritas no 

Termo de Referência modelo constante no ANEXO VII deste edital. 

 

8. DA COMPROVAÇÃO DE CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

8.1. As licitantes, para o enquadramento como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) 

objetivando a aplicação da Lei Complementar nº 123/06, deverão apresentar Declaração devidamente assinada 

pelo representante legal de que é ME ou EPP (dentro do envelope de habilitação), nos termos dos  incisos I e II 

do Artigo 3º da LC nº 123/06, bem como de que não possui nenhum dos impedimentos constantes do §4º do 

mesmo Artigo. Modelo constante no ANEXO VIII deste edital. 

 

8.2. A Declaração disposta no item 8.1 deverá ser apresentada dentro no envelope nº 01 (DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO), sua não apresentação implica na RENÚNCIA ao direito de aplicação da Lei Complementar nº 

123/06. 

 

8.3. A falsidade da Declaração apresentada, referida no item 8.1, objetivando os benefícios da Lei 

Complementar nº 123/06 caracteriza o crime previsto no Artigo 299 do Código Penal (crime de falsidade 

ideológica), sem prejuízo das sanções previstas neste CONVITE. 

 

8.4. Para fins de obtenção dos benefícios concedidos pela Lei Complementar nº 123/06, as Microempresas (ME) 

e/ou Empresas de Pequeno Porte (EPP) deverão comprovar essa condição mediante apresentação da seguinte 

documentação: 

 

a) Empresas optantes pelo Simples Nacional, regida pela Lei Complementar nº 123/06: 

 Comprovante de opção pelo Simples obtido através do site da Secretaria da Receita Federal, 

www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/simples/simples.htm; 

 

b) Empresas não optantes pelo Simples Nacional, regido pela Lei Complementar nº 123/06: 

 Balanço patrimonial e Demonstrações do Resultado do Exercício – DRE, comprovando ter receita bruta 

dentro dos limites estabelecidos nos incisos I e II, do art. 3º da LC 123/06; 
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8.4.1. Os itens relacionados acima (8.4), para efeito de comprovação da condição de Microempresa ou Empresa 

de Pequeno Porte, poderão ser substituídos pela certidão expedida pela Junta Comercial, nos termos da 

Instrução Normativa do DNRC nº 103, publicado no DOU do dia 22/05/2007. 

 

8.5. As ME e EPP deverão apresentar toda a documentação exigida para comprovação da regularidade fiscal e 

trabalhista, ainda que apresente alguma restrição. 

 

8.6. Havendo restrição na regularidade fiscal e trabalhista da ME e/ou EPP, será assegurado o prazo de até 05 

(cinco) dias úteis, contados do momento em que a proponente for declarada vencedora do certame, podendo 

tal prazo ser prorrogado por igual período, a critério da Administração, para regularização, pagamento ou 

parcelamento do débito e emissão de eventuais Certidões Negativas ou Positivas com efeito de Negativa, 

conforme o art. 43 § 1º da Lei Complementar 123/06. 

 

8.7. A não-regularização da documentação, no prazo previsto na alínea anterior, implicará decadência do direito 

à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei n° 8.666/1993, sendo facultado à 

Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação para a assinatura do contrato, 

ou revogar a licitação. 

 

9. DA PROPOSTA 

 

9.1. Antes de apresentarem as propostas, as licitantes deverão analisar todos os documentos anexos ao edital 

(termo de referência, planilha 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. 

 

9.2. A proposta de preços deverá ser 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 procurador, nos termos do estatuto ou contrato social da empresa ou por 

instrumento particular de procuração com firma reconhecida, e por um responsável técnico da participante, 

constando o nome, título e registro no Conselho competente, quando for o caso. 

 

9.2.1. Deverão ser apresentadas impressas e em meio digital (CD-ROM contendo o arquivo “.xml ou xls” ou 

similar). Na hipótese de o CD-ROM não ser apresentado em conjunto com a proposta de preços, o mesmo será 

solicitado pela Comissão de Licitação. 

 

9.3. A proposta de preços deverá conter os seguintes documentos: 

 

9.3.1. Carta Proposta de preços conforme modelo apresentado no ANEXO IX; 

9.3.2. Planilha orçamentária, conforme modelo apresentado no ANEXO II. A Licitante que apresentar preços 

unitários ou totais superiores ao da planilha do edital estará automaticamente desclassificada; 
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9.3.3. Composição do B.D.I –Bonificação e Despesas Indiretas, conforme modelo apresentado no ANEXO IV. A 

Licitante que apresentar composição do BDI com percentual maior que 24,00% com estará automaticamente 

desclassificada; 

9.3.4. Cronograma Físico Financeiro, conforme modelo apresentado no ANEXO III;  

9.3.5. 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; 

 

9.4. A Carta proposta de preço deverá ser apresentada da seguinte forma: 

 

9.4.1. 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. 

9.4.2. 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 perfeita execução dos 

serviços. 

9.4.3. 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”. 

 

9.5. Caso não haja na proposta apresentada, a expressa determinação da sua validade, tacitamente a licitante 

estará aceitando o prazo exigido pela Lei reitora dos procedimentos licitatórios que é 60 (sessenta) dias. 

 

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

propostas, e caso persista o interesse da Administração em contratar os serviços, esta poderá solicitar a 

prorrogação da validade referida subitem anterior, por igual prazo, no máximo. 

 

9.7. A planilha orçamentária e o cronograma de execução a serem apresentados, deverão ter seus itens e 

quantitativos idênticos, respectivamente, aos modelos apresentados neste Edital, não sendo permitido ao 

licitante alterá-la (em seu conteúdo e quantitativos), sob pena de desclassificação. Caberá apenas ao licitante 

preencher / fornecer as quantidades dos serviços, os preços unitários desses mesmos serviços, o preço total e o 

total geral de sua proposta para execução de todos os serviços. 

 

9.8. Caberá ao licitante apresentar suas planilhas indicando, obrigatoriamente, o quantitativo de cada um dos 

serviços, preços unitários, preços totais e o total geral da sua proposta, este último (preço total geral da 

proposta), considerando todos os prazos de execução dos serviços. 

 

9.9. Deverão estar inclusos nos preços unitários todos os custos com materiais, equipamentos, inclusive o de 

transportes, carga e descarga, mão de obra com seus respectivos encargos sociais, trabalhistas e 

previdenciários, tributos e quaisquer outros encargos que incidam sobre a obra e serviços a serem executados, 

assim como as despesas de conservação e vigilância dos mesmos até a entrega final dos serviços a este 

Município. 
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9.10. 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: 

 

9.10.1. 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 poderes para esse fim, sendo desclassificada a 

participante que não satisfazer tal exigência; 

9.10.2. A omissão ou exclusão, no custo de quaisquer itens específicos, não exime o participante de executá-lo 

dentro do preço global da proposta. 

 

10. DA SESSÃO PÚBLICA 

 

10.1. No dia, hora e local designados neste Edital, em ato publico, na presença dos licitantes, a Comissão de 

Licitação recebera, de uma só vez, os Envelopes nº 01 e nº 02, e procedera a abertura da licitação. 

 

10.2. Qualquer pessoa poderá assistir aos atos públicos citados no item anterior, mas somente deles 

participarão ativamente os licitantes ou seus representantes legais, através de documento conferindo-lhe 

poderes para a prática de todos os atos referentes ao processo, inclusive eventual renuncia a recursos, ou 

credenciados com os mesmos poderes do procurador, não sendo permitidas atitudes desrespeitosas ou que 

causem tumultos e perturbem o bom andamento dos trabalhos. 

 

10.3. O credenciamento será feito por ocasião da abertura dos trabalhos pelo Presidente da Comissão de 

Licitação, mediante a entrega de procuração publico ou particular, devidamente registrada, acompanhada de 

um documento original de identificação pessoal com fotografia do procurador para verificação no ato, separado 

dos envelopes números 01 e 02. 

 

10.4. Somente participara da reunião de licitação um representante de cada licitante. Não será admitido que 

uma mesma pessoa represente mais de um licitante. 

 

10.5. Depois de ultrapassado o horário para recebimento dos envelopes, nenhum outro será recebido, 

tampouco serão permitidos quaisquer adendos ou esclarecimentos relativos a documentação ou proposta de 

preços apresentadas. Ficando a cargo do Presidente e seus membros a decretação de fim do recebimento dos 

envelopes e credenciamento, podendo estes estipular tempo de tolerância. 

 

10.6. Em todos os atos públicos, serão lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos membros da Comissão e 

pelos representantes credenciados das licitantes presentes. 

 

11. DO PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA LICITAÇÃO 
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11.1 No horário e local indicado no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento da licitação, iniciando-

se com o credenciamento dos interessados em participar do certame. 

 

11.2 Após credenciamento, os licitantes entregarão os envelopes separados, os documentos de habilitação 

(envelope 01) e a proposta de preços (envelope 02). 

 

11.3 A seguir, serão identificados os licitantes e se procederá à abertura dos Envelopes nº 01 - Documentos de 

Habilitação, cujo conteúdo será rubricado pelos membros da Comissão de Licitação e pelos licitantes presentes 

ou por seus representantes. 

 

11.4 Em cada uma das fases do certame licitatório, caso a Comissão julgue conveniente, poderá suspender a 

respectiva reunião, a fim de que tenha melhores condições de analisar os documentos apresentados, marcando 

na oportunidade, se possível, nova data e horário em que voltará a se reunir com as licitantes ou informando 

que a próxima sessão pública será divulgada através da imprensa oficial. 

