
EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022

PREÂMBULO
A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÇUÍ, localizada à Rua Dr. Nilton Gomes Figueiredo,
nº 07 – Bairro Quincas Machado, Guaçuí, Estado do Espírito Santo, com CNPJ nº
27.686.179/0001-39, por intermédio do pregoeiro, comunica aos interessados que está
promovendo o Processo Licitatório, na modalidade Tomada de Preço de n.º 01/2022, por
solicitação do Sr. Gilson Joaquim Caetano, provedor da Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí,
torna público, para o conhecimento dos interessados, que fará realizar a licitação na modalidade
TOMADA DE PREÇOS, do tipo Menor Preço, Sob o Regime de execução indireta - “Empreitada
por Preço Unitário”, com amparo na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e na Lei Complementar
nº 123/2006, conforme processo administrativo nº 01/2022, objetivando a contratação de
empresa construtora, com fornecimento de mão de obra e materiais, para prestação de
serviços técnicos de execução da fase de acabamento do Centro Cirúrgico, conforme
descrições contidas nos anexos deste Edital, planilhas e memorial descritivo.

1 – DA SESSÃO PÚBLICA

1.1 – Data: 21/01/2022

1.2 – Horário limite para protocolo dos envelopes: 17:00h - IMPRETERIVELMENTE

1.3 – Horário previsto para abertura da sessão: 17:30h

1.4 – Local: No AUDITÓRIO DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÇUÍ, localizada à
Rua Dr. Nilton Gomes Figueiredo, nº 07 – Bairro Quincas Machado, Guaçuí, Estado do
Espírito Santo.

1.5 – Se no dia supracitado não houver expediente do setor administrativo da Santa Casa de
Misericórdia de Guaçuí, o recebimento e o início da abertura dos envelopes referentes a esta
Tomada de Preços serão realizados no primeiro dia útil de funcionamento do setor administrativo
da Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí que se seguir.

1.6 – No local e data indicados neste tópico serão realizados os procedimentos relativos a esta
Tomada de Preços, com respeito a:

1.6.1 – Abertura dos envelopes “Documentos de Habilitação” e análise dos documentos para fins
de habilitação;

1.6.2 – Devolução dos envelopes “Proposta de Preço” aos licitantes inabilitados;

1.6.3 – Abertura dos envelopes “Proposta de Preço” dos licitantes habilitados.

2 – DO OBJETO



2.1 – Objetiva-se a contratação de empresa construtora, com fornecimento de mão de obra e
materiais, para prestação de serviços técnicos de execução a contratação de empresa
construtora, com fornecimento de mão de obra e materiais, para prestação de serviços
técnicos de execução da fase de acabamento do Centro Cirúrgico A SANTA CASA DE
MISERICÓRDIA DE GUAÇUÍ, localizada à Rua Dr. Nilton Gomes Figueiredo, nº 07 – Bairro
Quincas Machado, Guaçuí, Estado do Espírito Santo, com CNPJ nº 27.686.179/0001-39,
conforme as condições estabelecidas no Termo de Referência, ANEXO I, parte integrante desta,
conforme descrições contidas nos anexos deste Edital, planilhas, memorial descritivo, entre
outros.

2.1.1 - As despesas decorrentes desta licitação e do pagamento do projeto em si correrão por
conta de recursos próprios da Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí.

3 - DA DIVULGAÇÃO, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES

3.1 - As empresas interessadas em participar do certame deverão
retirar o edital no site www.santacasaguacui.com.br,ficando obrigadas a acompanhar
as publicações referentes à licitação no Diário Oficial do Estado e no site acima informado, tendo
em vista a possibilidade de alterações e avisos sobre o procedimento.
3.2 – A solicitação de esclarecimentos a respeito de condições deste edital e de outros assuntos
relacionados à presente licitação deverá ser efetuada pelas empresas interessadas
em participar do certame, preferencialmente até o 3º (terceiro) dia útil que anteceder a data
estabelecida para a sessão pública, através do endereço eletrônico juridicoscmg@outlook.com ou
pelo telefone (28) 3553-0479/ (28) 99966-8183.

3.3 - Os esclarecimentos relativos especificamente ao objeto licitado devem ser encaminhados a
Administração da Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí, através do endereço eletrônico
juridicoscmg@outlook.com ou através do telefone (28) 3553-0479, de preferência até o 3º
(terceiro) dia útil que anteceder a data estabelecida para a sessão pública.

3.4 – É facultado a qualquer cidadão impugnar, por escrito, os termos do presente edital, até 05
(cinco) dias úteis antes da data fixada para recebimento dos envelopes “Documentos de
Habilitação” e “Proposta de Preço”, devendo a Comissão Permanente de Licitação, julgar e
responder à impugnação em até 03 (três) dias úteis.

3.5 – Decairá o direito de impugnar os termos deste edital perante a SANTA CASA DE
MISERICÓRDIA DE GUAÇUÍ o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder à
data marcada para recebimento dos envelopes “Documentos de Habilitação” e “Proposta de
Preço”, apontando as falhas ou irregularidades que o viciariam, hipótese em que tal comunicação
não terá efeito de recurso.

3.6 – A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar desta
Tomada de Preços, até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.

3.7 – A impugnação do edital deverá ser promovida através de protocolo no Setor de
Administração da Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí-ES, devendo ser dirigida à Comissão
Permanente de Licitação, indicando o número da Tomada de Preços, assim como o telefone e o
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e-mail do impugnante. No mesmo momento deverá ser juntado documento que comprove a
aptidão do signatário para a representação da empresa licitante.

3.8 – Sendo acolhida a impugnação, será designada nova data para a realização do certame,
exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

3.9 - Somente poderão participar da Licitação as empresas inscritas no Cadastro de
Fornecedores da SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÇUÍ (ESPECÍFICO DO SETOR
DE ADMINISTRAÇÃO), detentores do Certificado de Registro Cadastral, entregando os
documentos exigidos no ITEM 4 – DO CADASTRAMENTO DE
FORNECEDORES/CONTRATANTES/LICITANTES e que comprovarem possuir os requisitos
mínimos de qualificação exigidos no ITEM 4 – DA HABILITAÇÃO OU que atenderem a todas
as condições exigidas para o cadastramento até o terceiro dia anterior à data de
recebimento das propostas.

3.10 – A participação no certame decorre do atendimento de todas as exigências deste edital e
seus anexos, sendo vedada a participação de empresa:

3.10.1 – Suspensa de participar de licitação e impedida de contratar com a SANTA CASA DE
MISERICÓRDIA DE GUAÇUÍ ou qualquer outro órgão da Administração Pública, durante o prazo
da sanção aplicada.

3.10.2 – Declarada inidônea para licitar ou contratar com quaisquer órgãos da Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida
sua reabilitação;

3.10.3 – Que se enquadrar em qualquer uma das vedações previstas no art. 9º da Lei nº
8.666/1993.

3.10.4 – Com falência decretada.

3.10.5 – Integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham
diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais,
tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando
interesse econômico em comum.

3.10.6 – Que esteja constituída sob a forma de consórcio, qualquer que seja sua forma de
constituição.

3.10.7 – Cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto deste procedimento licitatório.

3.11 – A participação no certame implica na aceitação de todas as condições estabelecidas neste
instrumento convocatório.

4 - DO CADASTRAMENTO DE LICITANTES



4.1 – Para participar da Tomada de Preços, o licitante interessado deverá se cadastrar
previamente na SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÇUÍ (SETOR DE ADMINISTRAÇÃO),
devendo, para tanto, encaminhar até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas,
estipulada no Item I deste edital, a documentação a seguir relacionada ou comprovar que atende
a todas as condições exigidas para o cadastramento até o terceiro dia anterior à data de
recebimento das propostas, com requerimento específico para este fim:

4.1.1 – requerimento de cadastramento dirigido à Comissão Permanente de Licitação,
relacionando os documentos apresentados (Modelo ANEXO I – Requerimento para Cadastro de
Fornecedor).

4.1.2 – registro comercial, no caso de empresa individual;

4.1.3 – ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado e suas
alterações, em se tratando de sociedade comercial e, no caso de sociedade
por ações, acompanhado do documento de eleição de seus administradores.

4.1.3.1 – os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva.

4.1.4 – inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada
de prova da diretoria em exercício.

4.1.5 – decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento expedido no país.

4.1.6 – prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ.

4.1.7 – Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, ou
outra equivalente, na forma da lei.

4.1.8 – Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou
outra equivalente, na forma da lei.

4.1.9 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal:

4.1.9.1 – faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda
Federal, a apresentação da certidão emitida pela Receita Federal do Brasil – RFB, com
informações da situação do sujeito passivo quanto às contribuições sociais previstas nas alíneas
‘a’, ‘b’ e ‘c’ do parágrafo único do art. 11 da Lei n.º 8.212, de 24 de julho
de 1991, contribuições instituídas a título de substituição, e às contribuições
devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em dívida ativa do Instituto Nacional do
Seguro Social – INSS e, a certidão conjunta, emitida pela RFB e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, com informações da situação do
sujeito passivo quanto aos demais tributos federais e à Dívida Ativa da União, por elas
administrados.

4.1.10 – Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND), demonstrando
situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.



4.1.11 – Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais
instituídos por lei.

4.1.12 – Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa.

4.1.13 – A certidão negativa de débitos trabalhistas pode ser obtida no endereço eletrônico
http://www.tst.jus.br/certidao.

4.1.14 – Apresentação de certidão negativa de falência.

4.2 – Todos os documentos apresentados para fins de cadastramento e consequente habilitação
no certame deverão conter o nome do licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e
endereço respectivo, observando-se que:

4.2.1 – Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz.

4.2.2 – Se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial.

4.2.3 – Se o licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, a documentação deverá ser
apresentada com CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente.

4.2.4 – Serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

4.2.5 – Figuram como exceções as certidões cuja abrangência atinge tanto a empresa matriz
quanto as filiais (INSS e PGFN/RECEITA FEDERAL).

4.3 – A Comissão Permanente de Licitação, durante a análise dos documentos de cadastro
para fins de habilitação, procederá à validação das certidões negativas/positivas apresentadas
nos sites dos órgãos oficiais (RECEITA FEDERAL, PGFN, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,
PREVIDÊNCIA SOCIAL, SECRETARIAS DA FAZENDA E TRIBUNAL SUPERIOR DO
TRABALHO).

4.4 – Os documentos que não possuírem prazo de vigência estabelecido pelo órgão expedidor
deverão ser datados dos últimos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data de abertura da
Tomada de Preços.

4.5 – O requerimento de cadastramento e respectivos documentos deverão ser protocolados no
Setor de Protocolo do Setor de Administração e encaminhados a Comissão Permanente de
Licitação, observado o prazo estabelecido nessa seção, para fins de emissão do Certificado de
Registro Cadastral.

4.6 – A Comissão Permanente de Licitação apreciará a documentação apresentada e, estando
todos os documentos apresentados de acordo com a legislação vigente, expedirá o Certificado
de Registro Cadastral que terá validade PARA O EXERCICÍO DE 2022, podendo enviá-lo ao licitante,
emmeio eletrônico, através de digitalização do original, para o endereço eletrônico informado.
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5 - DA VISITA TÉCNICA

5.1 – O licitante poderá vistoriar o local onde serão executados os serviços até o terceiro dia útil
anterior à data fixada para a sessão pública estabelecida no item I deste edital, com o objetivo de
se inteirar das condições e do grau de dificuldade existentes para a prestação dos serviços.

5.1.2 – A visita técnica será acompanhada pelo engenheiro Marllon Dascani Lazzarini, e-
mail qgcato@gmail.com, devendo ser agendada previamente pelo telefone (28)
3553-3305.

5.1.3 – Considerando a faculdade da realização de vistoria, os licitantes não poderão alegar o
desconhecimento das condições e do grau de dificuldade existentes como justificativa para se
eximirem das obrigações assumidas em decorrência desta Tomada de Preços.

6 - DO CREDENCIAMENTO E DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES

6.1 – Os envelopes “Documentos de Habilitação” e “Proposta de Preços” dos
licitantes deverão ser protocolados, impreterivelmente, até o dia e horário fixados no item I
deste edital, no Protocolo da Administração da SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE
GUAÇUÍ, localizado na recepção de seu edifício sede.

6.1.2 – Não será aceita, em qualquer hipótese, a participação de licitante
retardatário, exceto como ouvinte;

6.1.3 – As pessoas que não comprovarem possuir poderes para representação legal dos
licitantes somente poderão participar da sessão como ouvintes.

6.2 – As empresas licitantes poderão ser representadas na sessão da
Tomada de Preços por proprietário, sócio ou dirigente, desde que seja apresentado o
original ou cópia autenticada do Estatuto ou Contrato Social, neste último caso, será
aceito também somente a última alteração com Consolidação Contratual; ou
Registro Comercial no caso de empresa individual, afim de que seja comprovada
a aptidão para a formulação de propostas e a prática de todos os demais atos inerentes ao
procedimento de licitação. Na mesma oportunidade deve ser apresentada cópia
autenticada do documento de identidade do representante.

6.2.3 - A representação também poderá ser feita através de Carta de
Credenciamento (Anexo I), bem como procuração pública ou particular, que
comprove a outorga de poderes necessários para a formulação de propostas e a
prática de todos os demais atos inerentes ao procedimento de licitação. Na mesma oportunidade
deverão ser apresentadas cópias autenticadas dos documentos de identidade do credenciado e
do outorgante da procuração, assim como o original ou cópia autenticada do Estatuto ou Contrato
Social, neste último caso, será aceito também somente a última alteração com Consolidação
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Contratual, ou Registro Comercial, no caso de empresa individual.

6.3 – A assinatura do outorgante da procuração deverá, previamente à sua apresentação, ser
reconhecida em cartório.

6.3.1 – Cada representante poderá representar apenas um licitante.

6.3.2 – A ausência de apresentação do documento legal de representação não
inabilitará ou desclassificará o licitante, mas impedirá o seu representante de se manifestar em
seu nome.

6.4 – A licitante enquadrada como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP)
que desejar obter os tratamentos previstos na Lei Complementar nº 123/2006 deverá apresentar
a DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE (Modelo ANEXO
III), quando do seu credenciamento, como também apresentar no mesmo momento a Certidão
expedida pela Junta Comercial, seguindo o delineamento do art. 8º da Instrução Normativa nº
103/2007 do Departamento Nacional de Registro do Comércio.

6.5 – A empresa licitante que apresentar declaração falsa responderá por seus atos na esfera civil,
penal e administrativa.

6.6 - Na primeira sessão, os envelopes contendo os documentos relativos à habilitação serão
abertos, na presença dos interessados, pela Comissão Permanente de Licitação, que fará a
conferência e dará vista da documentação, a qual deverá ser rubricada por todos
os representantes legais dos licitantes presentes.

6.6.1 – Abertos os envelopes “Documentos de Habilitação”, a Comissão
Permanente de Licitação, a seu juízo exclusivo, poderá apreciar os documentos de cada
licitante e, na mesma reunião, divulgar o nome dos licitantes habilitados e dos
inabilitados, devendo ser devolvidos aos últimos os envelopes “Proposta de Preço”,
devidamente fechados, desde que não tenha havido recurso, ou após sua denegação.

6.7 – Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos
exigidos no envelope “Documentos de Habilitação”, ou os apresentarem em desacordo
com o estabelecido neste edital, ou ainda, com irregularidades, serão inabilitados, não
se admitindo complementação posterior, salvo aqueles enquadrados nas condições
estabelecidas pela Lei Complementar nº 123/2006.
6.8 – Não sendo necessária a suspensão da reunião para análise da
documentação ou realização de diligências ou consultas, a Comissão decidirá sobre a
habilitação de cada licitante.