 

11.5 Para o julgamento de habilitação, a Comissão poderá utilizar-se de assessoramento técnico específico na 

área de competência cabível, através de parecer que integrará o processo. 

 

11.6 Analisada a documentação de habilitação, a Comissão elaborará ata, contendo o registro dos licitantes 

habilitados e inabilitados, devendo, neste último caso, apontar o motivo da inabilitação, indicando, ainda, o (s) 

item (ns) não atendido(s) do presente Edital.  

 

11.7 Ao licitante inabilitado ficará disponível o respectivo Envelope n° 02, ainda lacrado, após o transcurso do 

prazo legal sem interposição de recurso ou de sua desistência, ou da decisão desfavorável do recurso.  

 

11.8 Transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem que o licitante inabilitado tenha comparecido para retirar o 

Envelope nº 02, o mesmo poderá ser destruído pela Comissão de Licitação.  

 

11.9 A intimação dos atos de habilitação ou inabilitação dos licitantes será feita mediante publicação na 

imprensa oficial, salvo se presentes os representantes de todos os licitantes no ato público em que foi adotada a 

decisão, caso em que a intimação será feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata, a qual 

deverá ser assinada pelos mesmos.  

 

11.10 Após o procedimento de verificação da documentação de habilitação, os Envelopes n° 02 - Proposta de 

Preços dos licitantes habilitados serão abertos, na mesma sessão, desde que todos os licitantes tenham 

renunciado expressamente ao direito de recorrer, ou em ato público especificamente marcado para este fim, 

após o decurso do prazo recursal.  

 

11.11 Não ocorrendo à renúncia expressa de todos os licitantes, quanto ao direito de recorrer, os Envelopes n° 

02 - Proposta de Preços serão rubricados pelos licitantes presentes ao ato e mantidos invioláveis até a posterior 

abertura.  
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11.12 Ultrapassada a fase de habilitação e abertas às propostas, não cabe desclassificar o licitante por motivo 

relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos superveniente ou só conhecidos após o julgamento daquela.  

 

11.13 O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO GLOBAL.  

 

11.14 O preço base de referência para contratação, com base no orçamento é de R$ 275.128,46, incluindo BDI 

e todos os custos incidentes, sendo este o preço máximo admissível para a contratação das Obras/Serviços 

objeto desta licitação.  

 

11.15 A Comissão de Licitação verificará a Proposta de Preços quanto a eventuais erros aritméticos, corrigindo-

os da seguinte forma:  

 

a) No caso de discrepância entre valores grafados em algarismos e por extenso, prevalecerá o valor por 

extenso;  

b) No caso de discrepância entre os valores globais previstos nas planilhas de quantidades e preços e na 

carta de apresentação da proposta, preponderarão os primeiros;  

c) No caso de erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente, o produto será 

retificado, mantendo-se inalterados o preço unitário e a quantidade;  

d) No caso de erro de somatório, a adição será retificada, mantendo-se inalteradas as parcelas. 

 

11.16 O valor total da proposta será ajustado pela Comissão de Licitação, conforme procedimentos acima, para 

correção de erros, resultando daí o valor da proposta. Havendo qualquer correção será notificada a licitante. A 

recusa injustificada da licitante em aceitar as correções assim procedidas será causa da rejeição da proposta 

com a sua consequente desclassificação.  

 

11.16.1 Na hipótese de ocorrência de serviços idênticos com valores diversos, na planilha da licitante, não 

apresentando sua justificativa técnica, será considerado aquele atribuído de menor valor. 

 

11.17 Após a verificação dos subitens precedentes, a Comissão de Licitação apreciará a proposta de preços 

das licitantes habilitadas, DESCLASSIFICANDO aquela que:  

 

11.17.1 A proposta que não apresentar as especificações, unidades e quantidades dos serviços rigorosamente 

idênticas ás constantes da planilha orçamentária ou descumprir as regras disposta neste edital; 

 

11.17.2 A proposta que não apresentar cronograma físico-financeiro de desenvolvimento do serviço; 

 

11.17.3 Contiver vícios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou defeitos capazes de 

dificultar o julgamento;  

 

11.17.4 Estiver em desacordo com qualquer das exigências do presente Edital;  

 

11.17.5 Não apresentar as especificações técnicas exigidas pelo Projeto Básico e/ou Executivo; 
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11.17.6 Contiver oferta de vantagem não prevista no Edital;  

 

11.17.7 Deixar de cotar algum item da Planilha de Orçamentária;  

 

11.17.8 Apresentar preços unitários ou preço global superiores àqueles constantes da Planilha Orçamentária 

elaborada pelo órgão;  

 

11.17.9 Apresentar preços unitários ou globais simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os 

preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a 

materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade 

da remuneração;  

 

11.17.10 Deixar de apresentar composição do BDI; 

 

11.17.10.1 O valor ou percentual apresentado pelo licitante para o BDI, referido no subitem anterior, NÃO 

poderá ser superior a 24,00%, estimado pela Secretaria Municipal de Saúde. 

 

11.17.11 Apresentar, na sua composição de preços, taxa de Encargos Sociais ou BDI inverossímil;  

 

11.17.12 Deixar de apresentar composição de encargos Sociais; 

 

11.17.13 Na composição analítica das taxas de Encargos Sociais e de BDI, deixar de atender às legislações 

trabalhista e tributária e aos acordos coletivos de classe vigentes na data de elaboração do orçamento;  

 

11.17.14 Apresentar preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter 

demonstrada sua viabilidade, através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes 

com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do 

contrato;  

 

11.17.14.1 Considera-se manifestamente inexequível, em um primeiro momento, a proposta cujo valor global 

proposto seja inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: 

 

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por cento) do valor orçado pela 

Administração, ou  

b) Valor orçado pela Administração, entendido como o valor máximo admitido, incluído o BDI.  

 

11.17.14.2 Nessa situação, será facultado ao licitante prazo para comprovar a exequibilidade dos preços 

constantes de sua proposta, conforme parâmetros do art.48, inciso II, da Lei n° 8.666, de 1993, sob pena de 

desclassificação.  
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11.17.14.3 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de 

esclarecimentos complementares, será efetuada diligência, na forma do§3°, do art. 43, da Lei n° 8.666, de 1993.  

 

11.18 Na eventual desclassificação das propostas que não atenderem às exigências dos itens acima, as demais 

propostas serão classificadas em ordem crescente dos preços propostos, considerando as correções previstas 

anteriormente.  

 

11.19 Classificadas as propostas, na hipótese de participação de licitante microempresa (ME) ou empresa de 

pequeno porte (EPP), será observado o disposto nos art’.s 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, 

regulamentada pelo Decreto n° 6.204, de 2007: 

 

11.19.1 A Comissão verificará as propostas classificadas ofertadas por licitantes ME/EPP que sejam iguais ou até 

10% (dez por cento) superiores à proposta classificada em primeiro lugar, desde que a primeira colocada não 

seja uma empresa enquadrada nessas categorias.  

 

11.19.2 As propostas que se enquadrarem nessa condição serão consideradas empatadas com a primeira 

colocada e o licitante ME/EPP mais bem classificado será notificado para, se desejar, apresentar uma nova 

proposta de preço para desempate, obrigatoriamente abaixo da primeira colocada.  

 

11.19.3 A nova proposta de preço deverá ser apresentada de acordo com as regras deste Edital, em sessão 

pública, no prazo de 02 (dois) úteis, contados da data da Ata ou da intimação do licitante.  

 

11.19.4 Caso a ME/EPP mais bem classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, ou não 

apresente proposta válida, serão convocadas as demais licitantes ME/EPP participantes que se encontrem 

naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, 

segundo o estabelecido nos subitens anteriores.  

 

11.19.5 Caso sejam identificadas propostas de licitantes ME/EPP empatadas, no referido intervalo de 10% (dez 

por cento), será realizado sorteio para definir qual das licitantes primeiramente apresentará nova oferta, 

conforme subitens acima.  

 

11.19.6 Havendo êxito no procedimento, e sendo considerada válida a nova proposta apresentada, a ME/EPP 

assumirá a posição de primeira colocada do certame. Não havendo êxito, ou tendo sido a melhor oferta inicial 

apresentada por ME/EPP, ou ainda não existindo ME/EPP participante, permanecerá a classificação inicial.  

 

11.20 Havendo eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele previsto no art.3º, § 2º, 

da Lei nº 8.666, de 1993.  

 

11.20.1 Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio, em ato público, para o qual os licitantes 

serão convocados.  
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11.21 A intimação do resultado final do julgamento das propostas será feita mediante publicação na imprensa 

oficial, salvo se presentes os representantes de todos os licitantes no ato público em que foi adotada a decisão, 

caso em que a intimação será feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata, por eles assinada. 

 

11.22 Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a autoridade 

competente do órgão poderá fixar o prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação de nova documentação ou 

proposta, escoimadas das causas que os inabilitaram ou desclassificaram.  

 

11.23 Em todos os atos públicos, serão lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos membros da Comissão e 

pelos representantes credenciados e licitantes presentes. 

 

11.24. É facultada à CPL OBRAS ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência 

destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento 

ou informação que deveria constar originariamente da proposta. 