6.8.1 – Se, eventualmente, surgirem dúvidas que não possam ser dirimidas de
imediato pela Comissão Permanente de Licitação e conduzam à interrupção
dos trabalhos, serão elas consignadas em ata e a conclusão da habilitação dar-
se-á em sessão convocada previamente, mediante publicação de aviso no Diário



Oficial do Estado do Espírito Santo, expedição de comunicados aos licitantes e
publicação no site da SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÇUÍ.

6.8.2 – Ocorrendo o desdobramento da sessão de habilitação, nova data e
horário serão estabelecidos pela Comissão Permanente de Licitação para abertura dos
envelopes “Proposta de Preço”.

6.8.3 - Na hipótese prevista no subitem anterior, os licitantes serão convocados a comparecer,
ficando os envelopes “Proposta de Preço” sob a guarda da Comissão Permanente de
Licitação, devidamente rubricados no fecho pelos seus membros e pelos
representantes legais dos licitantes presentes.

6.9 – Após a abertura dos envelopes “Documentos de Habilitação”, os demais, contendo a
“Proposta de Preço” serão abertos:
6.9.1 – Se houver renúncia registrada em ata ou formalizada por escrito de todos os licitantes ao
direito de interposição de recurso, ou

6.9.2 – Após transcorrido o prazo regulamentar, sem que tenha havido interposição de recurso,
ou

6.9.3 – Após dado a conhecer o deferimento ou indeferimento de recurso interposto.

6.10 – As aberturas dos envelopes “Documentos de Habilitação” e “Proposta de Preço” serão
realizadas em sessão pública, da qual se lavrará ata circunstanciada, assinada
pelos membros da Comissão Permanente de Licitação e pelos representantes legais dos
licitantes presentes.

6.10.1 – Consideradas as ressalvas contidas neste edital, qualquer reclamação deverá ser feita
na sessão pública.

6.10.2 – A inabilitação do licitante importa preclusão do seu direito de participar
das fases subsequentes.
6.11 – Se não houver tempo suficiente para a abertura dos envelopes “Documentos de
Habilitação” e “Proposta de Preço” em um único momento, em face do exame da documentação
e da conformidade das propostas apresentadas com os requisitos deste edital, os envelopes não
abertos, já rubricados no fecho, ficarão em poder da Comissão Permanente de Licitação
até a data e o horário marcados para prosseguimento dos trabalhos.

6.12 – Todos os documentos e, igualmente, as propostas serão rubricados pelos membros da
Comissão Permanente de Licitação e pelos representantes legais dos licitantes presentes à sessão.
6.13 – Após a fase de habilitação, não caberá desistência das propostas,
salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente
de Licitação.

6.14 – Ultrapassada a fase de habilitação dos licitantes e abertas as propostas, não caberá



desclassificá-los por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos
supervenientes ou só conhecidos após o resultado do julgamento.

6.15 – É facultada à Comissão Permanente de Licitação ou à autoridade
superior, em qualquer fase desta Tomada de Preços, a promoção de diligência destinada a
esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior
de documento ou informação que deveria constar originariamente das
propostas.

6.16 – Os envelopes contendo as propostas das empresas inabilitadas ficarão à disposição
destas pelo período de 10 (dez) dias úteis, contados do encerramento da
licitação - transcorrido o prazo regulamentar para interposição de recurso contra
o resultado da licitação ou, se for o caso, quando denegados os recursos
interpostos -, após o que serão destruídos pela Comissão Permanente de
Licitação.

7 - DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES

7.1 – Até o dia e horário fixados na Seção I deste edital, os licitantes deverão protocolar no
Setor de Protocolo Geral da SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÇUÍ, simultaneamente,
sua documentação de habilitação e a proposta de preços, em envelopes distintos,
lacrados e rubricados no fecho, contendo em suas partes externas e frontais, em
caracteres destacados, além da razão social e do CNPJ do licitante, os seguintes
dizeres:

À SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÇUÍ
A/C: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:

ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

À SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÇUÍ
A/C: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:

ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇO

7.2 - Não serão aceitos envelopes contendo documentos de habilitação ou proposta de preços
enviados pelos Correios, deixados na Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí sem estar
devidamente protocolados, ou entregues diretamente na Comissão Permanente de Licitação.



8 – DA HABILITAÇÃO

8.1 – Para promover a habilitação no procedimento, a empresa licitante
deverá apresentar os documentos relacionados nessa seção.

8.2 – Os documentos exigidos neste edital poderão ser apresentados em
original ou por qualquer processo de cópia legível autenticada por cartório
competente ou por membro da Comissão Permanente de Licitação, com exceção
dos extraídos pela internet, com vigência plena na data fixada para sua apresentação.

8.3 – Serão admitidas fotocópias sem autenticação cartorial, desde que os respectivos
originais sejam apresentados à Comissão Permanente de Licitação para
autenticação, pelos representantes das licitantes. Não será autenticado nenhum
documento, por esta Comissão de Licitação, no dia do certame.

8.4 – A Comissão Permanente de Licitação reserva-se no direito de solicitar o
original de qualquer documento sempre que julgar necessário.

8.5 – Deverão ser apresentados dentro do envelope nº 01 “Documentos de Habilitação”:

8.5.1 - Certificado de Registro Cadastral EXPEDIDO PELA COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÃO da SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÇUÍ-ES, com validade no ano em
exercício.

8.5.1.1 – Caso a Licitante apenas envie as documentações comprovando que atende a todas
as condições exigidas para o cadastramento até o terceiro dia anterior à data de
recebimento das propostas, COM REQUERIMENTO ESPECÍFICO PARA TAL FINALIDADE,
ficará dispensada da apresentação do Certificado de Registro Cadastral expedido pela
Comissão Permanente de Licitação.

8.5.2 – Declaração de atendimento do art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal (Modelo ANEXO
III), atestando que não possui em seu quadro de empregado(s), menores de 18 (dezoito) anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) em qualquer trabalho, salvo na
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

8.5.3 – Comprovante de Registro e Quitação no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA) ou Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo (CAU), da empresa
sendo inválido o registro que não apresentar rigorosamente a situação atualizada da empresa
que deverá estar quite até o dia da abertura desse edital.

8.5.4 – Comprovante de Registro e Quitação no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA) ou Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo (CAU), do(s) respectivo(s)



responsável(is) técnico(s) acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo
Técnico – CAT, expedidas por este(s) Conselho(s), sendo inválido o registro que não apresentar
rigorosamente a situação atualizada da empresa que deverá estar quite até o dia da abertura
desse edital.

8.5.4.1 - As Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, apresentadas deverão constar a prestação
de serviços referente ao objeto desta licitação ou se equivalente, comprovando que o responsável
técnico tenha executado ou participado da execução de obras de engenharia equivalentes ou
semelhantes ao objeto da presente licitação.

8.5.4.2 – A comprovação de vínculo profissional se fará com a apresentação de cópia da carteira
de trabalho (CTPS) em que conste o licitante como contratante, do contrato social do licitante em
que conste o profissional como sócio, do contrato de trabalho, do Comprovante de Registro e
Quitação no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA OU Conselho Regional de
Arquitetura e Urbanismo (CAU), ou, ainda, de declaração de contratação futura do profissional
detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada de declaração de anuência do
profissional.

8.5.5 - Declaração indicando o nome, CPF e número do registro no CREA OU CAU do
responsável técnico que acompanhará a execução dos serviços de que trata o objeto deste
edital conforme ANEXO VI.

8.5.6 – Declaração de conhecimento do local da obra conforme ANEXO IV.

8.5.7 – Declaração de Equipamento e Pessoal conforme ANEXO V.

A EMPRESA LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR TAMBÉM:

8.5.8 – Declaração, observadas as penalidades cabíveis da superveniência de fato impeditivo
da habilitação.

8.5.9 – Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social,
fechado e registrado nos órgãos competentes o mesmo será aceito) já exigíveis e apresentados
na forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados,
quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, tomando
como base a 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.

8.5.9.1 – serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e
demonstrações contábeis assim apresentados:

8.5.9.1.1 – sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima):

a) publicados em diário oficial, ou



b) publicados em jornal de grande circulação, ou

c) por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante.

8.5.9.1.2 – sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):

a) por fotocópia do livro diário, inclusive com os termos de abertura e de encerramento,
devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante ou em outro órgão
equivalente; ou

b) por fotocópia do balanço e das demonstrações contábeis devidamente registrados ou
autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante.

8.5.9.1.3 – sociedade criada no exercício em curso:

a) fotocópia do balanço de abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial
da sede ou domicílio do licitante.

8.5.9.1.4 – o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por
contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho
Regional de Contabilidade.

8.5.10 - A boa situação financeira será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG),
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), que deverão apresentar o valor
mínimo igual a 1 (um), resultantes da aplicação das seguintes fórmulas:

8.5.11.1 – as fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de
cálculos juntado ao balanço;

a) Caso o memorial não seja apresentado, a Comissão Permanente de Licitação reserva-se no
direito de efetuar os cálculos.

8.5.11.2 – Se necessária a atualização do balanço e do capital social,
deverá ser apresentado, juntamente com os documentos em apreço, o



memorial de cálculo correspondente.

8.6 – No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional, como comprovação de qualificação técnica, ambos serão inabilitados.

8.7 – A Comissão Permanente de Licitação poderá promover diligências para averiguar a
veracidade das informações constantes nos documentos apresentados, caso julgue
necessário, estando sujeita à inabilitação, a licitante que apresentar documentos
em desacordo com as informações obtidas pela Comissão de Licitação, além de incorrer
nas sanções previstas neste Edital.

8.8 – O representante legal que assinar, pela empresa licitante, quaisquer documentos
necessários à sua habilitação, deverá estar credenciado para esse fim, comprovando seu
credenciamento, caso a Comissão Permanente de Licitação exija tal comprovação.

8.9 – Os documentos pertinentes e exigidos neste edital, dentro do Envelope 01, deverão, de
preferência, ser entregues numerados sequencialmente e na ordem indicada neste
edital, a fim de permitir maior rapidez durante a conferência e exame correspondentes.

9 - DA PROPOSTA DE PREÇO

9.1 – A proposta de preço deverá ser apresentada no envelope nº 02 conforme modelo
constante no ANEXO VII, acompanhada do Cronograma Físico (Modelo ANEXO IX), bem como
apresentar o Detalhamento da Composição do BDI conforme modelo fixado junto ao anexo
VIII.

9.2 – A não apresentação de qualquer documento especificado no item anterior acarretará a
desclassificação do licitante.

9.3 - A proposta de preços deverá ser apresentada da seguinte forma:

9.4.1- Em meio impresso, de preferência emitida por computador, em papel timbrado da empresa
licitante, redigida com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente
datada, assinada e rubricada, com todos os valores propostos expressos, com duas casas
decimais, obrigatoriamente em reais.

9.4.2 – Fazer menção ao número desta Tomada de Preços e conter a razão social do licitante,
o CNPJ, número(s) de telefone(s), correio eletrônico, o respectivo endereço com CEP, podendo
fazer referência ao banco, à agência e respectivos códigos e ao número da conta corrente, para
efeito de emissão de nota de empenho e posterior pagamento;

9.4.3 – Conter outras informações julgadas necessárias e convenientes pelo licitante.

9.4 – Os licitantes deverão, para fins de elaboração da proposta, verificar e comparar todos os
projetos fornecidos para a execução dos serviços.



9.4.1 - No caso de falhas, erros, discrepâncias ou omissões, bem como transgressões às Normas
Técnicas, regulamentos ou posturas, caberá ao licitante formular imediata comunicação escrita à
Comissão Permanente de Licitação, no prazo estabelecido no item 3.2 deste edital, para fins de
esclarecimentos por parte da Comissão.

9.5 – Em nenhuma hipótese, o conteúdo das propostas poderá ser alterado,
seja com relação à 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 essas que serão analisadas
pela Comissão Permanente de Licitação.

9.5.1 – Serão corrigidos automaticamente pela Comissão Permanente de Licitação
quaisquer erros aritméticos, bem como, as divergências que porventura ocorrerem entre o preço
unitário e o total do item, quando prevalecerá sempre o primeiro.

9.5.2 – A falta de data e/ou rubrica da proposta somente poderá ser suprida pelo representante
legal presente à reunião de abertura dos envelopes “Proposta de Preço” e com
poderes para esse fim, sendo desclassificado o licitante que não satisfizer tal exigência.

9.5.3 – A falta do CNPJ e/ou endereço completo poderá, também, ser suprida
com aqueles constantes dos documentos apresentados dentro do Envelope nº 01.

9.6 – O licitante deverá indicar os preços unitário e total por item e subitem, e,
ainda, o global da proposta, conforme documentos exigidos no item 9.1 do instrumento
convocatório.

9.7 – Os quantitativos indicados nas planilhas anexas a este edital são
estimativos, podendo ser alterados segundo o interesse público.

9.8 – Cada licitante deverá elaborar suas composições de custos incluindo
todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra que entenderem necessários para a
conclusão dos serviços, de acordo com as especificações técnicas.

9.9 – Nos preços cotados deverão estar inclusos os encargos sociais e
trabalhistas, todos os equipamentos, instrumentos, ferramentas e máquinas necessárias ao
desenvolvimento dos trabalhos, enfim, quaisquer outras despesas necessárias à realização dos
serviços, bem assim, deduzidos quaisquer descontos que venham a ser concedidos.

9.10 – Os impostos, as taxas, as despesas indiretas e o lucro bruto deverão
estar considerados na proposta de preço da licitante.

9.11 – A cotação apresentada e considerada para efeito de julgamento será de
exclusiva e total responsabilidade do licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer



alteração.

9.12 – Somente serão aceitas propostas em moeda nacional, ou seja, em Real
(R$), em algarismo arábico e, de preferência, também por extenso, desprezando-se qualquer
valor além dos centavos.

9.13 – A simples apresentação da proposta de preço implica na aceitação integral de todas as
condições estabelecidas neste edital, obrigando-se a licitante ao cumprimento de
todas as exigências nele contidas.

10 - DOS PRAZOS

10.1 – O prazo previsto para a execução dos serviços é de 3 (três) meses consecutivos,
contados a partir da emissão da Ordem de Início de Serviço pela SANTA CASA DE
MISERICÓRDIA DE GUAÇUÍ.

10.2 – O prazo para início dos serviços será de 05 (cinco) dias consecutivos, contados a partir da
emissão da Ordem de Início de Serviço pela SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÇUÍ.

10.3 – O prazo de garantia dos serviços não poderá ser inferior a 05 (cinco) anos, contados do
Termo de Recebimento Definitivo dos serviços a ser emitido por comissão designada pela
autoridade competente.

10.4 – A proposta de preço deverá ter validade mínima de 90 (noventa) dias, contados a partir da
data estabelecida na seção 1 deste edital para o recebimento dos envelopes “Documentos de
Habilitação” e “Proposta de Preço”.

10.5 – Caso os prazos estabelecidos nas condições anteriores não estejam expressamente
indicados na proposta, estes serão considerados como aceitos para efeito de julgamento.

10.6 – O prazo estabelecido no item 10.2 poderá ser excepcionalmente prorrogado, quando
solicitado pelo contratado, durante o seu transcurso, e desde que ocorra
motivo justificado, devidamente comprovado e aceito pela SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
DE GUAÇUÍ, observado o disposto nos incisos I a VI do § 1º do artigo 57 da Lei nº 8.666/1993.

10.7 – Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de
validade das propostas, ou seja, 90 (noventa) dias, e caso persista o interesse da SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE GUAÇUÍ, poderá ser solicitada prorrogação geral da referida validade a
todos os licitantes classificados, por igual prazo, no mínimo.
10.8 – Decorridos 90 (noventa) dias da data do recebimento e início da abertura dos envelopes,
sem a solicitação ou a comprovação de que tratam os itens 10.7 e 15.3, respectivamente, os
licitantes ficam liberados dos compromissos assumidos.