 

12. DA IMPUGNAÇÃO E RECURSOS ADMINISTRATIVOS  

 

12.1. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar, por irregularidade na aplicação da lei, o presente Edital, 

devendo protocolar o pedido junto à CPL OBRAS em até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura 

dos envelopes de habilitação, após o que a CPL OBRAS encaminhará o pedido à autoridade competente, 

conforme previsto no parágrafo 1º do art. 41 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 

 

12.2. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante a Administração a licitante que não o fizer 

junto a Comissão no horário de expediente, até o segundo dia útil que anteceder a data fixada para abertura 

dos envelopes de propostas, e tendo-os aceito sem objeção venha a apontar falha ou irregularidades que o 

viciaram, hipóteses em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 

 

12.3. Após cada fase da licitação, os autos do processo ficam automaticamente à disposição dos interessados 

pelo prazo necessário à interposição de recursos. 

 

12.4. É admissível recurso em qualquer fase da licitação e das obrigações dela decorrentes, no prazo de 02 

(dois) dias úteis, a contar da data de intimação do ato (lavratura da Ata), de acordo com os preceitos do Art. 109 

da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 

 

12.5. Os recursos referentes à habilitação, à inabilitação e ao julgamento das propostas, terão efeito suspensivo, 

podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razões de interesse público, atribuir aos demais 

recursos eficácia suspensiva. 

 

12.6. Interposto, o recurso será comunicado às demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 02 (dois) 

dias úteis.     

 

12.7. Os recursos serão dirigidos à Prefeitura Municipal do Paulista, por intermédio da CPL OBRAS, a qual poderá 
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reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis ou, nesse prazo, encaminhá-los à autoridade 

competente, que sendo devidamente informada fará sua apreciação e proferirá sua decisão no mesmo prazo. 

 

13. DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

 

13.1. Concluída a via recursal, o resultado encontrado pela CPL OBRAS será submetido à deliberação da 

autoridade competente, para homologação e adjudicação do objeto à licitante vencedora. 

 

13.2. 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. 

 

14. DO LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              REMANESCENTE DE OBRAS DA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE DE AURORA  

 

                                                                                                         
                                                                         

 

 

Endereço: 

Rua Alto da Vista Alegre, S/Nº, Aurora, 
Paulista/PE. 
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              OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE DE ARTHUR LUNDGREEN II 

 

                                                                                                                  
 

 

15. DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO  

 

15.1. Os serviços deverão ser executados respeitando o período estimativo de execução da obra/serviço, 

conforme a seguir:  

 

 PRAZO DE EXECUÇÃO MÁXIMO de 6 (SEIS) MESES, 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 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 

Endereço: 

Rua Quatro, S/Nº, Arthur Lundgreen II , 
Paulista/PE. 
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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. Os prazos previstos no item 15.1 poderão ser excepcionalmente prorrogados, quando solicitado pela 

CONTRATADA, durante o seu transcurso, 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. 

 

15.7. 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. DAS CONDIÇÕES DO PAGAMENTO 

 

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. FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS  

 

17.1. A fiscalização deste serviço será exercida pela Secretaria de Saúde. 

 

17.2. 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. 
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17.3. O fiscal do contrato é a única pessoa credenciada pela CONTRATANTE para certificar Notas Fiscais relativas 

à conclusão de eventos e/ou serviços. 

 

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

de qualquer natureza, sobre o objeto licitado. 

 

17.5. 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: 

 

17.5.1. Fiscalizar a execução física do Contrato quanto aos aspectos relacionados à qualidade, prazo e segurança 

dos serviços prestados, bem como o desempenho do(s) empregado(s) da CONTRATADA; 

17.5.2. 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; 

17.5.3. 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. 

17.6. 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. 

 

17.7. 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. 

 

17.8. 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. 

 

18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
18.1. Constituem obrigações da CONTRATADA, além das constantes nos artigos 69 e 70 da Lei nº 8.666/93, as 

seguintes: 

 

18.1.1. 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; 

18.1.2. 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 
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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 Edital; 

18.1.3. Acatar de modo imediato às ordens da fiscalização, dentro do contido no termo de referência; 

18.1.4. Os materiais a serem empregados deverão obedecer às normas da ABNT e ser de boa qualidade, 

podendo ser rejeitados pela fiscalização em caso contrário; 

18.1.5. Dispor de todos os equipamentos, máquinas, ferramentas e equipamentos de segurança necessários a 

execução do serviço; 

18.1.6 Construir as instalações de apoio às obras quando necessário; 

18.1.7 Movimentação e transportes internos dentro da obra; 

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

18.1.9 Iluminação das áreas de trabalho; 

18.1.10 Despesas referentes às importações de materiais e equipamentos 

18.1.11. 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, exceto onde explicitamente anotado em contrário; 

18.1.12. É de inteira responsabilidade e ônus da CONTRATADA, a adoção de todas as medidas de segurança 

necessárias à execução dos serviços objeto deste Edital; 

18.1.13. Responsabilizar-se por danos pessoais e/ou matérias que porventura vier a causar nas instituições ou a 

terceiros; 

18.1.14. 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; 

18.1.15. A entrada e saída de equipamentos, ferramentas, materiais, bem como a remoção de remanescente da 

obra deverão obedecer aos horários definidos pela CONTRATANTE; 

18.1.16. 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; 

18.1.17. 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); 

18.1.18. 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; 

18.1.19. 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; 

18.1.20. Responsabilizar-se por qualquer engano de ação ou serviços mal executados, correndo por sua conta as 

despesas com remoção, demolições e reconstrução dos mesmos; 

18.1.21. Após a conclusão de todos os serviços, a CONTRATADA deverá promover a limpeza geral da obra, 

incluindo a retirada de entulhos; 

18.1.22. Reparar, corrigir e substituir, às suas expensas, no total ou em parte, objeto do presente Edital em que 

se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de matérias empregados; 

18.1.23. Responsabilizar-se por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, securitários, fiscais, comerciais, 

mailto:cplobras.secad@paulista.pe.gov.br


 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE OBRAS 
PROCESSO Nº 014/2020 – CONVITE Nº 002/2020                                       Página 24 de 71 

 

Rua Dr. Demócrito de Souza, nº 26, Nobre, Paulista/PE – CEP: 53.401-560 
E-mail:   cplobras.secad@paulista.pe.gov.br – Telefone: (81) 9.9942-1338 

civis e criminais, resultantes da execução do Contrato respectivo, no tocante aos seus empregados, dirigentes e 

prepostos; 

18.1.24. Assumir integral responsabilidade pela entrega dos serviços de acordo com os elementos técnicos 

fornecidos pela CONTRATANTE; 

18.1.25 Cumprir fielmente o Contrato, de modo que no prazo estabelecido, os serviços sejam inteiramente 

concluídos e acabados; 

18.1.26 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); 

18.1.27 A CONTRATADA deverá assumir toda responsabilidade sobre a segurança do canteiro de obras. 

 

19. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

19.1. Constituem obrigações da CONTRATANTE: 

 

19.1.1. 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 Edital; 

19.1.2. Disponibilizar todos os documentos necessários a boa execução da obra; 

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

19.1.4. Suspender a tramitação da liquidação da Nota Fiscal/Fatura, quando não houver atendimento às 

solicitações de correções de irregularidades na execução dos serviços; 

19.1.5. Designar servidor para a fiscalização da execução da obra, objeto deste Edital; 

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

19.1.7. Elaborar Termo de Recebimento Definitivo, após 30 (trinta) dias do recebimento provisório; 

19.1.8. Efetuar o pagamento conforme estabelecido no contrato; 

19.1.9. Notificar a CONTRATADA, caso seja verificada alguma irregularidade que diga respeito ao Contrato. 

 

20. DO CONTRATO  

 

20.1. Após a homologação do processo e adjudicação do objeto, a empresa vencedora será convocada a assinar 

o respectivo Contrato, no prazo de até 05 (cinco) dias, contados da data da convocação, sob pena de perda do 

direito à contratação, sem prejuízo das demais penalidades cabíveis, comprometendo-se a executar os serviços 

na forma descrita neste edital e nas condições previstas na respectiva proposta. 

 

20.2. O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela licitante 

vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela PREFEITURA MUNICIPAL 

DO PAULISTA. 

 

20.3. É facultado à PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA, quando a convocada não assinar o contrato no prazo 

e condições estabelecidos, chamar as licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificação, para fazê-lo 

em igual prazo e nas mesmas condições Propostas pela primeira classificada, inclusive quanto aos preços 

atualizados, ou revogar esta TOMADA DE PREÇOS sem prejuízo do disposto no Art. 81 da Lei Federal n. 
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8666/93 e alterações posteriores. 

 

20.3.1. A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o Contrato, aceitar ou retirar o instrumento 

equivalente, dentro do prazo estabelecido caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, 

sujeitando-a as penalidades legalmente estabelecidas; 

20.3.2. O disposto no subitem anterior não se aplica às licitantes convocadas nos termos do Art. 64, § 2º da Lei 

Federal nº 8.666/93 e suas alterações, que não aceitarem a contratação nas mesmas condições Propostas pela 

adjudicatária, inclusive quanto ao prazo e preço. 

 

20.4. A execução do Contrato, bem como eventuais omissões, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos 

preceitos de direito público, aplicando-se lhes, supletivamente e no que couber, os princípios da teoria geral dos 

Contratos e as disposições de direito privado, na forma do Art. 54 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, 

combinado com o inciso XII do artigo 55 do mesmo Diploma legal. 

 

21. DA GARANTIA CONTRATUAL  

 

21.1. A Garantia da fiel Execução dos serviços corresponderá a 5% (cinco por cento) do valor global da proposta 

do adjudicatário, recolhida no ato da assinatura do contrato, podendo tal recolhimento ser efetivado pelo 

adjudicatário, através de uma das seguintes modalidades: 

 

a) Caução em dinheiro ou título da dívida pública; 

b) Fiança bancária; 

c) Seguro-garantia. 

 

21.2. Os Títulos da Dívida Pública somente serão aceitos se apresentados em original e acompanhados de 

declaração emitida, obrigatoriamente, por seu emissor original ou seu sucessor legal em que seja informado a 

autenticidade e o seu valor atualizado. 

 

21.3. A fiança bancária ou o seguro garantia deverá estar em seu original, acompanhados do Instrumento de 

constituição societária do expedidor, com a respectiva e obrigatória comprovação de poderes de seus 

signatários, e com prazo de validade no mínimo equivalente ao da vigência do contrato . 

 

21.4. Caso a Garantia seja prestada em dinheiro, essa deverá sê-lo, exclusivamente, através de depósito na 

conta corrente nº 73014-9, Agência 821-4 - Paulista/PE, do Banco do Brasil. 

 

21.5. Caso o valor da garantia venha a ser utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, 

inclusive indenização a terceiros, a licitante vencedora deverá proceder, obrigatoriamente, à respectiva 

reposição de seu valor original, essa no prazo máximo  e improrrogável de 03 (três) dias úteis contados da data 

em que for notificada expressamente para tal fim. 

 

21.6. A Garantia da Fiel Execução, representada pela garantia da assinatura do Instrumento Contratual, somente 

será devolvida à contratada, após a conclusão integral dos serviços e após a emissão do Termo de Execução e 
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Recebimento Definitivo dos Serviços. 

 

22. DA RESCISÃO DO CONTRATO 

 

22.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme o disposto nos artigos 77 a 80 da 

Lei 8.666/93 e alterações posteriores. 

 

22.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o 

contraditório e a ampla defesa. 

 

22.3. A rescisão do contrato poderá ser: 

 

22.3.1. Determinada por ato unilateral e escrito do Município do Paulista, nos casos enumerados nos incisos I a 

XII e XVII do artigo 78 da Lei 8.666/93, notificando-se a licitante vencedora com a antecedência mínima de 30 

(trinta) dias;  

22.3.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo nesta Tomada de Preços, desde que haja 

conveniência para o Município do Paulista;  

22.3.3. Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 

 

22.4. A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e fundamentada da 

autoridade competente. 

 

22.5. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o 

contraditório e a ampla defesa. 

 

22.6. Constituem motivos para rescisão do contrato: 

 

22.6.1. O não cumprimento ou cumprimento irregular sistemático de cláusulas contratuais, especificações, 

planos de trabalhos, projetos ou prazos contratuais; 

22.6.2. Atrasos não justificados na execução dos serviços; 

22.6.3. Paralisação da execução dos serviços sem justa causa ou prévia comunicação ao Município do Paulista; 

22.6.4. O desatendimento das determinações regulares da fiscalização; 

22.6.5. A decretação de falência ou instauração de insolvência civil; 

22.6.6. A dissolução da sociedade; 

22.6.7. Por razões de interesse público procedida a pertinente e prévia comunicação a contratante poderá 

promover a rescisão unilateral do contrato mediante notificação por escrito à licitante vencedora, que 

acontecerá com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. 

22.6.8. A rescisão unilateral dar-se-á tomando como termo final do contrato o último dia do mês, após o 

decurso do prazo determinado no item anterior. 

22.6.9. O Município do Paulista, no caso da rescisão unilateral com base nos incisos XII a XVII, do Art. nº 78 da 

Lei Federal nº 8.666/93, ressarcirá a licitante vencedora conforme dispõe o § 2º do Art. 79 da referida Lei. 

22.6.10. Em havendo multas contratuais ainda não liquidadas, o montante do valor será deduzido da 
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importância a ser paga à empresa contratada. 

22.6.11. Qualquer que seja o fundamento da rescisão antecipada, responderá a Garantia de Fiel Execução do 

Contrato pelas obrigações da licitante vencedora, somente sendo liberada mediante comprovação de terem 

sido cumpridas todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias, mediante a apresentação das guias pagas 

referentes ao período do contrato até o encerramento dos serviços, apresentando ainda declaração formal que 

a partir da data da rescisão todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias dos funcionários remanescentes 

serão de sua inteira e exclusiva responsabilidade. 

 

22.7. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o 

contraditório e a ampla defesa. 

 

22.8. Nos casos de rescisão contratual motivada pela licitante vencedora e em que exista o risco de interrupção 

dos serviços, o Município do Paulista, após autorização expressa da autoridade superior poderá. 

 

22.9. Assumir imediatamente o serviço, ocupando e utilizando as instalações, equipamentos, material e pessoal 

empregado na execução do contrato e necessários à sua continuidade, na forma do art. 58, inc. V da Lei n º 

8.666/93. 

 

22.10. Executar a garantia contratual para ressarcimento das multas e indenizações devidas. 

 

22.11. Reter os créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados a Administração. 

 

23. DO REAJUSTE DOS PREÇOS 

 

23.1. Para o reajuste dos preços aplicar-se-á o disposto no art. 40 e inciso XI da Lei 8.666/93 e alterações 

posteriores. (trecho em destaque incluído)  

 

23.2. Fórmula pra o cálculo do reajuste: R = {[(INCC/INCC)]–1} * 100 = percentual de reajuste; Onde: Io - Índice 

Inicial - Índice Nacional da Construção Civil – INCC, fornecido pela Fundação Getúlio Vargas – FGV, no mês data 

apresentação da proposta. I - Índice Nacional da Construção Civil – INCC, fornecido pela Fundação Getúlio 

Vargas – FGV, no mês de aniversário do contrato.  

 

23.3. Na hipótese de ocorrência de revisão do equilíbrio econômico – financeiro do contrato, a variação do 

índice anual a ser aplicada será relativa apenas aos insumos que não tenham sido objeto da revisão contratual. 

 

24. DAS PENALIDADES  

 

24.1. 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: 
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a) pelo atraso no serviço executado, 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 em executar o serviço, 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 do serviço executado, 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 serviço executado, 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 do serviço 

rejeitado; 

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. 

 

24.2. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a CONTRATANTE, pelo 

prazo de até 2 (dois) anos. 

 

24.3. 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. 

 

24.4. 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;  

 

24.5. 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; 

 

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

decorrentes das infrações cometidas. 

 

24.7. 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; 

 

24.8. 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; 

 

24.9. 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; 

 

24.10. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a 
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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;  

 

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

decorrentes das infrações cometidas. 

 

24.12. 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 99/2007 e 92/2004, respectivamente. 

 

25. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

25.1. Reserva-se o Município do Paulista no direito de revogar a licitação por razões de interesse público 

decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, 

devendo anulá-la no todo ou em parte por ilegalidade, de oficio ou por provocação de terceiros, mediante 

parecer escrito e devidamente fundamentado, nos termos do art. 49 da Lei nº 8.666/93. 

 

25.2. Os casos omissos serão resolvidos pelas partes contratantes, de comum acordo, com base nas disposições 

contidas na Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações. 

 

25.3. Nenhuma indenização será devida as Licitantes pela elaboração e/ou apresentação de documentos 

relativos ao presente Edital. 

 

25.4. Na contagem dos prazos estabelecidos, excluir-se-á o dia do início e excluir-se-á o do vencimento, e 

considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrario. Os prazos 

referidos só se iniciam e vencem em dia de expediente na licitante vencedora. 

 

25.5. Maiores informações serão fornecidas pela Comissão Permanente de Licitação de Obras do Município do 

Paulista, pelo telefone: (81) 9.9942-1338 e/ou e-mail cplobras.secad@paulista.pe.gov.br e o Edital poderá ser 

obtido no endereço constante do preâmbulo deste Edital. 

 

25.6. A licitante vencedora assumirá integral responsabilidade por quaisquer danos causados ao Município do 

Paulista ou a quaisquer terceiros na execução dos trabalhos contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas e 

destruições e multas, isentando a Municipalidade de todas e quaisquer reclamações pertinentes. 

 

25.7. Nos serviços em vias públicas, a licitante vencedora será responsável pela continuidade e segurança do 

tráfego nos trechos em construção e nas variantes de serviço, devendo sinalizá-los convenientemente, por sua 

conta, de conformidade com o Código Nacional de Trânsito, assumindo o ônus de qualquer prejuízo causado ao 

Município do Paulista ou a terceiros. 

 

25.8. Será de exclusiva e integral responsabilidade da licitante vencedora a regularização e emissão de todos e 

quaisquer documentos necessários para o inicio e continuidade dos serviços, perante os órgãos competentes 

mailto:cplobras.secad@paulista.pe.gov.br
mailto:cplobras.secad@paulista.pe.gov.br


 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE OBRAS 
PROCESSO Nº 014/2020 – CONVITE Nº 002/2020                                       Página 30 de 71 

 

Rua Dr. Demócrito de Souza, nº 26, Nobre, Paulista/PE – CEP: 53.401-560 
E-mail:   cplobras.secad@paulista.pe.gov.br – Telefone: (81) 9.9942-1338 

EDITAIS E ANEXOS EXAMINADOS e 

APROVADOS (em cumprimento ao art. 38, § 

único da Lei Federal 8.666/93). 