11 - DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS



11.1 – Após a análise das propostas serão desclassificadas, com base no artigo 48, incisos I e
II da Lei nº 8.666/1993, as propostas que:

11.1.1 – Apresentarem preços manifestamente inexequíveis, assim considerados
aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade por meio 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.

11.1.2 – Não apresentarem qualquer das planilhas citadas no item 9.1.

11.1.3 – Não atenderem às exigências contidas nesta Tomada de Preços.

11.2 – Consideram-se manifestamente inexequíveis as propostas cujos valores sejam
inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

11.2.1 - média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por
cento) do valor orçado pela Administração, ou

11.2.2 - valor orçado pela Administração.

11.2.3 - Para os licitantes classificados na forma do Item 11.2, cujo valor global da
proposta seja inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor referidos nos itens 11.2.1
e 11.2.2, será exigida para assinatura do contrato prestação de garantia adicional, dentre
as modalidades previstas no § 1º do art. 56 da Lei 8.666/93, igual a diferença entre o valor
resultante do item 11.2 e da correspondente proposta, conforme art. 48, §2º da Lei nº
8.666/93.

11.3 - É facultado à Comissão ou ao Engenheiro designado pela Santa Casa de Misericórdia de
Guaçuí, em qualquer fase do julgamento, promover diligência destinada a esclarecer ou
complementar a instrução do processo, bem como solicitar Planilha(s) de Custos, que deverão
ser apresentadas no máximo em 24 (vinte e quatro) horas após a solicitação.

11.4 – As propostas que apresentarem valores unitários superiores aos que constam na Planilha
Orçamentária – ANEXO IX, terão seus valores unitários ajustados ao valor da Planilha da
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÇUÍ e seu valor total corrigido.

11.5 – Do licitante classificado será exigida, para assinatura do contrato,
prestação de garantia, dentre as modalidades previstas no § 1º do art. 56 da Lei nº
8.666/1993, no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato.

11.6 – Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem
desclassificadas, a Comissão Permanente de Licitação poderá fixar o prazo de 08
(oito) dias para apresentação, pelos licitantes, de nova documentação ou de
outras propostas escoimadas das causas de inabilitação ou desclassificação.



12 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

12.1 – O procedimento do julgamento compreenderá a abertura dos respectivos
envelopes, a leitura das propostas, a verificação da conformidade das mesmas com
os requisitos estabelecidos no edital, seus anexos, identificando as propostas aptas à
classificação.

12.2 – Após analisar a conformidade das propostas com o estabelecido nesta Tomada de
Preços, será declarada como mais vantajosa para a SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE
GUAÇUÍ a oferta de menor preço, observadas as condições estabelecidas no item 12.9.

12.2.1 – Considera-se preço global o valor total apurado na proposta, ou seja, o somatório de
todos os itens da planilha de preços apresentada.

12.3 – A Comissão Permanente de Licitação poderá solicitar parecer de
técnicos pertencentes a SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÇUÍ ou, ainda, de
pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão.

12.4 – A Comissão Permanente de Licitação reserva-se no direito de solicitar dos licitantes,
para efeito de análise e caso entenda necessário, a apresentação da relação da marca e do
modelo dos materiais considerados na composição dos preços ofertados.

12.5 - A Comissão Permanente de Licitação efetuará análise individual dos preços unitários
cotados nas propostas dos licitantes.

12.5.1 - Caso se verifique na proposta de menor valor global a ocorrência de itens com preços
unitários superiores aos orçados pela Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí, conforme
ANEXO IX – Planilha Orçamentária, a Comissão Permanente de Licitação ajustará o
valor unitário que estiver acima do preço referencial da Prefeitura Municipal
de Guaçuí adequando-o ao valor da Planilha de Composição dos Custos e
corrigindo o valor total da planilha.

12.6 - Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista nesta Tomada de Preço,
inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, preço ou vantagem baseados nas
ofertas dos demais licitantes, observadas as condições estabelecidas no item 12.9.

12.7 - Não se admitirá proposta que apresentar preços global ou unitário
simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários
de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que esta Tomada de Preços não
tenha estabelecido limites mínimos, 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.

12.8 – À Comissão Permanente de Licitação, além do recebimento e exame das
propostas, caberá o julgamento da obediência às condições aqui estabelecidas,



bem como em seus anexos, e a decisão quanto às dúvidas ou omissões deste edital.

12.9 – Após análise das propostas apresentadas, se a proposta melhor
classificada não tiver sido apresentada por Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte, e houver proposta de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que seja
igual ou até 10% (dez por cento) superior à melhor proposta classificada,
estará configurado o empate ficto/virtual. Neste caso, proceder-se-á da seguinte forma:

12.9.1 – A Microempresa ou a Empresa de Pequeno Porte melhor classificada poderá, no
prazo de 24 (vinte e quatro) horas a partir do encerramento da sessão, apresentar
proposta de preço inferior a do licitante melhor classificado e, se atendidas às exigências
deste edital, ser considerada vencedora do certame;

12.9.2 - Não sendo considerada vencedora do certame a Microempresa ou
a Empresa de Pequeno Porte melhor classificada, na forma anterior, em havendo
outras empresas licitantes de mesma natureza que tenham ofertado propostas
que se enquadram no limite do empate ficto/virtual, estas serão convocadas,
na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito, sendo para essas,
concedido o prazo de 24 (vinte e quatro) horas a partir da convocação, para apresentarem
sua proposta.

12.9.3 – A empresa convocada que não apresentar proposta dentro do prazo fixado, decairá do
direito previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006.

12.9.4 – Na hipótese de não contratação nos termos previstos acima, o procedimento licitatório
prossegue com as demais empresas licitantes.

12.10 – No caso de empate entre duas ou mais propostas, será efetuado sorteio na mesma
sessão em que fora aberto o envelope contendo as propostas, desde que não haja
recurso por parte de qualquer licitante. Caso contrário, os licitantes serão
convocados para a realização do sorteio, em ato público.

13 – DO DIREITO DE PETIÇÃO

13.1 – Observado o disposto no artigo 109 da Lei n.º 8.666/93, o licitante poderá apresentar
recurso ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação, no prazo de 05
(cinco) dias úteis, contado da intimação do ato ou lavratura da ata, nos
casos de habilitação ou inabilitação, julgamento das propostas, anulação ou
revogação desta Tomada de Preços.

13.1.1 – Para efeito do disposto no § 5º do art. 109 da Lei n.º 8.666/93, ficam os autos desta
Tomada de Preços com vista franqueada aos interessados.

13.2 – Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no
prazo de 05 (cinco) dias úteis.



13.3 – Findo o período previsto na condição anterior, impugnado ou não o
recurso, a Comissão Permanente de Licitação poderá, no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
reconsiderar a sua decisão ou fazê-lo subir, devidamente informado, à Procuradoria da SANTA
CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÇUÍ, para encaminhamento a SANTA CASA DE
MISERICÓRDIA DE GUAÇUÍ.

13.4 – Quaisquer argumentos ou subsídios concernentes à defesa do licitante que pretender
modificação total ou parcial das decisões da Comissão Permanente de
Licitação deverão ser apresentados por escrito, exclusivamente, anexando-se ao recurso
próprio.

13.5 – Não serão conhecidos os recursos apresentados fora do prazo legal
e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo
para responder pela empresa licitante.

13.6 – As intenções recursais relativas a recursos não admitidos e recursos
rejeitados pela Comissão Permanente de Licitação deverão ser dirigidas à Procuradoria da
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÇUÍ através de protocolo no Protocolo do Setor de
Administração Municipal de Guaçuí.

13.7 – O acolhimento do recurso implicará na invalidação apenas dos
atos insuscetíveis de aproveitamento.

14 – ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

14.1 – A execução dos serviços correspondentes ao objeto será adjudicada
globalmente a uma única empresa, depois de atendidas as condições desta Tomada de
Preços.

14.2 – A homologação e a adjudicação objeto desta Tomada de Preços cabem ao
Provedor da Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí.

15 – DO TERMO DE CONTRATO

15.1 – Sem prejuízo do disposto no Capítulo III a IV da Lei nº 8.666/93, o contrato referente à
execução dos serviços objeto desta licitação será formalizado e conterá,
necessariamente, as condições já especificadas neste instrumento convocatório.

15.2 – A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÇUÍ convocará oficialmente o adjudicatário,
durante a validade da sua proposta, para no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, assinar o
contrato, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo
81 da Lei nº 8.666/1993.

15.3 – O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando



solicitado pelo adjudicatário durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e
aceito pelo Departamento Jurídico da SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÇUÍ.

15.4 – É facultado à SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÇUÍ, quando o
convocado não assinar o referido documento no prazo e condições estabelecidos,
chamar os licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificação, para fazê-lo
em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive
quanto aos preços atualizados, ou revogar esta Tomada de
Preços, independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei n.º 8.666/93.

15.4.1 - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar
ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela SANTA
CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÇUÍ, caracteriza o descumprimento total da
obrigação assumida, sujeitando-a às penalidades legalmente estabelecidas.

15.4.2 - O disposto no item anterior não se aplica aos licitantes convocados nos termos do art. 64,
§ 2º da Lei n.º 8.666/93, que não aceitarem a contratação nas mesmas condições propostas pelo
primeiro adjudicatário, inclusive quanto ao prazo e preço.

15.5 – O licitante deverá indicar em sua proposta, ou encaminhar até a data de assinatura do
contrato, o nome e o número do telefone do seu preposto, sujeito à aceitação da SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE GUAÇUÍ, para representá-lo durante a execução do contrato.

16 - DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO PAGAMENTO

16.1 – As informações relativas à prestação dos serviços objeto desta Tomada de Preços estão
descritas na Minuta Contratual – ANEXO XVIII, deste edital.

16.2 – No caso de divergência de informações entre os projetos arquitetônicos e
as especificações, prevalecerá primeiramente o contido nas especificações, seguido
da planilha orçamentária e, por último, dos desenhos, sempre consultada a fiscalização da
contratante.

16.3 – As dúvidas e/ou omissões porventura existentes serão resolvidas pela fiscalização da
contratante.

16.4 – Todos os trabalhos deverão ser executados por mão-de-obra qualificada, devendo o
Contratado estar ciente das normas técnicas da ABNT, correspondentes a cada
um dos serviços constantes das especificações técnicas.

16.5 - A contratante deverá manter na obra Diário de Obra, onde serão registradas, pelas partes
todas as ocorrências julgadas relevantes, assinado pela contratante e pela fiscalização, sendo
que cada página deverá ser composta de três vias, duas destacáveis para fornecimento a
CONTRATANTE e uma fixa. Deverão ser observados todos os eventos ocorridos durante a
execução dos serviços.



16.5.1 - Serão obrigatoriamente registrados no Diário de Obra pela CONTRATADA:

a) Os serviços realizados diariamente;
b) As condições meteorológicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;
c) As falhas nos serviços de terceiros não sujeitos a sua ingerência;
d) As consultas à FISCALIZAÇÃO;
e) As datas de conclusão de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;
f) Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;
g) As respostas às interpelações da FISCALIZAÇÃO e outros fatos que, a juízo da

CONTRATADA, devam ser objeto de registro.

16.5.2 - Serão obrigatoriamente registrados no Diário de Obra pela FISCALIZAÇÃO:

a) Observações cabíveis a propósito dos lançamentos da CONTRATADA no Diário de Obra;
b) Observações sobre o andamento da obra ou serviço, tendo em vista o projeto, prazos e

cronograma;
c) Soluções às consultas lançadas ou formuladas pela CONTRATADA;
d) Restrições que lhe parecem cabíveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do

desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;
e) Determinação de providências para o cumprimento do projeto (planta, especificações

técnicas e planilha orçamentária) e
f) Outros fatos que, a juízo da FISCALIZAÇÃO, devam ser objeto de registro.

16.6 - A empresa deverá solicitar as medições acompanhadas de planilha dos serviços realizados
para confirmação ou não pela engenharia da SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÇUÍ.

16.7 – O contratado ficará obrigado a executar fielmente os serviços programados nas
especificações, não se admitindo modificações sem prévia consulta e concordância da SANTA
CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÇUÍ.

16.8 – A empresa deverá solicitar as medições acompanhadas de planilha dos serviços
realizados para confirmação ou não pela engenharia da SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE
GUAÇUÍ.

16.9 – Os pagamentos serão efetuados mediante o fornecimento à SANTA CASA DE
MISERICÓRDIA DE GUAÇUÍ, de documento fiscal hábil, sem emendas ou rasuras,
bem como os comprovantes de recolhimento dos encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais resultantes da execução dos serviços. Estes documentos depois de
conferidos e visados, serão encaminhados para processamento e pagamento em até 30 (trinta)
dias, após a respectiva apresentação.

16.9.1 – Após o 30º (trigésimo) dia do processamento será paga multa financeira nos seguintes
termos:

VM= VF X 12 X ND
100 360



Onde:
VM = Valor da Multa Financeira.
VF = Valor da Nota Fiscal referente ao mês em atraso. ND =
Número de dias em atraso.

16.9.2 - O documento fiscal hábil deverá conter o mesmo CNPJ apresentado na
etapa de
CREDENCIAMENTO e a mesma razão social do contrato social, ato constitutivo ou estatuto.

16.9.3 – Qualquer alteração feita no contrato social, ato constitutivo ou estatuto que modifique as
informações registradas na Tomada de Preços, deverá ser comunicada a SANTA CASA DE
MISERICÓRDIA DE GUAÇUÍ, mediante documentação própria, para apreciação da autoridade
competente.

16.9.4 – Ocorrendo erros na apresentação do(s) documento(s) fiscal(is), o(s) mesmo(s) será(ão)
devolvido(s) à contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será
contado a partir da data de apresentação da nova fatura, devidamente corrigida.

16.10 – A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÇUÍ poderá deduzir do pagamento
importâncias que a qualquer título lhe forem devidos pela contratada, em decorrência de
inadimplemento contratual.

16.11 – O pagamento das faturas somente será feito em carteira ou
cobrança simples, sendo expressamente vedada à contratada a cobrança ou desconto de
duplicatas por meio da rede bancária ou de terceiros.

16.12 – Para a efetivação do pagamento o licitante deverá manter as mesmas condições
previstas neste edital no que concerne a proposta e a habilitação.

16.13 – Os pagamentos serão realizados mensalmente conforme boletim de medição
elaborada pela SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÇUÍ junto ao departamento
financeiro, sendo efetuados em conformidade com o disposto na Lei nº 8.666/93 e suas
alterações, e serão somente liberados quando a CONTRATADA apresentar os
comprovantes seguintes:

16.13.1 – NA ASSINATURA DO CONTRATO:

a) ART - Anotação de Responsabilidade Técnica do presente contrato – CREA/CAU.

16.13.2 – PRIMEIRA MEDIÇÃO:

a) Matrícula CEI da obra junto ao INSS.



16.13.3 – DEMAIS FATURAS

a) Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Pública do SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE
GUAÇUÍ, com validade na data da apresentação;

b) Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Pública do Estado do Espírito
Santo, com validade na data da apresentação;

c) Certidão Negativa de Débitos perante o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, com
validade na data da apresentação;

d) Certidão Negativa de Débitos perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS com
validade na data da apresentação;

e) Prova de Regularidade com os Tributos Federais, expedida pela Secretaria da Receita Federal,
referente aos tributos: PIS, PASEP, COFINS, com validade na data da apresentação;

f) Prova de Regularidade com a Fazenda Pública Nacional, expedida pela
Procuradoria da Fazenda Nacional, referente à Dívida Ativa da União, com validade na data da
apresentação;

g) GFIP – Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência devidamente autenticada
(Relação de Empregados da Obra);

h) GPS – Guia da Previdência Social recolhida no CEI da Obra devidamente
autenticada (com cópia do CEI).

16.14 – É vedada a antecipação de pagamentos.