 

 

____________________________________ 
<Ass. e carimbo da Assessoria Jurídica> 

 

 

(Companhia Energética de Pernambuco-Celpe, CREA/Art’s, Corpo de Bombeiros, DETRAN, CPRH e quaisquer 

outros que venham a exigir tais regularizações). 

 

Paulista, 10 de março de 2020. 

 

 

 

Giorgio Oliveira A. Cavalcanti 
Presidente da CPL de Obras 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 
 

 

1. OBJETO 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA 

DA SAÚDE DE ARTHUR LUNDGREEN II E REMANESCENTE DE OBRAS DA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE 

DE AURORA NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE.  

 

2. OBJETIVO 

Definir o objeto da licitação e do sucessivo contrato, bem como, estabelecer os requisitos, condições e diretrizes 

técnicas e administrativas para contratação de empresa de engenharia para execução das OBRAS DE 

CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE DE ARTHUR LUNDGREEN II E REMANESCENTE DE OBRAS DA 

CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE DE AURORA no município do Paulista/PE. 

 

3. 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 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 
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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 

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.  

 

 

4. DEFINIÇOES E CONCEITOS 

Para os estritos efeitos deste Termo de Referência, são adotadas as seguintes definições: 

  

 LICITANTE: Empresa participante da licitação 

 CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Saúde.  
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 CONTRATADA: Empresa contratada para a execução dos serviços objeto deste Termo de Referência. 

 TERMO DE REFERÊNCIA: Texto onde se exprime explicitamente, e sem obscuridade, a definição deste 

produto ao ser executado, a forma, o prazo de execução, o custo total necessário para a realização do produto e 

critérios legítimos de avaliação. 

 FISCALIZAÇÃO: Atividade exercida de modo sistemático pelo CONTRATANTE e seus prepostos, 

objetivando a verificação do cumprimento das disposições contratuais, técnicas e administrativas, em todos os 

seus aspectos. 

  CRONOGRAMA: Representação gráfica da programação parcial ou total de um trabalho ou serviço, no 

qual indicam as etapas e respectivos prazos. 

 OBRAS: São todas as atividades relativas à execução da implantação, reforma ou ampliação das obras 

e/ou serviços de engenharia. 

 RELATÓRIO DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS: Documento retratando os serviços realizados 

(boletins de medição, memória de calculo, relatório fotográfico e diário de obra), tecnicamente aprovados pela 

fiscalização, conforme projetos, especificações e contratos de execução. 

 

 

5. LOCALIZAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       REMANESCENTE DE OBRAS DA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE DE AURORA  

 

                                                                                                                      
                                  

 

 

 

Endereço: 

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

Paulista/PE. 
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                    OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE DE ARTHUR LUNDGREEN II 

 

                                                                                                                        
 

                                  

6. DO ORÇAMENTO ESTIMADO 

O orçamento base desde Termo de referência foi elaborado através da tabela do Sinapi SEM DESONERAÇÃO  - 

NOVEMBRO\2019, Composições.  

 

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 tabela abaixo:  

 

REMANESCENTE DE OBRA 

ACADEMIA DA SAÚDE  DE 

AURORA 

Rua Alto da Vista Alegre, s/nº - 

Aurora 

R$ 104.234,24 

OBRA DE CONSTRUÇÃO 

ACADEMIA DA SAÚDE DE 

ARTHUR LUNDGREEN II 

Rua Quatro, s/nº, Arthur 

Lundgreen II.  

R$ 170.894,22 

VALOR TOTAL ESTIMADO R$ 275.128,46 

 

 

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. 

 

 

 

Endereço: 

Rua Quatro, S/Nº, Arthur Lundgreen II , 

Paulista/PE. 
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7.  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 

 

8. LEGISLAÇÃO, NORMAS E REGULAMENTOS 

 

8.1. A empresa vencedora será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, portarias e 

normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato; 

 

8.2. Na execução do objeto contratado, deverá ser observado o que estabelece os documentos abaixo, assim 

como toda a legislação municipal, estadual e federal pertinentes, independente de citação: 

 

8.2.1. Normas e procedimentos do Manual de Obras Públicas da Secretaria de Estado da Administração e do 

Patrimônio - SEAP; 

8.2.2. Normas brasileiras elaboradas pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), regulamentadas 

pelo INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia); 

8.2.3. Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE; 

8.2.4. Normas das concessionárias e órgãos locais de serviços, CELPE, Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária, 

entre outras; 

8.2.5. Normas internacionais específicas consagradas, se necessário; 

8.2.6. Instruções e resoluções dos órgãos do sistema CAU / CREA / CONFEA; 

8.2.7. Código de Obras e Lei de Uso e Ocupação do Solo; 

8.2.8. Outras normas aplicáveis ao objeto do Contrato; 

 

9. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

 

9.1. Poderão participar da LICITAÇÃO quaisquer interessados que comprovem possuir os requisitos mínimos de 

qualificação exigidos neste Termo de Referência, bem como no Edital. 

 

9.2. Somente poderão participar da presente licitação, empresas regularmente estabelecida no país e que sua 

finalidade e ramo de atuação principal, expressos no ato de sua constituição ou alterações posteriores, 

procedidas até a data da publicação do aviso de licitação deste edital, estejam ligados ao objeto desta licitação e 

que satisfaçam integralmente as condições estabelecidas neste Termo de Referência, bem como no Edital. 

 

9.3. As empresas participantes poderão ser representadas no processo por seus titulares ou por representantes 

legais munidos de instrumento de mandato com poderes específicos para a prática de quaisquer atos deste 

procedimento licitatório, inclusive o poder de interposição de recurso e desistência expressa dos mesmos e, 
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ainda, poderes expressos para assinatura de Contratos. 

 

9.4. A legitimidade da representação será demonstrada por um dos seguintes documentos, em original ou cópia 

autenticada, no seu prazo de validade e na abrangência do seu objeto, acompanhados de cédula de identidade 

ou outro documento de identificação de Fé Pública do representante: 

 

9.4.1. Tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro 

comercial, registrado na Junta Comercial ou, tratando-se de sociedades civis, o ato constitutivo registrado no 

cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e 

assumir obrigações em decorrência de tal investidura, devidamente atestada sua autenticidade. 

9.4.2. Tratando-se de procurador, o instrumento de procuração, público ou particular, com firma reconhecida 

do qual constem poderes específicos para firmar declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, 

interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, 

acompanhado do correspondente documento, que comprove os poderes do mandante para outorga. 

 

9.5. Não poderão participar da LICITAÇÃO: 

 

9.5.1. Empresas suspensas de contratar com a PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA ou que foram declaradas 

inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição; 

9.5.2. Que se encontram sob falência, recuperação judicial, concurso de credores, dissolução ou liquidação; 

9.5.3. Cujos diretores, responsáveis técnicos ou sócios sejam funcionários, empregados ou ocupantes de cargo 

comissionado da Prefeitura Municipal do Paulista; 

9.5.4. Aqueles enquadrados nas vedações do Artigo 9 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 

 

9.6 Somente a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE OBRAS está autorizada a prestar oficialmente 

informações ou esclarecimentos a respeito do objeto deste Termo de Referência. As eventuais informações de 

outras fontes não serão consideradas como oficiais; 

 

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) 
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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), 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; 

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. 

 

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; 
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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 

 

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 
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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 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 
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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 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: 
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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 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 
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definitivo da obra a ser emitido por comissão designada pela autoridade competente. 

 

16. PAGAMENTO 

 

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, 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 
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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; 

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; 
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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, 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; 
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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. 

 

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 
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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 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 II - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

OS ARQUIVOS REFERENTES AO ORÇAMENTO DAS OBRAS/SERVIÇOS (INCLUINDO A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA) 
SERÃO DISPONIBILIZADOS NO ATO DA RETIRADA DO EDITAL (EM FORMATO .XML) 
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ANEXO III – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

 

 
 
 
 

OS ARQUIVOS REFERENTES AO ORÇAMENTO DAS OBRAS/SERVIÇOS (INCLUINDO O CRONOGRAMA FÍSICO 
FINANCEIRO) SERÃO DISPONIBILIZADOS NO ATO DA RETIRADA DO EDITAL (EM FORMATO .XML) 
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ANEXO IV – COMPOSIÇÃO DE BDI 
 

 

 

 

 

 

 

OS ARQUIVOS REFERENTES AO ORÇAMENTO DAS OBRAS/SERVIÇOS (INCLUINDO A COMPOSIÇÃO DO BDI) 
SERÃO DISPONIBILIZADOS NO ATO DA RETIRADA DO EDITAL (EM FORMATO .XML) 
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ANEXO V – COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

OS ARQUIVOS REFERENTES AO ORÇAMENTO DAS OBRAS/SERVIÇOS (INCLUINDO A COMPOSIÇÃO DE PREÇOS 
UNITÁRIOS) SERÃO DISPONIBILIZADOS NO ATO DA RETIRADA DO EDITAL (EM FORMATO .XML) 

 

 

 

 

 

 

OBS: Apresentar as 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. 
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ANEXO VI - MODELO DA DECLARAÇÃO DE NÃO VISTORIA 
 
 
 
 

A empresa __________________________________________, CNPJ nº ___________________, sediada à 

______________________________, DECLARA, para fins de comprovação junto à Comissão Permanente de 

Licitação, em atendimento à exigência do PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2020 – CONVITE Nº 002/2020, que 

conhece a região de que trata o objeto da licitação em referência e tomou conhecimento de todas as condições 

físicas, do grau de complexidade e peculiaridade que possam, de qualquer forma, influir sobre o custo, 

preparação da proposta e a execução do objeto da licitação.  