17 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

17.1 – As informações relativas às sanções administrativas estão descritas na
Minuta Contratual - ANEXO XVIII, deste edital.

17.2 – As sanções administrativas somente serão aplicadas pela SANTA CASA DE
MISERICÓRDIA DE GUAÇUÍ após a devida notificação e o transcurso do prazo estabelecido
para a defesa prévia.

17.3 – A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de
recebimento, onde será indicada a conduta considerada irregular, a motivação e a espécie de
sanção administrativa que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa.

17.4 – O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da
intimação, exceto quando for o caso de declaração de inidoneidade, cujo prazo será de 10 (dez)
dias consecutivos, onde deverá ser observada a regra de contagem de prazo estabelecida no art.
110 da Lei nº 8.666/1993.



18 - DISPOSIÇÕES FINAIS

18.1 – É facultado à Comissão Permanente de Licitação, em qualquer fase do
procedimento, efetuar diligências destinadas a esclarecer ou completar a instrução
do processo, sendo vedada às empresas licitantes a juntada posterior de informações ou
documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação.

18.2 – Cabe à Comissão Permanente de Licitação solucionar os casos omissos deste edital com
base no ordenamento jurídico vigente e nos princípios de Direito Público.

18.3 – A empresa licitante é responsável pela veracidade das informações prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação, cabendo
responsabilização na esfera civil, penal e administrativa pela prática de atos
fraudulentos.

18.4 – A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÇUÍ, com relação a esta Tomada de Preços:
18.4.1 – Deverá anulá-la, se houver ilegalidade, de ofício ou por provocação
de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado;

18.4.2 – Poderá revogá-la, a seu juízo, se for considerada inoportuna ou
inconveniente ao interesse público, em decorrência de fato superveniente devidamente
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta;

18.4.3 – Poderá transferir a data de abertura dos envelopes “Documentos de
Habilitação” e “Proposta de Preço”, por sua conveniência exclusiva.

18.5 – Será observado, ainda, quanto ao procedimento desta Tomada de Preços:

18.5.1 – A anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera obrigação de
indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 59 da Lei nº 8.666/1993;

18.5.2 – A nulidade do procedimento licitatório induz à do contrato, ressalvado,
ainda, o dispositivo citado no item anterior;

18.5.3 – No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o
contraditório e a ampla defesa.

19 – DOS ANEXOS

19.1 – Constituem anexos deste edital, dele fazendo parte:

ANEXO I – Requerimento para Cadastro de Fornecedor
ANEXO I.1 – Modelo de Carta de Credenciamento;
ANEXO II – Declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte;
ANEXO III – Declaração de atendimento ao art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal;
ANEXO IV – Declaração de Conhecimento do Local da Obra;



ANEXO V – Declaração de Equipamento e Pessoal;
ANEXO VI – Declaração de Responsável Técnico;
ANEXO VII – Proposta de Preços e Detalhamento do BDI;
ANEXO VIII – Planilha Orçamentária;
ANEXO IX – Cronograma Físico-Financeiro;
ANEXO X – Memorial de Cálculo;
ANEXO XI – Projetos;
ANEXO XII - Termo de Referência / Memorial Descritivo / Especificações Técnicas

ANEXO XIII - Modelo de Proposta Comercial

ANEXO XIV - Modelo de Atestado de Capacidade Tecnica.

ANEXO XV - Modelo de Procuração

ANEXO XVI - Modelo de Declaração Independente de Proposta

ANEXO XVII - MINUTA DO CONTRATO

20 - DO FORO

20.1 – As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não
possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na
Justiça, no Foro da Comarca de Guaçuí, com exclusão de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

Guaçuí-ES, 03 de janeiro de 2022.

Geraldo Bruno Alves
Presidente da Comissão Permanente de Licitação



ANEXO - I

MODELO DO REQUERIMENTO PARA CADASTRO DE FORNECEDOR

À Comissão Permanente de Licitação da SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÇUÍ (razão
social da licitante), pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na (...), devidamente inscrita
no C.N.P.J. sob o nº (...), telefone (...), correio eletrônico (...), representada
neste ato por seu(sua) [diretor(a)] Sr.(a) (...), (nacionalidade), (estado civil), residente e
domiciliado(a) na (...), portador(a) do CPF nº (...) e da Cédula de Identidade nº (...) expedida
(...), telefone (...), correio eletrônico (...), solicita seu cadastramento de fornecedor junto a
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÇUÍ, para fins de participação em procedimentos
licitatórios, apresentando, para tanto, os documentos abaixo relacionados:

1. (...)

2. (...)

3. ...

Local e Data.

Assinatura
Razão Social e CNPJ



ANEXO I.1

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022
A
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÇUÍ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº001/2022

CREDENCIAMENTO

Através da presente, CREDENCIAMOS o (a) Sr (a) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, portador (a)
da Cédula de Identidade nº XXXXXXXXXXXXXX e CPF sob o nº XXXXXXXXXXXXXXXX, a
participar da Licitação instaurada pela SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÇUÍ-ES, na
modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022, na qualidade de REPRESENTANTE
LEGAL DA EMPRESA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CNPJ nº
XXXXXXXXXXXX, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em seu nome, bem como
formular propostas, praticar os demais atos inerentes ao certame, inclusive firmar contrato.

Local e Data.

Assinatura Identificável
(nome do representante da empresa) Razão Social

CNPJ



ANEXO II
MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO
PORTE TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022

A
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÇUÍ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022

A empresa , inscrita no CNPJ sob o nº.
, com sede na rua/avenida , nº.

_, Bairro , na cidade de ( ),
por

intermédio de seu representante legal o (a) sr. (a) _, portador (a) da
Cédula de Identidade RG nº. , SSP/ e inscrito no CPF sob o nº.

_,DECLARA que se enquadra na condição de
MICROEMPRESA (ME) ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP), constituídas
na forma de Lei Complementar nº. 123/2006. Declara ainda que não existe qualquer
impedimento entre os previstos nos inciso do § 4º do Artigo 3º da Lei Complementar nº.
123/2006.

Local e Data.

Assinatura Identificável
Razão Social CNPJ



ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO ART. 7º, XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022

A
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÇUÍ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022

(razão social da licitante), pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na (...), devidamente
inscrita no C.N.P.J. sob o nº (...), representada neste ato por seu(sua) [diretor(a)]
Sr.(a) (...), (nacionalidade), (estado civil), residente e domiciliado(a) na (...), portador(a) do CPF
nº (...) e da Cédula de Identidade nº (...) expedida (...), declara para os fins do disposto no
inciso V do art. 27 da Lei 8.666/1993, que não emprega menores de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, como também menores de dezesseis anos, salvo na
condição de aprendiz, a partir de quatorze anos de idade.

Local e Data.

Assinatura Identificável
Razão Social CNPJ



ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DA OBRA
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022

A
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÇUÍ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022

DECLARAÇÃO

(Nome da Empresa), estabelecida à _(Endereço Completo),
devidamente inscrita no CNPJ, sob o nº , declara sob as penalidades cabíveis que a
proponente tomou conhecimento de todas as informações e das condições do local onde a
obra será executada, para o cumprimento das obrigações, e também declara que examinou o
projeto, bem como edital e seus anexos, e que conhece todos os aspectos peculiares à
execução da Obra de que trata o presente edital, nada podendo futuramente alegar para
justificar os preços propostos

Local e Data.

Assinatura Identificável
Razão Social CNPJ



ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/PESSOAL TÉCNICO ESPECIALIZADO
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022

A
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÇUÍ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022

(Nome da Empresa), estabelecida à _(Endereço
Completo), devidamente inscrita no CNPJ, sob o nº , declara sob as penalidades
cabíveis que a proponente tem disponibilidade para a instalação de canteiros de obras,
máquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado, essenciais para o cumprimento do
objeto da licitação, conforme relação abaixo descrita.

1 - RELAÇÃO DE INSTALAÇÕES;

.......

2 - RELAÇÃO DE APARELHAMENTO;

.......

3 - RELAÇÃO DO PESSOAL TÉCNICO;

.......

4 - QUALIFICAÇÃO DE CADA UM DOS MEMBROS DA EQUIPE TÉCNICA QUE SE
RESPONSABILIZARÁ PELOS TRABALHOS.

........

TODAS AS INDICAÇÕES ACIMA DEVERÃO ESTAR ADEQUADAS E DISPONÍVEIS
PARA REALIZAÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO.

Local e Data.

Assinatura Identificável
(nome do representante da empresa)

Razão Social



CNPJ

ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022

A
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÇUÍ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022

DECLARAÇÃO

Indicamos abaixo o responsável técnico que acompanhará a execução dos serviços de que trata o
objeto deste edital.

Nome: Cargo:
CPF: CREA/CAU:

Por ser verdade, firmamos o presente.

Local e Data.

______________________________
Assinatura identificável
(nome do representante da empresa)
Razão Social e CNPJ



ANEXO VII

PROPOSTA DE PREÇO
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022
A
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÇUÍ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022

Apresentamos nossa proposta de preços, detalhada nos documentos anexos,
para execução dos
serviços de que trata a Tomada de Preços n° 001/2022.

Os prazos por nós indicados são os que se seguem:

1 - Prazo de validade da proposta: ..... (....................) dias;

2 - Prazo de execução dos serviços: ..... (....................) dias a partir do recebimento da Ordem
de Início de Serviço;

3 - Prazo para início da obra: ..... (....................) dias a partir do recebimento da
Ordem de Início de Serviço; e

4 - Prazo de garantia dos serviços: ..... (....................) anos.

Observação: atentar para os prazos previstos no Edital.

Para tanto, nos propomos a executar os serviços pelos preços unitários
constantes da planilha de quantitativos e preços unitários anexa e pelo preço global de
R$ ............. (............................................. ).

Local e Data.

Assinatura Identificável
(nome do representante da empresa)
Razão Social
CNPJ





ANEXO VIII

PLANILHA ORÇAMENTÁRA











ANEXO IX

CRONOGRAMA



ANEXO X

MEMORIAL DE CÁLCULO

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÇUI
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO CIRÚRGICO – ACABAMENTOS –

LOCAL: GUAÇUI / ES

Área total da construção em Projeto Arquitetônico = 300,00 m2

1.0 Administração (6,46 m²):
Piso: Porcelanato antiderrapante Nude com rejunte epóxi marfim ou similar.
Parede: Paredes internas emassadas e pintadas com tinta acrílica acetinado de cor clara linha
Hospitalar.
Teto: Forro de gesso acartonado pintado com tinta acrílica branco neve.
Rodapé: Porcelanato Nude.
Esquadrias Janela de correr em alumínio anodizado cor natural; Porta de abrir em madeira
revestida com laminado melamínico texturizado com maçaneta inox.

1.1 Anestésicos (3,98 m²):
Piso: Porcelanato antiderrapante Nude com rejunte epóxi marfim ou similar.
Parede: Paredes internas emassadas e pintadas com tinta acrílica acetinado de cor clara linha
Hospitalar.
Teto: Forro de gesso acartonado pintado com tinta acrílica branco neve.
Rodapé: Porcelanato Nude.
Esquadrias: Porta de abrir em madeira revestida com laminado melamínico texturizado com
maçaneta inox.

1.2 Enfermagem / serviço (5,93 m²):
Piso: Porcelanato antiderrapante Nude com rejunte epóxi marfim ou similar.
Parede: Paredes internas emassadas e pintadas com tinta acrílica acetinado de cor clara linha
Hospitalar.
Teto: Forro de gesso acartonado pintado com tinta acrílica branco neve.
Rodapé: Porcelanato Nude.
Esquadrias: Visor fixo em alumínio anodizado cor natural com vidro liso transparente esp. = 6
mm.
Acessórios: Bancada em granito Siena com cuba de embutir inox.

1.3 Prescrição (2,0 m²):
Piso: Piso vinílico em manta na cor Clara.
Parede: Paredes internas emassadas e pintadas com tinta acrílica acetinada de cor clara linha
Hospitalar.
Teto: Forro de gesso acartonado pintado com tinta acrílica branco neve.
Rodapé: Vinílico linha hospitalar.
Esquadrias : Visor fixo em alumínio anodizado cor natural com vidro liso transparente esp. = 6
mm.

1.4 RPA (37,37 m²):



Piso: Piso vinílico em manta na cor Clara.
Parede: Paredes internas emassadas e pintadas com tinta acrílica acetinado de cor clara linha
Hospitalar.
Teto: Forro de gesso acartonado pintado com tinta acrílica branco neve.
Rodapé: Vinílico linha hospitalar.
Soleira: Piso vinílico (faixa de arremate).
Esquadrias: Porta de abrir em aço inox acionamento manual com visor de vidro insulado, perfil
em aço inox, puxador em aço inox e fechadura para porta de abrir.

1.5 Transferência Circulação Séptica (9,18 m²):
Piso: Piso vinílico em manta na cor Clara.
Parede: Paredes internas emassadas e pintadas com tinta acrílica acetinado de cor clara linha
Hospitalar.
Teto: Forro de gesso acartonado pintado com tinta acrílica branco neve.
Rodapé: Vinílico linha hospitalar.
Soleira: Piso vinílico (faixa de arremate).
Esquadrias: Porta de abrir duas folhas em madeira revestida com laminado melamínico
texturizado, com visor em vidro transparente, maçaneta inox.

1.6 Utilidades (4,88 m²):
Piso: Porcelanato antiderrapante Nude com rejunte epóxi marfim ou similar.
Parede: Cerâmica retificada com rejunte branco epóxi.
Teto: Forro de gesso acartonado com pintura e emassamento acrílico branco.
Esquadrias: Porta de abrir em madeira revestida com laminado melamínico texturizado com
maçaneta inox.
Acessórios: Bancada em aço inox preenchida com concreto com cuba inox embutida.

1.7 DML (2,25 m²):
Piso: Porcelanato antiderrapante Nude com rejunte epóxi marfim ou similar.
Parede: Cerâmica retificada com rejunte branco epóxi.
Teto: Forro de gesso acartonado pintado com tinta acrílica branco neve.
Esquadrias: Porta de abrir em madeira revestida com laminado melamínico texturizado com
maçaneta inox.
Acessórios: Tanque de louça branca.

1.8 Equipamentos (11,90 m²):
Piso: Porcelanato antiderrapante Nude com rejunte epóxi marfim ou similar.
Parede: Paredes internas emassadas e pintadas com tinta acrílica acetinado de cor clara linha
Hospitalar.
Teto: Forro de gesso acartonado pintado com tinta acrílica branco neve.
Rodapé: Porcelanato Nude.
Esquadrias: Porta de abrir em madeira revestida com laminado melamínico texturizado na cor
branca com maçaneta inox; Janela de correr em alumínio anodizado natural com vidro liso
espelhado esp. = 6mm.

1.9 Circulação Asséptica (20,01 m²):
Piso: Porcelanato antiderrapante Nude com rejunte epóxi marfim ou similar.
Parede: Paredes internas emassadas e pintadas com tinta acrílica acetinado de cor clara linha
Hospitalar.



Teto: Forro de gesso acartonado pintado com tinta acrílica branco neve.
Rodapé: Porcelanato Nude.

1.10 Escovário:
Piso: Piso vinílico em manta na cor Clara.
Parede: Paredes internas emassadas e pintadas com tinta acrílica acetinado de cor clara linha
Hospitalar, com cerâmica retificada com rejunte epóxi em torno dos lavatórios.
Teto: Forro de gesso acartonado pintado com tinta acrílica branco neve.
Rodapé: Vinílico linha hospitalar.