 Declara ainda que dispõe de todas as informações necessárias à completa execução do objeto desta 

licitação, não cabendo, posteriormente, qualquer alegação de desconhecimento.    

 

Por ser expressão da verdade,  firmamos a presente declaração. 

  
  

Local e data. 
 
 
  

 

 

____________________________________________________________ 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA – CNPJ:  

Nome, assinatura e carimbo do Representante Legal  
e/ou responsável técnico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cplobras.secad@paulista.pe.gov.br


 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE OBRAS 
PROCESSO Nº 014/2020 – CONVITE Nº 002/2020                                       Página 52 de 71 

 

Rua Dr. Demócrito de Souza, nº 26, Nobre, Paulista/PE – CEP: 53.401-560 
E-mail:   cplobras.secad@paulista.pe.gov.br – Telefone: (81) 9.9942-1338 

 

ANEXO VII - MODELO DE DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES 
 
 
 
A empresa .................., CNPJ/CPF n°............, por meio de seu representante legal o(a) Sr.(a) .............., 

portador(a) do CPF/MF de n° ......., declara, sob as penas da lei e, para fins de participação no PROCESSO 

LICITATÓRIO Nº 014/2020 – CONVITE Nº 002/2020, que: 

 

 

a) Foi prévia e plenamente informada sobre todos os aspectos indispensáveis e necessários à execução do 

objeto, bem como recebeu todos os documentos pertinentes e tomou conhecimento de todas as 

informações, condições e locais necessários ao cumprimento das obrigações desta Licitação, estando 

ciente de todas as condições da Licitação e de que assume total e integral responsabilidade pela 

autenticidade e veracidade de todos os documentos apresentados e, que fornecerá, se necessário, 

quaisquer informações adicionais e complementares solicitadas pelo Município do Paulista; 

b) Não existem fatos impeditivos quanto à sua HABILITAÇÃO, PARTICIPAÇÃO e CONTRATAÇÃO com o 

Município do Paulista ou com quaisquer outros Órgãos da Administração Pública, comprometendo-se se 

manter nessa mesma condição até o término da presente contratação; 

c) Que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e de 16 anos em qualquer trabalho, salvo se já conviver 14 (quatorze) 

anos e na condição de aprendiz, nos termos do inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93 e inciso XXXIII do art. 7º 

da Constituição Federal de 1988; 

d) Teve pleno conhecimento e que está de pleno acordo com as normas descritas no Termo de Referência 

constante no Anexo I; 

 

 

 

____________________________________________________________ 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA - CNPJ 

Assinatura, nome e número de identidade do Representante Legal 

 

 

 

 

OBSERVAÇÃO: Se o licitante possuir menor (es), a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz (es) 

deverá declarar expressamente, na alínea “c”.
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ANEXO VIII 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE (EPP) 

 

 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2020 – CONVITE Nº 002/2020 

 

(NOME DA EMPRESA) _______________________________CNPJ nº ____________, (ENDEREÇO COMPLETO) 

___________________________________, DECLARA, sob as penas da lei e sem prejuízo das penalidades 

previstas no Instrumento Convocatório em epígrafe, que está enquadrada como MICROEMPRESA - 

ME/EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP, nos termos dos incisos I e II do Artigo 3º da Lei Complementar nº 123 

de 14 de dezembro de 2006, bem como não tem nenhum dos impedimentos do §4º do mesmo Artigo, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.  

 

OBSERVAÇÃO: A falsidade desta declaração caracteriza o crime previsto no Artigo 299 do Código Penal Brasileiro 

– CPB, (crime de falsidade ideológica), sem prejuízo das sanções previstas neste Convite.  

 

 
 
 

Local e data. 
 
 

____________________________________________________________ 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA - CNPJ 

Assinatura, nome e número de identidade do Representante Legal 
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ANEXO IX - MODELO DE PROPOSTA 
 
 

À 
Comissão Permanente de Licitação, 
 
 
Ref: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2020 – CONVITE Nº 002/2020 
 
 
 
Prezados Senhores, 
 
 
Apresentamos e submetemos à apreciação de V.Sas, nossa Proposta de Preços, para o serviço objeto da 
presente Licitação, de acordo com as exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. 
 
O preço global para execução do objeto da Licitação em referência é de R$ XXXXX (XXXXXXX), conforme planilha 
orçamentária apresentada, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham 
ser verificados na sua preparação. 
 
 
Declaramos ainda, 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 perfeita execução dos 
serviços. 
 
  
O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar da data de abertura dos 
envelopes. 
 
 

Local e data 
 

 
 

______________________________________________________ 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA - CNPJ 

Assinatura, nome e número de identidade do Representante Legal 
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ANEXO X 
 

PLANTAS DO PROJETO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OS ARQUIVOS REFERENTES AS PLANTAS DO PROJETO SERÃO DISPOBILIZADAS NO ATO DA RETIRADA DO EDITAL 
(EM FORMATO .DWG E/OU .PDF) 
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ANEXO XI – MEMORIAL DESCRITIVO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

O ARQUIVO REFERENTE AO MEMORIAL DESCRITIVO  SERÁ DISPOBILIZADO NO ATO DA RETIRADA DO EDITAL 
(EM FORMATO .DOC) 
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ANEXO XII 
 

MINUTA DO CONTRATO 
 
CONTRATO Nº ______/2020 

CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE, ENTRE SI, CELEBRAM 
AS PARTES ADIANTE NOMEADAS E QUALIFICADAS, 
OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO 
DA ACADEMIA DA SAÚDE DE ARTHUR LUNDGREN II E 
REMANESCENTE DE OBRAS DA CONSTRUÇÃO DA 
ACADEMIA DA SAÍDE DE AURORA, NO MUNICIPIO DO 
PAULISTA/PE. 

 
 
PROCESSO N° 014/2020 
CONVITE N° 002/2020 
 
 
De um lado a Secretaria Municipal de Saúde, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Avenida 

Prefeito Geraldo Pinho Alves nº 222, Maranguape I, Paulista/PE, inscrita no CNPJ sob o nº. 09.251.115/0001-23, 

representada pela Secretária, representada pela Secretária, Srª Fabiana Damo Bernart, brasileira, divorciada, 

odontóloga, portadora da Cédula de Identidade n° 7.032.504 SDS/PE, inscrita no CPF/MF sob o n° 059.682.224-

33, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa: ________, pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº ________, com sede na Rua ______, nº ___, na cidade de 

________, Telefone: (XX) _________, E-mail: _____________, neste ato representada pelo Senhor (a) 

_________, portador (a) da Cédula de Identidade, RG nº _______ e inscrito (a) no CPF/MF nº ________, 

residente e domiciliado a Rua _____, na cidade de ______, CEP _______ doravante denominado CONTRATADO, 

têm entre si justo e avençado o presente instrumento contratual, de acordo com o PROCESSO LICITATÓRIO Nº 

014/2020, CONVITE Nº 002/2020, da proposta de preços da contratada e mediante as seguintes cláusulas e 

condições que mutuamente outorgam, aceitam e se obrigam a fielmente cumprir, por si e seus sucessores, com 

observância das disposições contidas na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sujeitando-se às normas dos 

supramencionados diplomas legais, aplicando-se os preceitos de direito público e, supletivamente, os princípios 

da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. 

 
 

FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA 

 

Fundamenta-se o presente instrumento na licitação realizada sob a modalidade de CONVITE Nº 002/2020, 

elaborada pela COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE OBRAS, instituída por meio da PORTARIA Nº 

076/2020, datada de 21/01/2020, regida pela Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, cujo CONVITE e 

principalmente a proposta da CONTRATADA integra o presente termo, independente de transcrição. 
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CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  

 

1.1. O presente contrato tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE 

CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE DE ARTHUR LUNDGREN II E REMANESCENTE DE OBRAS DA 

CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÍDE DE AURORA, NO MUNICIPIO DO PAULISTA/PE. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO AMPARO LEGAL 

 

2.1. A lavratura do presente contrato decorre da realização do CONVITE nº 002/2020 realizado com 

fundamento na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. 

 

2.2. A prestação dos serviços foi adjudicada em favor da CONTRATADA, conforme despacho do Prefeito do 

Município do Paulista, exarado no Processo Licitatório nº 014/2020. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA EXECUÇAO DO CONTRATO 

 

3.1. A execução deste contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e 

pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos 

e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, combinado 

com o incido XII, do artigo 55, do mesmo diploma legal. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS 

 

4.1. Os preços unitários e totais da prestação do serviço/obras, conforme proposta vencedora do certame, são 

os seguintes: 

 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR DO CONTRATO 

 

5.1. O valor total do presente contrato é de R$ .................. (...........................................). 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

 

6.1. 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 5 1 – Obras e Instalações 

 1.211.0000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos-Saúde 

 1.215.0000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal-
Bloco de Investimento 
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CLÁUSULA SÉTIMA - DO REGIME DE EXECUÇÃO 

 

7.1. Os serviços serão executados em regime de EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA 

 

8.1. O prazo de vigência do presente contrato é de 360 (TREZENTOS E SESSENTA) dias corridos, contados a 

partir da data de assinatura do contrato. 