1.11 Sala Cirúrgica Médio Porte (26,87 m²):
Piso: Piso vinílico condutivo em manta na cor clara.
Parede: Paredes internas emassadas e pintadas com tinta epóxi a base dàgua de cor clara linha
hospitalar.
Teto: Forro de gesso acartonado pintado com tinta acrílica branco neve.
Rodapé: Vinílico linha hospitalar.
Soleira: Piso vinílico (faixa de arremate).
Esquadrias: Porta de abrir em aço inox acionamento manual com visor de vidro insulado, perfil
em aço inox, puxador em aço inox e fechadura para porta de abrir.

1.12 Sala Cirúrgica Grande Porte (41,25 m²):
Piso: Piso vinílico condutivo em manta na cor clara.
Parede: Paredes internas emassadas e pintadas com tinta epóxi a base dàgua de cor clara linha
hospitalar.
Teto: Forro de gesso acartonado pintado com tinta acrílica branco neve.
Rodapé: Vinílico linha hospitalar.
Soleira: Piso vinílico (faixa de arremate).
Esquadrias: Porta de abrir em aço inox acionamento manual com visor de vidro insulado, perfil
em aço inox, puxador em aço inox e fechadura para porta de abrir.

1.13 Sala Cirúrgica Obstétrica (26,16 m²):
Piso: Piso vinílico condutivo em manta na cor clara.
Parede: Paredes internas emassadas e pintadas com tinta epóxi a base dàgua de cor clara linha
hospitalar.
Teto: Forro de gesso acartonado pintado com tinta acrílica branco neve.
Rodapé: Vinílico linha hospitalar.
Soleira: Piso vinílico (faixa de arremate).
Esquadrias: Porta de abrir em aço inox acionamento manual com visor de vidro insulado, perfil
em aço inox, puxador em aço inox e fechadura para porta de abrir.

1.14 Sala Cirúrgica Grande Porte (50,20 m²):
Piso: Piso vinílico condutivo em manta na cor clara.
Parede: Paredes internas emassadas e pintadas com tinta epóxi a base dàgua de cor clara linha
hospitalar.
Teto: Forro de gesso acartonado pintado com tinta acrílica branco neve.
Rodapé: Vinílico linha hospitalar.
Soleira: Piso vinílico (faixa de arremate).
Esquadrias: Porta de abrir em aço inox acionamento manual com visor de vidro insulado, perfil
em aço inox, puxador em aço inox e fechadura para porta de abrir.

1.15 RN (12,48 m²):



Piso: Piso vinílico em manta na cor Clara.
Parede: Paredes internas emassadas e pintadas com tinta acrílica acetinado de cor clara linha
Hospitalar.
Teto: Forro de gesso acartonado pintado com tinta acrílica branco neve.
Rodapé: Vinílico linha hospitalar.
Acessórios: Bancada em granito Siena com cuba de embutir inox.

Eng. Marllon Dascani Lazzarini

CREA 2012126469 RJ
CREA029726 ES
CREA 47601 MG

Guaçuí-ES 14-12-2021



ANEXO XI

PROJETOS

Disponível para visualização nas instalações da Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí.



ANEXO XII - MEMORIAL DESCRITIVO

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÇUI

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO CIRÚRGICO – ACABAMENTOS -

LOCAL: GUAÇUI / ES

CANTEIRO DE OBRAS

BARRACÃO PARA OPERÁRIOS, MATERIAL, FERRAMENTAL E EQUIPAMENTOS

Deverá a administração hospitalar indicar um local acessível à construção de barracões e bancas, provisórios
ambientes para uso de operários, ferramentas, equipamentos e guarda ou deposição de materiais bem como entrada e
saída de caminhões, bem como, fornecer condições para uso de água e energia ao local.

Deverão ser e estar obedecidas às normas da NR/18 aprovadas pelo Ministério do Trabalho quanto à construção de
barracões e bancas específicas para organização e planejamento dos serviços a serem executados.

Deverá ser dedicada especial atenção as exigências de proteger as partes móveis dos equipamentos e evitar que
ferramentas individuais sejam abandonadas sobre passagens, andaimes ou superfícies de trabalho bem como obedecer,
rigorosamente, ao dispositivo que proíbe o uso de mais de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente.

Serão de uso obrigatório os seguintes equipamentos:

Capacetes de segurança para trabalhos em que existam riscos de lesões decorrentes de queda, projeção de objetos,
impactos contra a estrutura e outros acidentes que coloquem em risco a cabeça do trabalhador ou visitantes.

Tornam-se exigíveis protetores faciais para trabalhos que ofereçam risco de lesão por projeção de fragmentos e
respingos de líquidos assim como por radiações nocivas.

Exigíveis óculos de segurança contra impactos para trabalhos que possam causar lesões nos olhos.

As luvas serão de couro, lona plastificada, borracha ou neoprene, conforme o caso.

Serão exigidos equipamentos de proteção para os pés e pernas nos casos de trabalhos executados em locais molhados
ou lamacentos, especialmente aqueles que contenham substância tóxica onde as botas serão de borracha ou PVC e os
locais que apresentam riscos de lesões do pé exigirão proteção de calçados de couro.

Exigível o uso de protetores auriculares para trabalhos em que o nível de ruído seja superior ao estabelecido na NR/15.

Serão exigidos aparelhos de proteção respiratória com respiradores contra poeira naqueles trabalhos que impliquem na
sua produção; máscara para jato de areia para locais de trabalho que provoquem abrasão através de jatos de areia;
respiradores de máscara de filtro químico para trabalhos que ofereçam riscos provenientes de poluentes atmosféricos.

LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA

A execução da reforma também deverá manter os ambientes permanentes, limpos e organizados, com todos os
materiais e equipamentos necessários depositados em local adequado, possibilitando a segurança e a funcionalidade
dos atendimentos hospitalares.



CALHAS E PLATIBANDAS

A calha deverá ser feita em acabamento em “U”, com três carreiras de bloco de concreto cheio e com uma largura de
70cm, embolsado e com contra piso impermeabilizado.

A platibanda será de alvenaria de bloco cerâmico 10x20x20cm, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada
CH1 e areia no traço 1:0,5:8, amarrada com pilaretes em conc. arm. a cada 2m (H=1.0m), em todo o perimetro da
construção. A execução da platibanda, deverá ser chapisca e embolsado por fora e por dentro.

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

As portas de madeira serão em chapa lisa de compensado e revestida com lamina – de acordo com a
planilha - , estruturada, devidamente regularizada e sem imperfeições.

Deverá ser observado, com rigor, o prumo e o nivelamento das peças.

O assentamento das peças deverá ser feito de maneira a que tenha sua face lateral perfeitamente
nivelada com o revestimento acabado.

Na instalação, não serão forçadas a se acomodarem em vãos fora de esquadro ou dimensões diferentes das indicadas
no projeto.

A fixação do marco e ou aduela em madeira de lei previamente tratada, deverá ser procedida com especial
esmero, no sentido de se manter a largura uniforme do vão, prevista em projeto e, para tal, deverá ser
exigida a utilização de gabarito, que deverá permanecer até que a peça esteja perfeitamente fixada à
alvenaria.

Nos marcos e ou aduelas de madeira, serão instalados alizares comuns, fixados com pregos sem cabeça
e os encontros serão encaixados a 45º (quarenta e cinco graus).

Todas as portas internas em madeira receberão fechadura completa com maçaneta tipo alavanca ou bola,
com acabamento cromado fosco e dobradiças cromadas de 3”x 2 1/2” em quantidade de três dobradiças
por porta.

As esquadrias de alumínio serão em alumínio anodizado cor natural, fixados por contra-marcos,
assentadas na face interna do peitoril.

Os perfis, barras e chapas de alumínio, utilizados na fabricação das esquadrias, serão isentos de
empenamentos, defeitos de superfície e diferenças de espessura.

As dimensões deverão atender às exigências de resistência pertinentes ao uso, bem como aos requisitos
estéticos indicados no projeto.

A instalação das esquadrias deverá obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento indicados no projeto.

Na instalação, não serão forçadas a se acomodarem em vãos fora de esquadro ou dimensões diferentes
das indicadas no projeto.

Todas as partes móveis serão providas de pingadeiras ou dispositivos que garantam a perfeita
estanqueidade do conjunto, impedindo a penetração de águas pluviais.

Os vidros serão do tipo liso incolor com 4 mm de espessura e deverão ser cortados obedecendo,
rigorosamente, as dimensões dos vãos, e após o assentamento deverão ficar perfeitamente encaixados,
sem qualquer possibilidade de movimentação.



REVESTIMENTOS

Os revestimentos serão assentados secos, diretamente da caixa para a parede, salvo qualquer
especificação ou indicação do fabricante.

Os revestimentos cerâmicos serão os especificados em projeto e serão assentes com junta a prumo, com
argamassa colante industrializada de primeira qualidade

É indispensável o uso de desempenadeira de aço dentada para espalhar a pasta de argamassa colante
sobre a superfície de assentamento.

Devem ser amassadas quantidades de argamassa colante para utilização num prazo máximo de até, duas
horas, isto é, não podem ser utilizados materiais preparados a mais de duas horas.

Não poderá ser adicionado nenhum tipo de agregado ou aglutinante a pasta de argamassa colante pré-
fabricada.

As juntas, antes da aplicação do material de rejuntamento, deverão ser molhadas e preenchidas com
pasta de rejuntamento, utilizando um rodo pequeno ou espátula e como acabamento utilizar esponjas
secas ou taliscas de madeira apropriadas, retirando-se os excessos, frisando e alisando com apuro o
material aplicado.

CONTRA PISOS / PISOS

Todos e quaisquer contra pisos, camadas de regularização, devem estar devidamente nivelados e com caimentos
específicos definidos e sem descontinuidades sempre de modo a recobrir inteiramente a superfície especificada.

A camada de regularização será de argamassa, cimento e areia no traço 1:3 com espessura de 3 cm.

No caso de porcelanatos deve ser observada a inclusão ou execução do piso com argamassa colante tipo ACIII ou
segundo recomendações do fabricante do piso.

O assentamento dos elementos de piso será feito de modo a evitar ressaltos de um em relação ao outro e diferenças de
medidas além da tolerância permitida pela junta de assentamento.

Para evitar tais problemas as peças deverão ser selecionadas através de primária inspeção visual verificando
tonalidades e ou dimensões não-conforme, como também, demais características aparentes e será substituído qualquer
elemento, que por percussão soar choco, demonstrando assim deslocamentos ou vazios.

Depois de terminada a pega da argamassa, será verificada a perfeita colocação das peças, percutindo-as e fazendo a
substituição das peças que denotarem pouca aderência.

Os pisos prontos devem apresentar acabamentos perfeitos, bem nivelados, com inclinações e desníveis em
conformidades com o ambiente específico.

Deverá ser proibida a passagem sobre os pisos recém colocados e ou construídos, durante três dias no mínimo.

Os cômodos prontos deverão ser convenientemente protegidos contra manchas, arranhões, etc., até a entrega do
ambiente ao tráfego.

RODAPÉS / SOLEIRAS / PEITORIS / BANCADAS



Os rodapés indicados para os pisos vinílicos serão do tipo liso e curvo com altura igual a 10 cm,
monolíticos, fundidos sobre o contrapiso em argamassa de cimento e areia 1:3 para evitarem o acúmulo
de sujidades.

Por este motivo, incluir atenção especial na instalação dos mesmos com mão de obra atenciosa, a fim de
garantir emendas perfeitas, sem fendas.

As soleiras em granito cinza devem ser preferencialmente cortadas e polidas em sua superfície superior
pós-medidas, largura e comprimento “in loco”, peça por peça e assentadas em argamassa colante
industrializada ou argamassa de cimento, cal e areia fina.

Permitir e executar o nível ou desnível, caso necessário, entre pisos.

Os peitoris em granito cinza devem ser preferencialmente cortados e polidos em sua superfície superior
pós-medidas, largura e comprimento “in loco”, peça por peça e assentadas em argamassa colante
industrializada ou argamassa de cimento, cal e areia fina.

Não devem conter arestas tipo quina viva.

Manter no assentamento inclinação de 1% em direção a extremidade externa da alvenaria, com
acabamento polido.

Em granito cinza, polido e lustrado em todas as faces aparentes, testeiras com altura de 10 cm e rodopias
com altura 2,5 cm.

Prever a colagem das cubas metálicas ou louça.

Instaladas com mão francesa metálica e/ou chumbadas com argamassa em paredes de alvenarias.

O roda meio será aplicado em toda a extensão dos acessos/circulações.

Em granito siena, com 20 cm de lagura e 2cm de espessura, em acabamento abaolado nos dois lados.

Será aplicado a 90cm do piso, com armassa ACII.

INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS / ÁGUA PLUVIAL

As instalações deveram ser seguidas de acordo com o projeto e a planilha, respeitando as dimensões das
tubulações, inclinações e vazões.

Verificar antes da execução, as caixas de passagem já existente, caso tenha algum obstrução, terá que
fazer o reparo antes de executar.

REBAIXAMENTOS



Na instalação do forro suspenso deverão ser observados todos os detalhes previstos no projeto, locando-
se previamente os pontos de fixação dos pendurais, as posições de luminárias, as eventuais juntas de
movimentação etc.
Os serviços só deverão ser iniciados depois de concluídos e testados eventuais sistemas de
impermeabilização, as instalações elétricas, hidráulicas, de ar-condicionado etc.
Deverão também estar concluídos os revestimentos de paredes, curados e secos, as caixilharias com
esquadrias inclusive com instalação dos vidros e quaisquer outros elementos que possam ter interferência
com o forro.
O inserir no teto de pinos de aço deve ser instalado a cada 60 cm no máximo.
As placas 60 cm x 60 cm devem ser de encaixe “macho e fêmea” e chumbadas, ou seja, amarradas com
arame galvanizado e sisal.
O acabamento nas laterais, quando houver, deve acompanhar os detalhes em Projeto Arquitetônico, ou
seja, com roda-forro ou outras especificadas molduras de acabamentos.
Na pintura do mesmo, observar:
As junções do forro devem estar secas, isto é, a coloração deve estar semelhante a do forro, branca, caso
não, esperar o tempo de secagem total e integral.
Aplicar a massa corrida em camadas finas e sucessivas até a perfeita regularização da superfície.
O lixamento com lixa n° 120 da massa deve ser feito quando esta estiver bem seca, ou seja, doze horas
após aplicação.
Aplicar uma demão de selador acrílico.
Esperar doze horas para a pintura.

PINTURAS

Antes do início dos serviços de pintura de qualquer superfície é necessário verificar se a mesma está
preparada para receber os vários tipos de tintas, observando-se alguns cuidados, tais como:

A superfície deve estar firme, limpa, seca, sem poeira, gordura, sabão ou mofo.

Partes soltas ou mal aderidas devem ser retiradas, raspando-se ou escovando-se a superfície.

Eliminar qualquer espécie de brilho, utilizando lixa adequada.

Grandes imperfeições da parede devem ser corrigidas com aplicação de argamassa.

Pequenas imperfeições da parede devem ser corrigidas com massa corrida, em superfícies internas, ou
massa acrílica, em superfícies externas.

Em pintura sobre superfícies novas de madeira é recomendável o seguinte:

Lixar, aplicar uma demão de fundo branco fosco, aplicar massa à base de óleo, lixar com eliminação do pó
e pintura.

No caso de superfícies já pintadas, o procedimento é idêntico ao anterior, não sendo necessária a
aplicação do fundo.

Para aplicação de verniz é necessário somente lixar a superfície, ou em superfícies internas, também
aplicar uma demão de selador para madeira.

Em pintura sobre superfícies novas de argamassa é necessário efetuá-las com a mesma já curada,
processo que demora aproximadamente trinta dias.

Aplicar uma demão de fundo preparado para paredes que possibilita uma maior aderência entre os grãos
de areia contidos na argamassa e efetuar a pintura conforme as especificações de cada tinta.



Não se deve aplicar tinta diretamente sobre paredes caiadas, é necessário escovar a superfície e aplicar
uma demão de fundo preparado para paredes.

A superfície a ser pintada deverá estar perfeitamente plana e isenta de defeitos.

A segunda demão só poderá ser aplicada quando a anterior estiver inteiramente seca, e assim
sucessivamente.

Os respingos que não puderem ser evitados deverão ser removidos com emprego de solventes adequado,
enquanto a tinta estiver fresca.

Nas superfícies de paredes internas indicadas no projeto e nos tetos, serão aplicadas duas demãos de
massa acrílica para regularização e uniformização das mesmas, inclusive lixamento com lixa fina.

Nas superfícies de paredes indicadas no projeto, será aplicada pintura a base de resinas acrílicas sobre
fundo selador acrílico.

LIMPEZA DE OBRA

Após todo o término de obra:

Proceder ao desmonte e limpeza do canteiro de obra.

A obra deverá ser entregue livre de quaisquer resíduos.

Durante a limpeza da obra deve-se ter o cuidado de vedar todos os ralos para que os detritos provenientes
da limpeza não venham a obstruí-los posteriormente.

Deverá haver cuidado especial com a limpeza dos vidros, sobretudo junto às esquadrias, removendo os
resíduos.

Todos os metais, ferragens e louças deverão ficar totalmente limpas e tendo sido removido todo o material
aderente.

Particular cuidado deverá ser aplicado na remoção de quaisquer detritos ou salpicos de argamassa
endurecida das superfícies.

Todo o entulho proveniente da obra será removido.

Todos os materiais que forem sobra de terceirizados devem ser removidos pelo fornecedor.

Os ambientes reformados deverão ser deixados em condições de pronta utilização.

Eng. Marllon Dascani Lazzarini

CREA 1012126469 RJ
CREA 029726 ES
CREA 47601 MG

Guaçuí,ES 14/12/2021



ANEXO XIII
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

Preço Total, por extenso:

VALIDADE DA PROPOSTA 60 (SESSENTA) DIAS
Obs.:
1 - Formulação dos preços com base no Edital e seus Anexos;
2 - Nos preços estão incluídos todos os custos diretos e indiretos relacionados aos serviços/produtos que
compõe o objeto da licitação;
3 - Condições de pagamento e faturamento, conforme Edital e seus Anexos;
4 - obrigatório mencionar prazo de validade da proposta comercial (60 dias).
5 - Obrigatório datar a proposta comercial.
6 - Todos os itens deverão ser cotados.

Dados da empresa a constar na proposta comercial: Razão Social:
CNPJ:
Endereço (com CEP):
E-mail:
Telefone Fixo:
Fax:
Dados do Representante Legal, para assinatura do contrato, a constar na proposta comercial:
Nome:
Nacionalidade:
Estado civil:
CPF:
Identidade:
Endereço residencial completo (com CEP)
Dados bancários da empresa
Banco:
Agência:
Conta:



ANEXO XIV
MODELO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os fins que se fizerem necessários, que o(a) empresa
_______________________________________________, portadora do CNPJ: _____________,
prestou para esta Entidade ou Empresa serviços ... .,(descrever neste espaço os serviços observando o
disposto no escopo desta Tomada de Preço), tendo tais serviços sido prestados no(s) período(s) de
___________________________.

Atestamos, ainda, que os compromissos assumidos foram cumpridos satisfatoriamente, nada
constando em nossos registros, até a presente data, que o(a) desabone comercialmente
ou tecnicamente.

Guaçuí, _____ de _________________ de _____

Assinatura e carimbo
(Representante legal da empresa)



ANEXO XV
MODELO DE PROCURAÇÃO

A _______________________________________________________, com sede na Rua
____________________ n.º _______, bairro ________________, - ES,
cadastrada no CNPJ sob o n.º ________________________________, por seu
Presidente ____________________________________________________, pelo presente
instrumento particular de Procuração, nomeia e constitui seu bastante procurador,
o(a) Sr.(a) __________________________________, Carteira de Identidade n.º _________________,
expedida pela ______________________, com CPF n.º _____________________, brasileiro(a), com
poderes especiais e específicos para prestar esclarecimentos, firmar compromisso e obrigações, tomar
decisões, receber e dar quitação, renunciar ao direito de recurso, bem como praticar os atos necessários
aos legítimos interesses do outorgante.
Este instrumento é para fins de participação na licitação sob a modalidade Tomada de Preço n.º: 001/2022,
formulada pela Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí.

Guaçuí, _____ de _________________ de _____

Assinatura e carimbo
(Representante legal da empresa licitante)



ANEXO XVI
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇO N.001/2022

(IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO REPRESENTANTE DA LICITANTE), como representante
devidamente constituído de (IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DA LICITANTE) doravante denominado
(Licitante/Consórcio), para fins do disposto no item (COMPLETAR) da Tomada de Preço (COMPLETAR
COM IDENTIFICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO), declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do
Código Penal Brasileiro, que:
(a) a proposta apresentada para participar da (IDENTIFICAÇÃO DA LICITAÇÃO) foi elaborada de maneira
independente (pelo Licitante/ Consórcio), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da
(IDENTIFICAÇÃO DA LICITAÇÃO), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da(IDENTIFICAÇÃO DA LICITAÇÃO)
não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da
(IDENTIFICAÇÃO DA LICITAÇÃO), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro
participante potencial ou de fato da (IDENTIFICAÇÃO DA LICITAÇÃO) quanto a participar ou não da
referida licitação;
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (IDENTIFICAÇÃO DA LICITAÇÃO) não
será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro
participante potencial ou de fato da (IDENTIFICAÇÃO DA LICITAÇÃO) antes da adjudicação do objeto da
referida licitação;
(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (IDENTIFICAÇÃO DA LICITAÇÃO) não foi,
no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de
(ÓRGÃO LICITANTE) antes da abertura oficial das propostas; e
(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e
informações para firmá-la.

Guaçuí, _____ de _________________ de _____

Assinatura e carimbo
(Representante legal da empresa)



ANEXO XVII
MINUTA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TOMADA DE PREÇO 01/2022

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE ENTRE SI FAZEM A A SANTA CASA DE
MISERICÓRDIA DE GUAÇUÍ, localizada à Rua Dr. Nilton Gomes Figueiredo, nº 07 – Bairro
Quincas Machado, Guaçuí, Estado do Espírito Santo, com CNPJ nº 27.686.179/0001-39,
DENOMINADA CONTRATANTE, REPRESENTADO PELO SUPERINTENDE, EVALDO PRAÇA
FERREIRA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, PORTADOR DO CPF: 031.794.997-E DE OUTRO, A
_____________________, INSCRITA NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA-CNPJ, SOB
O N.º: _____________, SITA NA RUA _________, ________, DENOMINADA CONTRATADA,
REPRESENTADA POR ______________________, PORTADOR DO CPF: ________________ E
DO RG: ________________, RESIDENTE NA RUA ______________, N.º: ___, ___________,
____________RESOLVEM CELEBRAR O PRESENTE CONTRATO QUE SE REGERÁ PELA LEI
8.666/93 E PELAS SEGUINTES CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO CONTRATO
1.1. O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa construtora, com fornecimento de mão
de obra e materiais, para prestação de serviços técnicos de execução a contratação de empresa
construtora, com fornecimento de mão de obra e materiais, para prestação de serviços
técnicos de execução da fase de acabamento do Centro Cirúrgico da Santa Casa de
Misericórdia de Guaçui, conforme as condições estabelecidas nos termos do Anexo I, II e III do Edital -
Tomada de Preço Nº 001/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOCUMENTOS CONTRATUAIS
2.1. Os documentos abaixo relacionados, rubricados pelas partes, constituem parte integrante deste
instrumento contratual, independentemente de transcrição:
2.1.1. Edital de Licitação - TOMADA DE PREÇO nº 001/2022 e seus Anexos.
2.1.2. Proposta comercial datada de __/__/___, da empresa contratada.
2.2. As disposições deste CONTRATO prevalecem sobre as de seus Anexos e, na hipótese de divergência
entre estes, a prevalência será determinada pela ordem em que se estão relacionadas no item 2.1 acima.
2.3. As referências neste instrumento às cláusulas, itens e subitens correspondem sempre aos do presente
CONTRATO, salvo outra expressa indicação.

CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
3.1. A CONTRATADA deverá atender às solicitações de serviços pelo CONTRATANTE.
3.2. A execução dos itens solicitados deverá atender aos prazos estipulados nos Anexos I do Edital, parte
integrante deste instrumento.
3.3. Planejar, conduzir e executar os serviços objeto do presente CONTRATO, com
integral observância de suas disposições, obedecendo rigorosamente não só às especificações constantes
neste instrumento, bem como as previstas no Edital CC 001/2022 e na legislação em vigor;
3.4. Suprir em tempo hábil os serviços/relatórios que vierem danificados ou que não estiverem com o
padrão de qualidade exigido pela entidade, ou que vierem a impedir a solução de continuidade na
execução dos serviços contratados.
3.5. Credenciar, junto a entidade, um representante e/ou um preposto que serão seus únicos interlocutores
para os fins previstos neste CONTRATO.

3.6. Responsabilizar-se por quaisquer indenizações em decorrência de danos ou prejuízos causados, por
ação ou omissão sua ou de seus prepostos, à entidade ou a terceiros, bem como pela inobservância ou
infração de disposições legais, regulamentos ou posturas vigentes em razão da execução dos serviços
objeto deste CONTRATO.
3.7. Responder por quaisquer prejuízos sofridos pela entidade em decorrência de atraso parcial ou final
elaboração dos serviços.
3.8. A relação de encargos constantes desta cláusula não exclui as demais decorrentes deste CONTRATO
ou de leis e Regulamentos em vigor.



3.9. A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do CONTRATO, todas as condições
de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
3.10. A CONTRATADA e seus empregados submeter-se-ão às condições fixadas pela entidade quanto ao
comportamento, discrição e urbanidade no serviço, sujeitando-se às regras do sigilo em relação a
assuntos de que tomem conhecimento em decorrência da execução dos serviços, inclusive após cessado
o contrato decorrente desta licitação.
3.11. Disponibilizar somente profissionais especializados e capacitados, em qualidade e em número
suficiente à execução dos SERVIÇOS. A CONTRATADA é a única responsável pelos contratos de
trabalho de seus empregados, inclusive nos eventuais inadimplementos trabalhistas em que possa incorrer,
não podendo ser arguida solidariedade da entidade nem mesmo responsabilidade subsidiária, não
existindo, por conseguinte, vinculação empregatícia entre seus empregados e a entidade.
3.12. Substituir, prontamente, todo funcionário considerado incapacitado ou indesejável pela entidade.
3.13. Pagar pontualmente todos os encargos sociais, trabalhistas e previdenciários incidentes ou que
venham a incidir direta ou indiretamente sobre o custo de mão de obra, seguro de acidentes do trabalho,
todos os tributos e contribuições que gravem os custos dos SERVIÇOS, comprovando perante a entidade,
sempre que por este solicitado, o cumprimento dessas obrigações:
3.13.1. Fica expressamente pactuado que, se porventura a entidade for autuado, notificado, intimado ou
mesmo condenado, em razão do não cumprimento em época própria de qualquer obrigação atribuível à
CONTRATADA, originária deste CONTRATO, seja de natureza fiscal, trabalhista, previdenciária ou de
qualquer outra espécie, assistir-lhe-á o direito de reter os pagamentos devidos, com base neste ou em
outro contrato, até que a CONTRATADA satisfaça a respectiva obrigação, liberando a entidade de
eventual autuação, notificação, intimação ou condenação.
3.13.2. Caso já tenham sido liberados pela entidade todos os pagamentos e importâncias devidos à
CONTRATADA, ou se este CONTRATO já tiver sido encerrado e não havendo possibilidade de
compensação satisfatória com base em outro contrato, assistirá a entidade o direito de cobrar
judicialmente tais obrigações da CONTRATADA, servindo, para tanto, o presente instrumento como título
executivo extrajudicial.
3.13.3. Caso seja ajuizada reclamação trabalhista contra a CONTRATADA por empregado alocado aos
SERVIÇOS, e a entidade vier a ser notificado para integrar a lide, fica expressamente autorizado a:
I - Reter da CONTRATADA, com base neste ou em outro contrato em vigor, importância tão próxima
quanto possível do valor das parcelas pleiteadas, no primeiro faturamento, caso a autoridade judiciária não
a exclua do processo;
II - Ressarcir-se nas mesmas condições e independentemente do resultado da ação, o valor das horas que
forem despendidas pelo advogado da entidade, especialmente, na elaboração de petições e nos
deslocamentos para a audiência, o mesmo ocorrendo quanto ao preposto da entidade, além das despesas
judiciais e do custo que incorrer para produzir suas provas, servindo de base para o ressarcimento aqui
pactuado o salário do advogado e do preposto da entidade.
III - Promover o registro deste CONTRATO e seus aditivos perante os órgãos aos quais devam os mesmos
serem submetidos, de acordo com a legislação em vigor, arcando com todas as despesas daí decorrentes
e comprovando perante a entidade, no PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS ÚTEIS da assinatura deste
instrumento, o cumprimento desta obrigação.
3.14. Refazer ou revisar às suas custas quaisquer SERVIÇOS que, por sua culpa, venham a ser
considerados pela entidade como errados, insuficientes ou inadequados.
3.14.1. No caso da CONTRATADA recusar-se a corrigir os defeitos, omissões ou falhas, a entidade
procederá à correção dos mesmos, respondendo a CONTRATADA pelas multas e outras sanções
decorrentes do inadimplemento contratual, podendo ainda a entidade se ressarcir desses custos com as
garantias contratuais ou com os créditos de qualquer pagamento ainda devidos à CONTRATADA,
com base neste ou em outro contrato.
3.15. Credenciar, por escrito, junto à entidade, um representante que será o único interlocutor para os fins
previstos neste CONTRATO, bem como, o coordenador dos SERVIÇOS a serem executados.
3.16. A CONTRATADA será a única e exclusiva responsável por todos e quaisquer danos materiais ou
pessoais, decorrentes dos SERVIÇOS que direta ou indiretamente executar, ainda que tais danos sejam
causados por atos de terceiros ou ainda, que decorram de determinações do FISCAL DO CONTRATO da
entidade, para cuja execução a CONTRATADA tomará as medidas de segurança necessárias. Tal
responsabilidade se estende aos danos causados ao seu próprio pessoal e materiais, bem como a da
entidade, seus prepostos e terceiros.