 

8.2. O prazo previsto na clausula 8.1 poderá ser excepcionalmente prorrogado, quando solicitado pela 

CONTRATADA, durante o seu transcurso, e desde que ocorra com antecedência ao fim do respectivo contrato e 

com motivo justificado, devidamente comprovado e aceito pela Administração. 

 

8.3. Poderá ser prorrogado, também, na hipótese do parágrafo 4º do Art. 57, da Lei 8.666, de 21 de junho de 

1993, mediante a celebração de termo aditivo e respeitando-se a programação orçamentária, atendendo ao 

disposto na Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). 

 

CLÁUSULA NONA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

9.1. Os serviços deverão ser executados respeitando o período estimativo de execução da obra/serviço, 

conforme a seguir: 

  

9.1.1. O PRAZO DE EXECUÇÃO de 6 (SEIS) MESES corridos, contados a partir da data de assinatura da ordem de 

serviço. (O.S) 

 

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

 

9.2.1. 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;                                                                                                         

9.2.2. 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 vencedora 

do certame. Todos os custos para emissão do relatório ficará a cargo da empresa licitante vencedora do 

certame; 

9.2.3. A presença do profissional técnico superior na obra, devidamente capacitado e habilitado, para solucionar 

possíveis adequações de projeto durante a obra; 

9.2.4. 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 
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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. 

 

9.3. O horário para o desenvolvimento dos serviços é o definido pelo Sindicato dos Trabalhadores da Construção 

Civil. 

 

9.4. 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; 

 

9.5. Quaisquer serviços a serem realizados fora do horário acima, dependerão de prévia e formal comunicação 

ao fiscal designado pela CONTRATANTE. 

 

9.6. Os prazos previstos na cláusula 9.1 poderão ser excepcionalmente prorrogados, quando solicitado pela 

CONTRATADA, durante o seu transcurso, 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.. 

 

9.7. 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. Cabendo a Contratada 

solicitar por escrito o referido termo. 

 

CLÁUSULA  DÉCIMA – DO LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
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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 

 

                                                                                                                  
 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

11.1. A Secretaria de Saúde providenciará empenho para cobrir os pagamentos dos serviços a serem 

executados. 

 

11.2. 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. 

 

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

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS SERVIÇOS EXCEDENTES E EXTRAS 

 

12.1. Em caso de haver serviços excedentes, estes serão pagos de acordo com o valor unitário da proposta 

vencedora/contratada com seu respectivo BDI. 

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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12.2. Os serviços extras (aqueles que não foram cotados) terão seus preços calculados da seguinte forma: Preço 

unitário do serviço retirado da Tabela de Referencia, constante nas Planilhas de Preços, devidamente atualizado, 

quando houver, utilizando-se a titulo de BDI de acréscimo ou decréscimo percentual sobre os preços básicos 

sem BDI aplicado pela CONTRATADA. 

 

12.3 Não será admitida realização de serviços excedentes e extras ou reajustes, quando o custo total da 

contratação extrapolar o limite atribuído à modalidade de licitação adotada. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA -  DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS 

 

13.1. Para o reajuste dos preços aplicar-se-á o disposto no art. 40 e inciso XI da Lei 8.666/93 e alterações 

posteriores. (trecho em destaque incluído)  

 

13.2. Fórmula pra o cálculo do reajuste: R = {[(INCC/INCC)]–1} * 100 = percentual de reajuste; Onde: Io - Índice 

Inicial - Índice Nacional da Construção Civil – INCC, fornecido pela Fundação Getúlio Vargas – FGV, no mês data 

apresentação da proposta. I - Índice Nacional da Construção Civil – INCC, fornecido pela Fundação Getúlio 

Vargas – FGV, no mês de aniversário do contrato.  

 

13.3. Na hipótese de ocorrência de revisão do equilíbrio econômico – financeiro do contrato, a variação do 

índice anual a ser aplicada será relativa apenas aos insumos que não tenham sido objeto da revisão contratual. 

 

13.4 Não será admitida realização de serviços excedentes e extras ou reajustes, quando o custo total da 

contratação extrapolar o limite atribuído à modalidade de licitação adotada. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

 

14.1. A fiscalização deste serviço será exercida pela Secretaria de Saúde do município. 

 

14.2. 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. 

 

14.3. O fiscal do contrato é a única pessoa credenciada pela CONTRATANTE para certificar Notas Fiscais relativas 

à conclusão de eventos e/ou serviços. 

 

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

de qualquer natureza, sobre o objeto licitado. 

 

14.5. A CONTRATADA se obriga a cumprir fiel e integralmente perante a CONTRATANTE, as exigências que 

mailto:cplobras.secad@paulista.pe.gov.br


 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE OBRAS 
PROCESSO Nº 014/2020 – CONVITE Nº 002/2020                                       Página 63 de 71 

 

Rua Dr. Demócrito de Souza, nº 26, Nobre, Paulista/PE – CEP: 53.401-560 
E-mail:   cplobras.secad@paulista.pe.gov.br – Telefone: (81) 9.9942-1338 

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

 

14.5.1. Fiscalizar a execução física do Contrato quanto aos aspectos relacionados à qualidade, prazo e segurança 

dos serviços prestados, bem como o desempenho do(s) empregado(s) da CONTRATADA; 

14.5.2. 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; 

14.5.3. 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. 

 

14.6. 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. 

 

14.7. 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. 

 

14.8. 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. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

15.1. Constituem obrigações da CONTRATADA, além das constantes nos artigos 69 e 70 da Lei nº 8.666/93, as 

seguintes: 

 

15.1.1. 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; 

15.1.2. 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 Contrato; 

15.1.3. Acatar de modo imediato às ordens da fiscalização, dentro do contido no termo de referência; 

15.1.4. Os materiais a serem empregados deverão obedecer às normas da ABNT e ser de boa qualidade, 

podendo ser rejeitados pela fiscalização em caso contrário; 
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15.1.5. Dispor de todos os equipamentos, máquinas, ferramentas e equipamentos de segurança necessários a 

execução do serviço; 

15.1.6 Construir as instalações de apoio às obras quando necessário; 

15.1.7 Movimentação e transportes internos dentro da obra; 

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

15.1.9 Iluminação das áreas de trabalho; 

15.1.10 Despesas referentes às importações de materiais e equipamentos 

15.1.11. 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, exceto onde explicitamente anotado em contrário; 

15.1.12. É de inteira responsabilidade e ônus da CONTRATADA, a adoção de todas as medidas de segurança 

necessárias à execução dos serviços objeto deste Contrato; 

15.1.13.Responsabilizar-se por danos pessoais e/ou matérias que porventura vier a causar nas instituições ou a 

terceiros; 

15.1.14. 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; 

15.1.15. A entrada e saída de equipamentos, ferramentas, materiais, bem como a remoção de remanescente da 

obra deverão obedecer aos horários definidos pela CONTRATANTE; 

15.1.16. 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; 

15.1.17. 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); 

15.1.18. 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; 

15.1.19. 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; 

15.1.20. Responsabilizar-se por qualquer engano de ação ou serviços mal executados, correndo por sua conta as 

despesas com remoção, demolições e reconstrução dos mesmos; 

15.1.21. Após a conclusão de todos os serviços, a CONTRATADA deverá promover a limpeza geral da obra, 

incluindo a retirada de entulhos; 

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

que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de matérias empregados; 

15.1.23. 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; 

15.1.24. Assumir integral responsabilidade pela entrega dos serviços de acordo com os elementos técnicos 

fornecidos pela CONTRATANTE; 

15.1.25 Cumprir fielmente o Contrato, de modo que no prazo estabelecido, os serviços sejam inteiramente 

concluídos e acabados; 
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15.1.26 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); 

15.1.27 A CONTRATADA deverá assumir toda responsabilidade sobre a segurança do canteiro de obras.. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

16.1. Constituem obrigações da CONTRATANTE: 

 

16.1.1. 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 Contrato; 

16.1.2. Disponibilizar todos os documentos necessários a boa execução da obra; 

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

16.1.4. Suspender a tramitação da liquidação da Nota Fiscal/Fatura, quando não houver atendimento às 

solicitações de correções de irregularidades na execução dos serviços; 

16.1.5. Designar servidor para a fiscalização da execução da obra, objeto deste Contrato; 

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

16.1.7. Elaborar Termo de Recebimento Definitivo, após 30 (trinta) dias do recebimento provisório; 

16.1.8. Efetuar o pagamento conforme estabelecido no contrato; 

16.1.9. Notificar a CONTRATADA, caso seja verificada alguma irregularidade que diga respeito ao Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS 

 

17.1. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte: 

 

17.1.1. É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do 

CONTRATANTE durante a vigência do contrato; 

17.1.2. É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver 

prévia autorização do CONTRATANTE; 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS 

 

18.1. À CONTRATADA caberá, ainda: 

 

18.1.1. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na 

legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que seus empregados não 

manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE; 

18.1.2. Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação 

específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, for vítimas os seus empregados, quando 

na execução dos serviços a que se dispõe; 

18.1.3. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas à prestação dos 

serviços; 
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18.1.4. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação da 

TOMADA DE PREÇOS. 

18.1.5. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos na condição anterior, não 

transfere a responsabilidade por seu pagamento ao CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto deste 

contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou 

passiva, com o CONTRATANTE. 

 

18.2. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos de que trata a Cláusula 18 deste contrato, 

não transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do 

Contrato ou restringir a sua regularização e o seu uso pela Administração. 

 

18.3. Como condição de eficácia do processo licitatório e deste Contrato Administrativo dele decorrente, fica 

pactuado no presente Contrato que a CONTRATADA e tão somente ela, é única e exclusivamente obrigada ao 

adimplemento de todas as obrigações assumidas para com a CONTRATANTE, inexistindo em conseqüência 

quaisquer vínculos empregatícios ou de subordinação dos seus profissionais e das pessoas por ela alocados a 

obra / serviços para o cumprimento do objeto do Contrato, seja a que pretexto for. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO 

 

19.1. A CONTRATADA se obriga ainda a cumprir todas as exigências pertinentes às normas de segurança e 

medicina do trabalho, de acordo com as determinações da Lei 6.514 de 22/12/77, ficando de sua única e 

exclusiva responsabilidade a ocorrência de riscos e acidentes decorrentes de seu descumprimento. 

 

19.2. Os danos e possíveis indenizações decorrentes do descumprimento da cláusula anterior serão suportados 

pela CONTRATADA, respondendo a mesma, ainda, pelos prejuízos causados ao CONTRATANTE em caso de 

interdição ou embargos que venham a ocorrer por sua responsabilidade, assegurada à ampla defesa. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA RETENÇÃO DO IR e ISS 

 

20.1. Em relação ao IR, serão observadas as retenções das alíquotas pertinentes a cada caso, conforme 

determina a Tabela da Fazenda do Tesouro Nacional, das Pessoas Físicas Prestadoras de Serviços, bem como os 

percentuais referentes a Pessoas Jurídicas, de acordo com a natureza dos serviços prestados. 

 

20.2. No que se refere ao ISS, será retido das Prestadoras de Serviços com sede/localizadas em outro Município, 

o percentual de 5% (cinco por cento), sobre o valor bruto, salvo no caso específico previsto no Código Tributário 

Municipal do Paulista e Convênios, quando deverão ser emitidos DAM para recolhimento. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA GARANTIA DA FIEL EXECUÇÃO DO CONTRATO 

 

21.1. A Garantia da fiel Execução dos serviços corresponderá a 5% (cinco por cento) do valor global da proposta 

do adjudicatário, recolhida no ato da assinatura do contrato, podendo tal recolhimento ser efetivado pelo 

adjudicatário, através de uma das seguintes modalidades: 
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 Caução em dinheiro ou título da dívida pública; 

 Fiança bancária; 

 Seguro-garantia. 

 

21.2. Os Títulos da Dívida Pública somente serão aceitos se apresentados em original e acompanhados de 

declaração emitida, obrigatoriamente, por seu emissor original ou seu sucessor legal em que seja informado a 

autenticidade e o seu valor atualizado. 

 

21.3. A fiança bancária ou o seguro garantia deverá estar em seu original, acompanhados do Instrumento de 

constituição societária do expedidor, com a respectiva e obrigatória comprovação de poderes de seus 

signatários, e com prazo de validade no mínimo equivalente ao da vigência do contrato. 

 

21.4. Caso a Garantia seja prestada em dinheiro, essa deverá sê-lo, exclusivamente, através de depósito na 

conta-corrente nº 73014-9, Agência 821-4 Paulista/PE, do Banco do Brasil. 

 

21.5. Caso o valor da garantia venha a ser utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, 

inclusive indenização a terceiros, a licitante vencedora deverá proceder, obrigatoriamente, à respectiva 

reposição de seu valor original, essa no prazo máximo e improrrogável de 03 (três) dias úteis contados da data 

em que for notificada expressamente para tal fim. 

 

21.6. A Garantia da Fiel Execução, representada pela garantia da assinatura do Instrumento Contratual, somente 

será devolvida à contratada, após a conclusão integral dos serviços e após a emissão do Termo de Execução e 

Recebimento Definitivo dos Serviços. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO  

 

22.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme o disposto nos artigos 77 a 80 da 

Lei 8.666/93 e alterações posteriores. 

 

22.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o 

contraditório e a ampla defesa. 

 

22.3. A rescisão do contrato poderá ser: 

 

22.3.1. Determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e 

XVII do artigo 78 da Lei 8.666/93, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) 

dias;  

22.3.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo nesta TOMADA DE PREÇOS, desde que haja 

conveniência para o CONTRATANTE;  

22.3.3. Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 
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22.4. A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e fundamentada da 

autoridade competente. 

 

22.5. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o 

contraditório e a ampla defesa. 

 

22.6. Constituem motivos para rescisão do contrato: 

 

22.6.1. O não cumprimento ou cumprimento irregular sistemático de cláusulas contratuais, especificações, 

planos de trabalhos, projetos ou prazos contratuais; 

22.6.2. Atrasos não justificados na execução dos serviços; 

22.6.3. Paralisação da execução dos serviços sem justa causa ou prévia comunicação a CONTRATANTE; 

22.6.4. O desatendimento das determinações regulares da fiscalização; 

22.6.5. A decretação de falência ou instauração de insolvência civil; 

22.6.6. A dissolução da sociedade; 

22.6.7. Por razões de interesse público procedida a pertinente e prévia comunicação a CONTRATANTE poderá 

promover a rescisão unilateral do contrato mediante notificação por escrito à contratada, que acontecerá com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias. 

 

22.7. A rescisão unilateral dar-se-á tomando como termo final do contrato o último dia do mês, após o decurso 

do prazo determinado no item anterior; 

 

22.8. A CONTRATANTE, no caso da rescisão unilateral com base nos incisos XII a XVII, do Art. nº 78 da Lei 

Federal nº 8.666/93, ressarcirá a contratada conforme dispõe o § 2º do Art. 79 da referida Lei; 

Em havendo multas contratuais ainda não liquidadas, o montante do valor será deduzido da importância a ser 

paga à empresa contratada;  

 

22.9. Qualquer que seja o fundamento da rescisão antecipada, responderá a Garantia de Fiel Execução do 

Contrato pelas obrigações da CONTRATADA, somente sendo liberada mediante comprovação de terem sido 

cumpridas todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias, mediante a apresentação das guias pagas 

referentes ao período do contrato até o encerramento dos serviços, apresentando ainda declaração formal que 

a partir da data da rescisão todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias dos funcionários remanescentes 

serão de sua inteira e exclusiva responsabilidade. 

 

22.10. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o 

contraditório e a ampla defesa. 

 

22.11. Nos casos de rescisão contratual motivada pela CONTRATADA e em que exista o risco de interrupção dos 

serviços, a CONTRATANTE, após autorização expressa da autoridade superior poderá: 

 

22.11.1. Assumir imediatamente o serviço, ocupando e utilizando as instalações, equipamentos, material e 

pessoal empregado na execução do contrato e necessários à sua continuidade, na forma do art. 58, inc. V da Lei 
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n º 8.666/93; 

22.11.2. Executar a garantia contratual para ressarcimento das multas e indenizações devidas;  

22.11.3. Reter os créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à Administração. 

 

CLÁSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES 

 

23.1. 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 no serviço executado, 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 em executar o serviço, 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 do serviço executado, 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 serviço executado, 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 do serviço 

rejeitado; 

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. 

 

23.3. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a CONTRATANTE, pelo 

prazo de até 2 (dois) anos. 

 

23.4. 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. 

 

23.5. 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;  

 

23.6. 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; 

 

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

decorrentes das infrações cometidas. 
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23.8. 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; 

 

23.9. 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; 

 

23.10. 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; 

 

23.11. 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;  

 

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

decorrentes das infrações cometidas. 

 

23.13. 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 99/2007 e 92/2004, respectivamente. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL 

 

24.1. Este contrato fica vinculado ao Convite nº 002/2020, cuja realização decorre de autorização da Secretaria 

de Saúde, constante do Processo nº 014/2020.  

 

24.2. São partes integrantes deste contrato o Edital do Convite nº 002/2020 e a proposta apresentada pela 

CONTRATADA. 

 

24.3. A lavratura deste instrumento contratual decorre de solicitação da Secretaria de Saúde exarada no Ofício 

de n° _____/2020. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

25.1. Os casos omissos serão resolvidos sempre em consonância com as disposições da Lei Federal nº 8.666/93, 

e alterações posteriores. 

 

25.2. Todas as ordens de serviço ou comunicações da Fiscalização à CONTRATADA, ou vice-versa, serão 

transmitidas por escrito e só assim produzirão seus efeitos, convenientemente numeradas, em duas vias, uma 

das quais ficará em poder do transmitente depois de visada pelo destinatário. 

 

25.3. Toda e qualquer modificação que se verifique necessária, quando da execução dos serviços, será 
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previamente autorizada por escrito pelo Município do Paulista, após pronunciamento da Fiscalização.  

 

25.4. Não será permitida a subcontratação, no seu todo, dos serviços objeto do presente contrato. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA – DO FORO 

 

26.1. As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas 

administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da Comarca do Paulista, com exclusão de qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja. 

 

26.2. E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente contrato em 04 (quatro) vias de igual 

teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das 

partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo. 

 

 

Paulista, _____ de _______________ de 2020. 

 

 

 

 

 

________________________________                                                          _______________________________ 

Sra. Fabiana Damo Bernart                                                                                   Representante Legal - Contratada 

Secretária de Saúde                                                                                  

   

 

 

 

Testemunhas: 

 

 

_______________________________                                              ______________________________ 

CPF nº                                                                              CPF nº 
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