3.17. Providenciar o reconhecimento, junto à autoridade fiscal competente, de todos os incentivos
aplicáveis ao CONTRATO, inclusive nas subcontratações.
3.17.1. Os benefícios fiscais obtidos serão totalmente repassados pela CONTRATADA à entidade,
inclusive os que forem concedidos por legislação superveniente, autorizando-se, desde já, a entidade a
deduzir dos faturamentos ou garantias os valores aos mesmos correspondentes.
3.17.2. Se a CONTRATADA der causa ao não aproveitamento, à revogação, à diminuição ou à suspensão
de quaisquer incentivos fiscais aplicáveis ao CONTRATO, arcará com os ônus daí decorrentes, ficando
acordado que a entidade pagará sempre o preço incentivado dos SERVIÇOS.
3.18. Responsabilizar-se por quaisquer indenizações em decorrência de danos ou prejuízos causados,
por ação ou omissão sua ou de seus prepostos à entidade ou a terceiros, bem como pela inobservância ou
infração de disposições legais, regulamentos ou posturas vigentes em razão da execução dos SERVIÇOS.
3.18.1. Manter, durante todo o período de execução do Contrato, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.
3.18.2. É expressamente vedado o desconto de Fatura/Duplicata ou qualquer outro documento em
estabelecimento bancário ou de factoring.
3.19. Efetuar os serviços objeto deste contrato, dentro dos padrões técnicos exigidos.
3.20. Responsabilizar-se pela qualidade e padrão dos serviços executados, indispensáveis ao bom e fiel
cumprimento do contrato.
3.21. Atender aos serviços dentro dos prazos estabelecidos.
3.22. Informar ao CONTRATANTE, quando solicitado, a posição dos serviços.
3.23. Permitir a inspeção dos serviços por pessoal credenciado pelo CONTRATANTE, sempre que for
julgado necessário.
3.24. Solicitar instruções por escrito ao CONTRATANTE, nos casos em que as informações
fornecidas forem inadequadas e/ou insuficientes para a execução dos serviços. 3.25. Não ceder ou
transferir o objeto do presente contrato.
3.26. Cumprir todas as condições previstas pelo Edital -Tomada de Preço - CC 001/2022, especialmente
as condições gerais para a prestação de serviços constantes do Item 14 do Termo de Referência.
CLÁUSULA QUARTA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
4.1. Garantir à CONTRATADA o acesso à documentação e informações necessárias, bem como os
elementos básicos indispensáveis à realização dos serviços.
4.2. Comunicar, por escrito e em tempo hábil, à CONTRATADA, quaisquer instruções ou
procedimentos a adotar sobre assuntos relacionados com este CONTRATO.
4.3. Credenciar junto a CONTRATADA, um funcionário de seu próprio quadro ou terceiro, que atuará como
FISCAL DO CONTRATO.
4.4. Efetuar os pagamentos das faturas nos prazos previstos neste CONTRATO.
4.5. Fornecer à CONTRATADA a documentação e informações indispensáveis à realização dos
SERVIÇOS.
4.6. Exigir a existência, na obra, da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, do CREA, ou RRT -
Registro de Responsabilidade Técnica, do responsável técnico pela mesma;
4.7. Exigir que os responsáveis pela execução das obras públicas observem as exigências legais sobre a
documentação e procedimentos necessários, a exemplo de: comprovação de registro junto à entidade da
empreiteira ou prestador de serviços; Anotações de Responsabilidade Técnica, etc.;
4.8. Exigir que durante a execução seja providenciado Registro de Ocorrência (Diário de Obra);
4.9. Exigir a existência de placa de fiscalização da obra (art. 16 da Lei 5.194/66 e normas do órgão
contratante ou concedente);
4.10. Comunicar, por escrito e em tempo hábil, à CONTRATADA, quaisquer instruções ou
procedimentos a adotar sobre assuntos relacionados com este CONTRATO.
4.11. Credenciar, junto à CONTRATADA, um funcionário de seu próprio quadro, ou terceiro, que atuará
como FISCAL DO CONTRATO.

CLÁUSULA QUINTA - FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
5.1. Cabe ao CONTRATANTE, através de Fiscal designado, exercer ampla, irrestrita e permanente
fiscalização de todas as fases da execução dos serviços e do comportamento do pessoal da
CONTRATADA, sem prejuízo da obrigação desta de fiscalizar seus empregados, prepostos e
subordinados.



5.2. A CONTRATADA declara aceitar integralmente todos os métodos e processos de inspeção,
verificação e controle a serem adotados pelo CONTRATANTE.
5.3. A existência e a atuação da Fiscalização do CONTRATANTE em nada restringe a responsabilidade
única, integral e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne ao objeto contratado e as suas
consequências e implicações próximas ou remotas.
5.4. O CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, o que for executado em desacordo com o edital e o
contrato.
5.5. A FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO estará à disposição da CONTRATADA para fornecer informações,
necessárias ao desenvolvimento dos serviços contratados.
5.6. O FISCAL DO CONTRATO terá plenos poderes para praticar atos, nos limites do presente
CONTRATO, que se destinem a acautelar e preservar todo e qualquer direito da entidade.
5.7. O FISCAL DO CONTRATO exigirá os prazos e quantitativos estabelecidos no ANEXO I e III.
5.8. A FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO terá acesso a todos os locais onde os serviços se realizarem e
plenos poderes para praticar atos, nos limites do presente Contrato, que se destinem a acautelar e
preservar todo e, qualquer direito da entidade tais como:
• Recusar serviços que tenham sido executados em desacordo com as condições estabelecidas;
• Solicitar a substituição de empregado cuja permanência na equipe seja considerada inconveniente;
• Proceder à verificação e à aprovação dos documentos de medição dos serviços objeto do Contrato,
encaminhados pela CONTRATADA;
• Sustar o pagamento de quaisquer faturas da CONTRATADA, no caso de inobservância de exigências da
FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO amparadas em disposições contidas no Contrato, até a regularização da
situação. Tal procedimento será comunicado por escrito à CONTRATADA;
• Instruir a CONTRATADA quanto à prioridade dos serviços a serem executados;
• Emitir o "TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO DO OBJETO";
• Exigir a existência, na obra, da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, do CREA, ou RRT -
Registro de Responsabilidade Técnica, do CAU do responsável técnico pela mesma;
• Exigir que os responsáveis pela execução das obras públicas observem as exigências legais sobre a
documentação e procedimentos necessários, a exemplo de: comprovação de registro junto ao CREA da
empreiteira ou prestador de serviços; Anotações de Responsabilidade Técnica, etc.;
• Exigir que durante a execução seja providenciado Registro de Ocorrência (Diário de Obra), efetuando as
necessárias observações sobre as ocorrências;
• Emitir relatório que demonstre que a fiscalização procede à rigorosa medição das etapas já concluídas,
para liberação de pagamentos de parcelas da obra, de modo a evitar pagamentos antecipados
ou discrepâncias entre os serviços medidos e pagos. (Lei 4.320/64, art. 62 e 63, e Lei 8.666/93,
art. 67, § 1°);
• Exigir a existência de placa de fiscalização da obra (art. 16 da Lei 5.194/66 e normas do órgão
contratante ou concedente);
5.9. A entidade, através da FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO, reserva-se no direito de exercer durante
todo o período contratual uma rígida e constante Fiscalização sobre os serviços, inclusive quanto ao
pessoal da CONTRATADA no que se refere a seu comportamento, capacitação e apresentação;
5.10. A CONTRATADA declara aceitar os métodos e processos de acompanhamento, verificação e
controle adotados pela FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO.
5.11. O recebimento definitivo seja efetuado no prazo não superior a 90 (noventa) dias do recebimento
provisório, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados e previstos no edital. (Lei 8.666/93, art.
73, § 3º).

CLÁUSULA SEXTA - PRAZO
6.1. Os serviços serão executados no prazo de 90 (NOVENTA) DIAS, conforme o TERMO DE
REFERÊNCIA - ANEXO I, contados da data de assinatura da 1ª (PRIMEIRA) ORDEM DE SERVIÇO,
mediante assinatura da CONTRATADA e do FISCAL DO CONTRATO, podendo ser aditado de acordo
com o interesse das partes e através de Aditivo Contratual até o prazo máximo previsto na Lei 8.666/93.
6.2. O contrato terá duração de 12 (DOZE) meses, sendo 60 dias para a execução do serviço e os meses
restantes para o trâmite de pagamentos ou eventuais ocorrências posteriores à execução do escopo. O
último mês não poderá ser utilizado para a execução do serviço, salvo em caso de aditivo de prazo.

CLÁUSULA SÉTIMA - VALOR DO CONTRATO E REGIME DE EXECUÇÃO



7.1. Para fins legais e contratuais, inclusive para aplicação de multas, o presente contrato tem o valor
global de R$________ (________________________________). Conforme proposta comercial (ANEXO
IV) anexa.
7.2. Os SERVIÇOS serão executados sob o regime EMPREITADA PELO MENOR PREÇO, conforme
proposta comercial da CONTRATADA, parte integrante deste instrumento.
7.3. No valor global supracitado estão incluídos todos os honorários pelos serviços profissionais prestados,
diárias gratificações, despesas diretas e indiretas, benefícios (lucro), impostos e outros que se fizerem
necessários para o perfeito cumprimento dos serviços contratados.

CLÁUSULA OITAVA – INCIDÊNCIAS FISCAIS
8.1. Todos os impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais federais, estaduais e
municipais devidos em decorrência direta ou indireta deste contrato ou de sua execução, bem como as
despesas de registro deste, se necessário, serão de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, sem
direito a reembolso.

CLÁUSULA NONA - DO REAJUSTAMENTO DO PREÇO
9.1. O preço convencionado FICARÁ IRREAJUSTÁVEL POR 12 (DOZE) MESES, consoante legislação
vigente. Poderá haver prorrogação após este período. Havendo prorrogação, utilizar-se-á a variação do
IPC-A (IBGE), ACUMULADO EM 12 MESES, CONTADOS DA DATA DA ASSINATURA DA ORDEM DE
COMPRA/SERVIÇO, com referência no 4º (QUARTO) MÊS ANTERIOR AO VENCIMENTO DA
ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO, ou na falta ou extinção deste, pelo índice permitido por lei
vigente na época do reajuste, para efeito de correção do valor, somente após comprovada a vantajosidade
da renovação. Na hipótese da falta do percentual do mês de referência, utilizar-se-á o último disponível,
SOMENTE APÓS COMPROVADA A VANTAJOSIDADE DA RENOVAÇÃO.
9.2. Os reajustes deverão ser precedidos de solicitação da CONTRATADA.
9.2.1. Caso a CONTRATADA não solicite tempestivamente o reajuste e prorrogue o contrato sem pleiteá-lo,
ocorrerá a preclusão do direito.
9.2.2. Também ocorrerá a preclusão do direito ao reajuste se o pedido for formulado depois de extinto o
contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA MEDIÇÃO E PAGAMENTO
Serão feitas medições mensais dos serviços, submetidas à aprovação da Gerência de Obras da entidade,
de acordo com o cronograma de desembolso e planilha de serviços. Todos os serviços considerados não
conformes deverão ser prontamente refeitos pela empresa contratada, sem qualquer ônus para a entidade.
10.1. O pagamento será processado em parcelas mensais conforme medições realizadas pela
Fiscalização, mediante a apresentação da nota fiscal discriminativa dos serviços realizados e "aceite” da
Nota Fiscal pela entidade, consideradas as condições estabelecidas neste contrato e no ANEXO I - Termo
de Referência.
10.1.1. As medições serão efetuadas mensalmente considerando os quantitativos efetivamente
executados multiplicados pelos preços unitários apresentados pela Contratada.
10.1.2. A Nota Fiscal deverá ser emitida após o período de faturamento da mesma.
10.1.3. O pagamento ficará condicionado à comprovação de regularidade junto ao INSS (CND), FGTS
(CRS), Justiça do Trabalho (CNDT) e apresentação da matrícula no Cadastro Específico do INSS - CEI,
para fins de retenção e recolhimento da Guia de Previdência Social - GPS, conforme instrução da Receita
Federal do Brasil.
10.1.4. O pagamento das parcelas está condicionado à apresentação dos relatórios/medições elaborados
conforme disposto no Termo de Referência.
10.1.5. A emissão das Notas Fiscais estará condicionada a aprovação formal dos Relatórios/Medições.
10.1.6. A planilha de medição deverá ser acompanhada dos documentos comprobatórios da sua
realização e devidamente encaminhada ao fiscal do contrato para a necessária verificação.
10.2. O pagamento será processado MENSALMENTE, de acordo com a comprovação do serviço realizado,
com a emissão de relatório e a anuência da Fiscalização do Contrato, mediante a apresentação das notas
fiscais discriminativas, no prazo de 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS, contados da data do recebimento e aceite
do objeto contratado e/ou relatórios, pelo setor requisitante.
10.3. A GERÊNCIA DE OBRAS disporá de 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS, após a apresentação da Nota Fiscal,
para o "aceite" dos serviços. Caso seja detectado qualquer erro, vício, defeito ou qualquer divergência, o



serviço não será aceito ou o bem devolvido, ficando a cargo do fornecedor a sua correção ou reposição,
sendo sustado o pagamento.
10.3.1. A aceitação, pelo cliente, de qualquer material, equipamento ou serviço, não exime a Contratada
de total responsabilidade sobre toda e qualquer irregularidade por ventura existente.
10.4. As Notas Fiscais da CONTRATADA deverão conter os valores unitários e descrições idênticas às
estipuladas no ANEXO II DO EDITAL DE LICITAÇÃO - CC-001/2022, conforme estipulado na planilha
apresentadas no processo licitatório, prevalecendo para efeitos de pagamento o critério de
arredondamento universal quando da ocorrência de frações de centavos.
10.5. As faturas deverão ser encaminhadas para:
A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÇUÍ, localizada à Rua Dr. Nilton Gomes Figueiredo,
nº 07 – Bairro Quincas Machado, Guaçuí, Estado do Espírito Santo, com CNPJ nº
27.686.179/0001-39
10.6. Na fatura deverá constar o número do presente Contrato assinado entre as partes.
10.7. A entidade efetuará o pagamento por meio de depósito bancário, na conta da Contratada.
10.8. Desde que as notas fiscais e os documentos que as acompanham estejam em conformidade com o
CONTRATO e com as instruções administrativas adicionais transmitidas pelo FISCAL DO CONTRATO, a
entidade efetuará o pagamento através de estabelecimentos bancários, após aprovação efetiva da
prestação dos serviços no mês anterior.
10.9. A planilha de medição deverá ser acompanhada dos documentos comprobatórios da sua realização
e devidamente encaminhada ao fiscal do contrato para a necessária verificação.
10.10. Será exigido o relatório que demonstre que a fiscalização procedeu à rigorosa medição das etapas
já concluídas, para liberação de pagamentos de parcelas da obra, de modo a evitar pagamentos
antecipados ou discrepâncias entre os serviços medidos e pagos. (Lei 4.320/64, art. 62 e 63, e Lei
8.666/93, art. 67, § 1°).
10.11. É vedado à CONTRATADA, sem prévia autorização da entidade, sob pena de rescisão, transferir
sob qualquer forma a execução do contrato, ceder total ou parcialmente o seu objeto, oferecer em garantia
ou realizar qualquer operação, tendo por objeto crédito neste CONTRATO, bem como, descontar em
banco duplicatas emitidas sobre faturas.
10.12. Ocorrendo paralisação dos serviços/fornecimento, por decisão da entidade, o pagamento se fará
por medições dos serviços/fornecimento executados e aceitos.
10.13. Caso sejam constatados, pela entidade, erros, falhas ou divergências nos documentos referidos
nesta Cláusula, o prazo para o pagamento só será contado a partir da data de reapresentação, pela
CONTRATADA, das Notas Fiscais/Faturas, devidamente retificadas, sem atualização monetária, não
incidindo qualquer acréscimo sobre os valores faturados.
10.14. Constatadas pela entidade quaisquer irregularidades em faturas já pagas, este efetuará a glosa e
optará entre o desconto desse valor no próximo pagamento ou notificará a CONTRATADA para
recolhimento no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados da data do recebimento da notificação.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - COORDENAÇÃO DO CONTRATO
11.1. O CONTRATANTE designará Agente Responsável pela Coordenação e Fiscalização do Contrato e
a CONTRATADA nomeará seu Preposto, com amplos poderes para decidirem todos os assuntos relativos
aos serviços e através dos quais serão feitos os contatos entre as partes.
11.2. Procedimentos para execução dos serviços:
11.2.1. Reunião de início dos serviços:
11.2.1.1. Será realizada reunião para início dos serviços, na qual a CONTRATADA apresentará o
responsável legal (ou preposto mediante procuração específica), as suas normas, critérios e padrões para
execução dos serviços, as quais deverão ser aprovadas pelo CONTRATANTE, tendo como referência o
presente Termo.
11.2.2. Alterações nas normas, critérios e padrões durante a execução dos serviços:
11.2.2.1. O CONTRATANTE se reserva o direito de alterar as normas, critérios e
padrões para a execução dos serviços, sem que haja alteração do valor total do contrato.
11.2.3. Aprovação dos Relatórios/Pareceres:
11.2.3.1. Os Relatórios/Pareceres deverão ser apresentados em reunião, a ser agendada com o
representante da CONTRATANTE, Responsável pela Coordenação e Fiscalização do Contrato.



11.2.3.2. Caso venham a ser apresentados, responsável pela fiscalização do contrato, quaisquer
comentários sobre os Relatórios/Pareceres, esses comentários deverão ser atendidos e/ou esclarecidos
pela CONTRATADA, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, como condição para a aprovação final.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
12.1. Cometerá infração administrativa, nos termos da Lei n.º 8.666, de 1993, a CONTRATADA que:
12.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da
contratação;
12.1.2. Fraudar na execução do contrato;
12.1.3. Cometer fraude fiscal;
12.1.4. Não mantiver a proposta.
12.1.5. Não assinar o contrato no prazo estipulado pela CONTRATANTE;
12.1.6. Apresentar documentação falsa;
12.1.7. Deixar de entregar os documentos exigidos;
12.1.8. Não mantiver a sua proposta dentro do prazo de validade;
12.1.9. Comportar-se de modo inidôneo;
12.1.10. Fizer declaração falsa;
12.1.11. Ensejar o retardamento da execução do contrato.
12.2. A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita,
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às sanções discriminadas abaixo.
12.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos
para a CONTRATANTE;
12.2.2. Multa moratória de até 0,33% (trinta e três centésimos por cento) sobre o valor da parcela
inadimplida, por dia de atraso injustificado, até no máximo de 10% (dez por cento);
12.2.3. Multa compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecução total do objeto;
12.2.4. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima,
será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
12.2.5. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa
pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até 2 (dois) anos;
12.2.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 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 a CONTRATANTE pelos prejuízos causados e após decorrido o prazo da penalidade de
suspensão do subitem anterior;
12.3. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si.
12.4. A aplicação de multa não impede que a Administração rescinda unilateralmente o Contrato e aplique
as outras sanções cabíveis.
12.5. A recusa injustificada da Adjudicatária em assinar o Contrato, após devidamente convocada, dentro
do prazo estabelecido pela Administração, equivale à inexecução total do contrato, sujeitando-a as
penalidades acima estabelecidas.
12.6. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a CONTRATADA
que:
12.6.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento
de quaisquer tributos;
12.6.2. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da contratação;
12.6.3. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos
praticados.
12.7. As multas devidas e/ou prejuízos causados à CONTRATANTE serão deduzidos dos valores a serem
pagos ou, ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa e cobrados judicialmente.
12.7.1. Se o valor a ser pago ao contratado não for suficiente para cobrir o valor da multa, a diferença será
descontada no mês subsequente;
12.7.2. Se os valores do mês subsequente forem insuficientes, fica o contratado obrigado a recolher a
importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial.
12.7.3. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pelo contratado à
CONTRATANTE, este será encaminhado para inscrição em dívida ativa.



12.8. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
12.9. Decorridos trinta dias sem que a empresa CONTRATADA tenha iniciado a prestação da obrigação
assumida, estará caracterizada a inexecução contratual, ensejando a sua rescisão;
12.10. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e, no caso de suspensão de licitar, a
licitante será descredenciada pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas neste Termo
de Referência e das demais cominações Legais;
12.11. A aplicação de qualquer das penalidades previstas será realizada por meio de processo
administrativo, que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento
previsto na Lei n.º 8.666/93 e, subsidiariamente, na Lei n.º 9.784/99.
12.12. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da

conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à
CONTRATANTE, observado o princípio da proporcionalidade.
12.13. Será devido pelo CONTRATADO o pagamento dos valores excedentes, se os prejuízos superarem
o valor da multa prevista neste Contrato.
12.14. O contrato será rescindido por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE e a aplicação das
penalidades cabíveis, em caso de não pagamento dos salários e demais verbas trabalhistas, bem como
pelo não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço (FGTS).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - RESCISÃO
13.1. O presente CONTRATO poderá ser rescindido independentemente de interpelação judicial, sem que
a CONTRATADA tenha direito a indenização de qualquer espécie quando:
13.1.1. Não cumprir a CONTRATADA qualquer de suas cláusulas ou obrigações;

13.1.2. Pela decretação de falência, pedido de concordata, ou a instauração de insolvência civil da
CONTRATADA;
13.1.3. Pela alteração social ou modificações da finalidade ou da estrutura da empresa que, a juízo da
entidade, prejudique a execução dos serviços pela CONTRATADA;
13.1.4. Por protesto de títulos ou emissão de cheques sem suficiente provisão de fundos, que caracterizem
a insolvência da CONTRATADA;
13.1.5. Por atingir o limite de 20% de multas contratuais estabelecidas na Cláusula Décima Primeira;
13.1.6. Suspensão, pelas autoridades competentes, dos SERVIÇOS, em decorrência de violação de
dispositivos legais vigentes.
13.1.7. Não pagamento pela CONTRATADA, no prazo legal, da remuneração de seu pessoal ou de
quantias devidas as suas subcontratadas, fornecedores, bem como pelo não pagamento ou recolhimento
de quaisquer ônus ou tributos incidentes sobre as mesmas.
13.1.8. Atrasos na execução dos SERVIÇOS, por culpa da CONTRATADA, sem justificativa aceita pela
entidade.
13.1.9. Se a CONTRATADA paralisar total ou parcialmente os SERVIÇOS, sem prévio e expresso
consentimento da entidade, por escrito.
13.1.10. Incapacidade técnica, negligência, imprudência, imperícia ou má fé da CONTRATADA,
devidamente comprovadas.
13.1.11. Interrupção dos SERVIÇOS pela ocorrência de caso fortuito ou de força maior como previsto no
item 16.1, por mais de 60 (sessenta) dias corridos, hipótese em que a entidade pagará à CONTRATADA
apenas a importância correspondente aos SERVIÇOS já executados e aceitos;
13.1.12. Pelo não cumprimento da produção mínima mensal a ser cumprida, bem como, os prazos e
quantitativos estabelecidos no ANEXO I.
13.1.13. A CONTRATADA reconhece ainda os direitos do CONTRATANTE nos casos de rescisão
administrativa, previstos nos artigos 77, 78 e 79 da Lei n.º 8.666/93.
13.2. Ocorrendo rescisão por motivo imputável à CONTRATADA, a entidade ficará automaticamente
imitido na posse dos SERVIÇOS já realizados ou intitulado a imitir-se, de imediato, mormente na posse da
documentação ainda não entregue, reservando-se o direito de concluir os SERVIÇOS, acaso restantes,
pelos meios que julgar mais convenientes. Nessa hipótese, a CONTRATADA será reembolsada pelos
SERVIÇOS já realizados e aceitos pela entidade.



13.3. Rescindido o contrato, o CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, retomar os serviços na fase em
que estiver e dar-lhe o andamento que lhe aprouver, independentemente de qualquer procedimento
judicial ou extrajudicial.
13.4. Nas Hipóteses previstas nos subitens 13.1.1 a 13.1.13 do item 13.1 acima, a entidade poderá, caso
não exercite o seu direito de rescindir o CONTRATO, sustar o pagamento das faturas pendentes, até que
a CONTRATADA cumpra integralmente a condição contratual infringida.
13.5. Havendo rescisão de contrato por ato unilateral da Administração, esta providenciará a retenção de
créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à Administração. (Lei 8.666/93, art.
80).
13.6. Em caso de rescisão, decorrente da inadimplência da CONTRATADA, esta ficará obrigada a
devolver todas as parcelas efetivamente pagas, devidamente atualizadas, corrigidas pela variação do IPC-
A (IBGE).
13.7. É facultado ao Contratante e a qualquer tempo rescindir o presente instrumento
independentemente de notificação judicial ou extra judicial, desde que, notifique a outra por escrito no
prazo mínimo de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA GARANTIA DO CONTRATO
14.1. Será exigido que a CONTRATADA apresente à entidade, em até 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS, da
assinatura do contrato, comprovante de prestação de garantia correspondente a 2% (DOIS POR CENTO)
do valor constante da proposta comercial, conforme edital.:
14.2. A garantia deverá ser mantida durante toda a execução do contrato;
14.3. No caso de alteração do valor contratado, por acréscimo ou supressão, a garantia deverá ser
atualizada, a fim de manter o percentual correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratado;
14.4. No caso de rescisão do contrato por culpa da CONTRATADA, a garantia será executada para
ressarcimento à entidade dos valores das multas e indenizações a ela devidos, sujeitando-se, ainda, a
CONTRATADA a outras penalidades previstas na Lei 8.666/1993;
14.5. A garantia, ou seu saldo, somente será restituída à empresa CONTRATA após o recebimento
definitivo do objeto do presente certame.
14.6. Sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis e obedecendo ao princípio do contraditório, a
entidade recorrerá à garantia citada a fim de se ressarcir dos prejuízos que lhes sejam causados pela
CONTRATADA, com o intuito de reparar tais danos. A CONTRATADA ficará obrigada a reintegrar o valor
da garantia no prazo de 48 (QUARENTA E OITO) HORAS após sua notificação.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - TOLERÂNCIA
15.1. A eventual tolerância do CONTRATANTE com relação ao inadimplemento da CONTRATADA, de
cláusula ou obrigação contratual, não importará em novação, não podendo ela reivindicar do
CONTRATANTE a concessão de igual tolerância em outros casos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - SIGILO
16.1. À CONTRATADA é vedado, sob as penas da lei, prestar informações a terceiros sobre a natureza ou
o andamento dos SERVIÇOS, bem como divulgar, através de qualquer meio de comunicação, dados e
informes relativos aos SERVIÇOS executados, salvo por expressa autorização escrita da entidade.
16.1.1. Para fins deste CONTRATO informação confidencial significa toda aquela obtida pela
CONTRATADA em decorrência deste CONTRATO e que não seja de domínio público, incluindo, notas,
memorandos, especificações, disquetes de computador e informações verbais.
16.2. A CONTRATADA se compromete por si, por seus empregados, prepostos e subcontratados a
guardar sigilo sobre as informações confidenciais.
16.3. Não obstante, o término do prazo contratual, inclusive no caso da Cláusula Décima Segunda, as
obrigações acima mencionadas previstas nos itens 16.1 e 16.2 permanecerão em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR
17.1. Se qualquer das partes ficar temporariamente impedida de cumprir suas obrigações, no todo ou em
parte, em consequência de caso fortuito ou de força maior, deverá comunicar o fato de imediato e ratificar
por escrito a comunicação, em até 10 dias, informando os efeitos danosos do evento.
17.2. Constatada a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, ficarão suspensas tanto as obrigações
que a CONTRATADA ficar impedida de cumprir, quanto à obrigação da entidade remunerá-las.



CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - SEGUROS
18.1. A CONTRATADA se obriga a providenciar e manter em vigor, por sua conta exclusiva, todos os
seguros exigidos por lei, com vigência a partir da data de início dos SERVIÇOS até seu encerramento.
18.2. A CONTRATADA será responsável pela contratação, por sua conta exclusiva, dos seguros do
pessoal, edificações, instalações, equipamentos e veículos que utilizar na execução dos SERVIÇOS, sob
pena, de assumir diretamente todos os riscos e ônus inerentes.
18.3. A CONTRATADA será a única responsável por quaisquer danos sofridos por ela, seus empregados,
prepostos ou terceiros, oriundos de dolo ou culpa sua, decorrentes de sinistro nos SERVIÇOS, obras,
instalações, materiais e equipamentos da entidade sob sua guarda e responsabilidade.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
19.1. Este contrato reger-se-á pela Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, pelas disposições do edital, pelos
preceitos de direito público e supletivamente pelos princípios da teoria geral dos contratos e disposições
de direito privado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - PUBLICAÇÃO DO CONTRATO
20.1. O CONTRANTE fará publicar resumo deste termo, no Diário Oficial da União - DOU, em no máximo
20 (vinte) dias de sua assinatura.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - ALTERAÇÃO CONTRATUAL
21.1. Este instrumento só poderá ser alterado ou modificado em qualquer de suas cláusulas, mediante
aditivo contratual, conforme legislação em vigor.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - SUBCONTRATAÇÃO OU CESSÃO DO CONTRATO
22.1. O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte. A
CONTRATADA não poderá ainda subcontratar parte dos serviços, sem prévia autorização do
CONTRATANTE, por escrito;
22.2. A autorização de subcontratação concedida pelo CONTRATANTE não eximirá a CONTRATADA da
responsabilidade total pelo cumprimento de todos os termos e condições deste Contrato e do respectivo
edital.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO DOS SERVIÇOS
23.1. Havendo necessidade para o CONTRATANTE, o objeto deste Contrato poderá ser aumentado ou
suprimido, unilateralmente, durante a vigência contratual, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) de
seu valor inicial atualizado para supressão e até o limite de 50% (cinquenta por cento) de seu valor inicial
atualizado para aumento, nos termos do § 1º do art. 65 da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
24.1. Os recursos para execução das despesas deste Contrato correrão à conta da instituição.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DESPESAS DO CONTRATO
25.1 - Constituirá encargo exclusivo da contratada, o pagamento de tributos, tarifas ou emolumentos e
despesas da formalização do contrato e da execução do seu objeto.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - DAS RESPONSABILIDADES
26.1. Os ensaios, teste e demais provas exigidos para a boa execução dos serviços correrão por conta da
contratada.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS
27.1. A CONTRATADA, ao assinar o presente CONTRATO, declara ter tomado pleno conhecimento das
especificações e demais documentos constantes do ANEXO I e realizado investigações, a seu exclusivo
critério, suficientes para o conhecimento das condições de execução dos SERVIÇOS e que poderão
interferir nos seus prazos e custos, não sendo a entidade a responsável por qualquer falha decorrente
dessas investigações.
27.2. A CONTRATADA se obriga a cooperar com outras CONTRATADAS da entidade entrosando se com
elas, a fim de que todos os SERVIÇOS se desenvolvam conforme a programação



estabelecida para cada uma. Quaisquer entendimentos entre as diversas CONTRATADAS serão feitos,
por escrito, sempre através do FISCAL DO CONTRATO.
27.3. A CONTRATADA responderá de maneira absoluta e inescusável pelos SERVIÇOS, assumindo
inteira, total e exclusiva responsabilidade pela sua execução e qualidade técnica dos mesmos.
27.3.1. A tolerância ou o não exercício, pela entidade, de quaisquer direitos a ela assegurados neste
CONTRATO ou na lei em geral não importará em novação ou renúncia a qualquer desses direitos,
podendo a entidade exercitá-los a qualquer tempo.

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - RETENÇÕES DE IMPOSTOS
28.1. O CONTRATANTE é obrigado a fazer as retenções determinadas na IN SRF 480, de 15 de
dezembro de 2004, alterada pela IN SRF 539, de 25 de abril de 2005, que dispõem sobre a retenção de
tributos e contribuições nos pagamentos efetuados a pessoas jurídicas por órgãos, autarquias e fundações
da administração pública federal.
28.2. A CONTRATADA que for optante pelo "SIMPLES NACIONAL" deverá informar na nota fiscal e
encaminhar juntamente com a mesma a Declaração de opção.
28.3. O CONTRATANTE irá reter, também, o ISS conforme Lei Complementar 116/2003.

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - FORO
29.1. Em face a natureza jurídica de entidade, bem como por força do disposto no § 2º do artigo 55, da Lei
8.666/93, fica eleito pelas partes o foro da Comarca de Guaçui, com renúncia expressa a qualquer outro,
por mais privilegiado que seja, ou possa vir a ser, para dirimir as questões decorrentes deste CONTRATO
e da execução de seu objeto.

E pôr estarem assim justas e acordadas, as partes assinam o presente CONTRATO em 02 (duas) vias de
igual teor e para um só efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas.
Guaçuí, _____ de _____________________ de 2022.

CONTRATANTE CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
1) _________________________________
NOME:______________________________
CPF:________________________________

2) _________________________________
NOME:______________________________
CPF:________________________________

CPF:


