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EDITAL DE LICITAÇÃO 
CARTA CONVITE Nº 001/2019 – CL//PMS 

PROCESSO Nº 905-B/2018-PMS 
 

O Município de Santana, através da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos- SEMOP, por intermédio 
da sua Comissão de Licitação – CL/PMS, constituída pelo Decreto nº 0483 de 03 de julho de 2018, cumprindo as disposições do 
artigo 22, III, § 3º da Lei Nacional de Licitação nº 8.666 de 21/06/1993 e suas alterações posteriores e Lei Municipal nº 1.189/2017, 
que regem as Licitações e Contratos Administrativos, levam ao conhecimento dos interessados que realizará licitação na 
modalidade CONVITE, tipo MENOR PREÇO GLOBAL, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para REFORMA DO 
REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – POLICLÍNICA MARIA TADEU AGUIAR – SALA DE RAIO X., conforme 
discriminado na planilha orçamentária e especificação técnica da obra a ser fornecida aos interessados nesse procedimento 
licitatório, fazendo parte integrante deste convite. O recebimento e abertura dos envelopes contendo a documentação de habilitação 
bem como as propostas de preços serão realizados no dia 16 de maio de 2019,  às 09h (horário local), na sala Coordenadoria 
de Licitação - CL, sito a Avenida Santana, nº 2975, 2º andar –Bairro Paraíso - Santana/AP. Na hipótese de não haver 
expediente na data acima citada, a sessão ficará transferida para o primeiro dia útil de expediente, no mesmo local e horário. 
 
1 – DA LEGISLAÇÃO 
1.1 – O convite da presente licitação reger-se-á, principalmente, pelos comandos legais seguintes: 

- Constituição Federal de 1988, art. 37, XXI; 
- Lei nº 8.666, de 21/06/1993, e alterações posteriores; 
- Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964; 
- Lei Complementar nº 0044/2007; 
- Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000 e demais cominações; 
- Lei Municipal nº 1.189/2017 
- Exigências deste Convite e seus anexos; 
- Demais cominações legais. 

2 – DO OBJETO 
2.1 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA E ADAPTAÇÃO DE DUAS SALAS 
PARA EXAME RADIOLÓGICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS PARAÍSO, POLICLÍNICA MARIA TADEU AGUIAR, NO 
MUNICÍPIO SANTANA/AP. 
 
3 – DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO – HABILITAÇÃO. 
3.1 – Poderão participar desta licitação as empresas que atenderem às condições deste ato convocatório; 
3.2 – Nenhuma pessoa física ou jurídica poderá representar mais de uma empresa na presente licitação, vedada ainda a 
participação de empresas/firmas cujos sócios ou diretores pertençam simultaneamente, a mais de uma empresa/firma licitante do 
mesmo objeto;  
3.3 – Os interessados deverão apresentar no envelope de habilitação os seguintes documentos: 
 
3.3.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA 
a) Cópia da cédula de identidade do representante legal, signatário dos documentos, declarações e Proposta Comercial e, quando 
procurador, também cópia da procuração, quando pública ou o seu original com firma reconhecida, quando particular; 
b) Registro comercial, no caso de empresa individual; 
c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades 
empresariais; 
c.1) Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva, conforme 
legislação em vigor; 
d) Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações, acompanhados da documentação 
mencionada na alínea “c” deste item;. 
e) Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, tratando-se de sociedades civis, 
acompanhado de prova da diretoria em exercício; 
f) Decreto de autorização, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país e quando a atividade assim 
o determinar, ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente. 
e. Certidão de comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, expedida pela Junta Comercial nos 
termos do art. 8º, da Instrução Normativa nº 103, de 30 de abril de 2007, do Departamento Nacional de Registro do Comercio – 
DNRC.  
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3.3.2 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA        
a) Certificado de registro e Quitação do Licitante e de seus Responsáveis Técnicos no CREA ou CAU da região a que estiver 
vinculado o Licitante, dentro do prazo de validade, que comprove atividade relacionada com o objeto da presente contratação. 
 
b) Comprovação de possuir em seu quadro de profissionais  pelo menos 1 (um) profissional de nível superior, com formação em 
engenharia civil ou arquitetura, detentor de atestado (s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no CREA ou CAU 
da região competente, relativo(s) à execução de obras de engenharia para órgão ou entidade da administração pública direta ou 
indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal ou ainda, para empresa privada, que não o próprio licitante (CNPJ 
diferente). 
 
C) A comprovação de vínculo profissional far-se-à com a apresentação da cópia da Carteira de Trabalho(CTPS) em que conste a 
Licitante como CONTRATANTE, do Contrato Social da Licitante em que conste o profissional como sócio, do contrato de Trabalho 
ou de Atestado Técnico da empresa, devidamente registrado no CREA ou CAU da região competente, em que conste o profissional 
como Responsável Técnico, ou ainda, declaração de contratação futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde 
que acompanha  de Declaração de Anuência do profissional. A contratação do citado profissional será efetivada em data não 
posterior à da assinatura do contrato; 
  
e) A comprovação do profissional de Nível Superior ser detentor de Atestado de Capacidade Técnica poderá se feita pela 
apresentação da Certidão de Acervo Técnico – CAT emitida pelo CREA ou CAU da região competente, podendo ser aceita Certidão 
de Acervo Técnico posta em Atestado de Capacidade Técnica, comprovando a efetiva realização das obras/serviços; 
 
3.3.3 - REGULARIDADE FISCAL 
 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), ou prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas 
(CPF). 
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, relativo à sede ou ao domicílio da licitante, pertinente 
ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame. 
c) Certidão de Regularidade Tributária junto às Fazendas Federal, Estadual e Municipal, da sede ou do domicílio da licitante. 
d) Certidão Negativa de Débitos „CND‟ de contribuições previdenciárias (ou Positiva de Débitos, com efeitos de Negativa „CPD-EN‟), 
expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e Certificado de Regularidade do FGTS („CRF‟). 
 
e) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, ou certidão que tenha os mesmos 
efeitos desta, conforme art. 206 da Lei 5.172/66 – Código Tributário Nacional. 
 
3.3.4 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
a) Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 

jurídica, ou de execução patrimonial, expedida pelo distribuidor do domicílio da pessoa física. 
d) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, incluindo Demonstração do Resultado do Exercício 
(DRE), apresentados na forma da lei. (Decreto Estadual nº 0935 de 22/03/2017). 
3.4 - Declaração de cumprimento de requisitos constitucionais conforme o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 
Federal e Lei nº 9.854/99, regulamentada pelo Decreto nº 4.358/2002, fornecida pela empresa e devidamente assinada pelo sócio, 
dirigente, proprietário ou procurador;   
3.6 – O licitante vencedor deste procedimento licitatório, ao emitir a nota fiscal/fatura visando seu recebimento pela entrega dos 
serviços, deverá apresentar todos os documentos elencados no item 3.3.1, mantendo assim as condições de habilitação durante a 
execução do contrato, sob pena do não recebimento e liquidação e pagamento pela entrega dos serviços; 
 
3.1 - DO CREDENCIAMENTO 
3.1.1 Previamente à abertura da sessão de habilitação e julgamento, o representante do licitante deve apresentar-se à Comissão de 
Licitação para efetuar seu credenciamento como participante desta Licitação, munido da sua carteira de identidade ou documento 
equivalente, e do documento que lhe dê poderes para manifestar-se durante a sessão. 
3.1.2 Cada licitante poderá credenciar apenas um representante. 
3.1.3 Cada credenciado poderá representar apenas um licitante. 
3.1.4 Poderá representar o licitante qualquer pessoa habilitada nos termos do estatuto ou contrato social, mediante instrumento de 
procuração público ou particular ou credenciamento. 
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3.1.5 A não apresentação ou incorreção de quaisquer dos documentos de credenciamento não impedirá a participação do 
licitante no presente certame, porém impedirá o seu representante de se manifestar durante a sessão. 
 
4 – DOS ENVELOPES  
4.1 – Os envelopes contendo a documentação de habilitação e as propostas de preços deverão vir devidamente fechados, 
identificados e endereçados conforme abaixo:  
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

CONVITE Nº 001/2019  
ENVELOPE Nº 01 – HABILITAÇÃO 

Av: Santana nº 2975, 2°andar – Coordenadoria de Licitação - Bairro: Paraíso – Santana-AP 
     Data de Abertura: 16/05/2019 Hora:09 horas 

RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

CONVITE N° 001/2019 
ENVELOPE N° 02 – PROPOSTA DE PREÇOS 

Av: Santana nº 2975, 2°andar – Coordenadoria de Licitação - Bairro: Paraíso – Santana-AP 
     Data de Abertura: 16/05/2019 Hora: 09 horas 

 
5 – DA PROPOSTA 
5.1 – A proposta deverá atender aos seguintes requisitos: 
5.1.1 – Ser apresentada em uma via, até a data e horário supracitados, preenchida em papel identificando a empresa, seu 
representante legal e seu responsável técnico, digitada ou datilografada, carimbada e assinada pelo representante da empresa e 
seu responsável técnico e acondicionada em envelope fechado, com os dizeres de acordo com o item 4 do presente ato 
convocatório; 
5.1.2 – Não conter emendas, rasuras ou entrelinhas; 
5.1.3 – Deverá conter preço unitário e total em moeda corrente do País, em algarismos e o valor total em algarismos e por extenso.  
5.1.4 – Apresentar planilha de preços, em conformidade com a discriminação dos serviços, de acordo com a fornecida pela 
SEMOP/PMS. Não será aceita proposta de preços que contenha o preço unitário superior ao da planilha orçamentária fornecida 
pela SEMOP/PMS; 
5.1.5 – A validade da proposta deverá ser de 60 (sessenta) dias. 
5.1.6 – Não serão aceitas propostas via FAX ou E-MAIL. 
 
6 – DO PRAZO 
6.1 - O prazo para execução dos serviços é de 60 (sessenta) dias após o início da obra. 
 
7 – DO JULGAMENTO  
7.1 – No julgamento das propostas de preços será levado em consideração o tipo de licitação fixado no inciso I, do § 1º do artigo 45 
da Lei nº 8.666/1993 qual seja o menor preço global;  
7.2 – Serão desclassificadas:  
7.2.1  As propostas de preços que não atenderem às especificações e às exigências contidas neste convite bem como aquelas que 
apresentarem preços excessivos ou manifestamente inexeqüíveis. Aquelas que apresentarem preços supostamente inexeqüíveis 
terão que comprovar através de planilha a exequibilidade do seu preço; 
 7.2.2   Apresentar preços ou quaisquer ofertas de vantagens não previstas neste Convite;  
7.2.3. As propostas não acompanhadas dos anexos (ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, BDI, ENCARGOS 
SOCIAIS, CPU), devidamente carimbadas e assinadas e/ou rubricadas em todas as vias, pelo (s) responsável (eis) da empresa, 
sócio, Diretor ou Gerente e pelo (s) responsável (eis) técnico (s) da mesma. 
 
7.3 – No caso de todos os licitantes serem inabilitados ou desclassificados, à critério da Administração poderão ser convocados os 
participantes para, no prazo de 03 (três) dias úteis, apresentarem novas ofertas, em obediência ao disposto no § 3º do artigo 48 da 
Lei nº 8.666/1993 e suas alterações; 
7.4 – Será considerado vencedor o licitante que apresentar o MENOR PREÇO GLOBAL; 
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7.5 – No caso de empate será realizado sorteio para a escolha do vencedor, mediante prévia convocação de todos os licitantes, 
conforme estabelece o § 2º do artigo 45 da Lei nº 8.666/1993; 
7.6 - Nos termos dos artigos 47 e 48 da Lei Complementar 123/2006, bem como, Art. 3º e incisos I e II da Lei Municipal nº 
1.189/2017 objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional do Estado do Amapá 
fica estabelecido à prioridade de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou 
regionalmente, até o limite de 10% (dez por cento) do melhor preço válido, procedendo da seguinte forma: 
7.7 - A prioridade de será para as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas no Município de Santana; (Art. 3º, I da Lei 
Municipal nº 1.189/2017) 
7.8 - Não tendo microempresas e empresas de Pequeno porte sediadas no Município de Santana-AP cuja proposta esteja no limite 
de 10% previsto neste parágrafo, a prioridade poderá ser dada paras as microempresas e empresas de pequeno porte regionais, 
assim entendidas como aquelas sediadas em municípios situados no Estado do Amapá. 
 
8 – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  
8.1 – Observadas as disposições legais em vigor, se nenhuma irregularidade for constatada com relação ao objeto da licitação, ao 
preenchimento, ao atendimento dos indicadores oferecidos pelas firmas participantes, assim como outras dúvidas consagradas e 
dirimidas em Lei, a CL/PMS formalizará o processo competente e encaminhará para adjudicação e homologação da autoridade 
superior. 
 
9 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E VALOR ESTIMADO 
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA. 
UNIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
VALOR: R$ 96.391,16 (noventa e seis mil, trezentos e noventa seis reais dezesseis centavos) 
 
9.2 – Estima-se a presente despesa no valor global de R$ 96.391,16 (noventa e seis mil, trezentos e noventa seis reais dezesseis 
centavos) conforme Planilha Orçamentária constante nos autos do presente Processo Administrativo. 
 
10 – DO PAGAMENTO 
10.1 – O pagamento será efetuado de acordo com o Cronograma Físico-Financeiro, em parcelas proporcionais aos serviços 
executados;  
 
11 – DA INADIMPLÊNCIA E PENALIDADE 
11.1 – Pela inexecução total ou parcial desses seviços o Município de Santana poderá aplicar as seguintes sanções: advertência, 
multa, suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o Município de Santana e/ou declaração de inidoneidade para 
licitar e contratar com a Administração Pública, de acordo com o que dispõe os artigos 86 à 88 da Lei nº 8.666/1993, cabendo 
defesa prévia, recurso e vista do processo, nos termos da lei reitora da espécie. 
11.2 – Na hipótese de a empresa adjudicatária recusar-se a prestar os serviços no prazo estipulado será aplicada multa de 10% 
(dez por cento) sobre o valor à ela adjudicado; 
11.3 – O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do 
contrato, comportar-se de modo inidôneo, apresentar declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido, o direito prévio da 
citação e da ampla defesa, poderá ser declarado impedido de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 2 
(dois) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade; 
11.4 – A aplicação de quaisquer das penalidades previstas neste ato convocatório será precedida de regular processo 
administrativo, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa. 
 
12 – DA IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO E RECURSOS 
12.1 – Decairá do direito de impugnar os termos do presente Convite o licitante que não o fizer até o segundo dia útil anterior à 
abertura do procedimento licitatório ou tendo-se aceito sem objeção, venha a apontar, falhas e irregularidades que o viciariam, 
hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso; 
12.2 – Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o presente Convite por irregularidade na aplicação da lei, devendo 
protocolar o pedido junto à Comissão de Licitação/PMS 
12.3 – A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo licitatório até o trânsito em 
julgado da decisão a ele pertinente; 
12.4 – Caberá recurso no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da data da intimação do ato ou lavratura da ata, nos casos de 
habilitação ou inabilitação do licitante, julgamento das propostas, anulação ou revogação da licitação; 
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12.5 – Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes que poderão impugná-lo no prazo de 2 (dois) dias úteis; 
12.6 – Não será considerado o recurso cuja petição tenha sido apresentada fora do prazo e/ou subscrita por procurador não 
habilitado legalmente no processo para responder pela empresa; 
12.7 – Na contagem dos prazos será excluído o dia do início e incluído dia do vencimento. 
 
13 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
13.1 – O Município de Santana, através do seu Prefeito poderá revogar ou anular este Convite, sem que caibam às firmas licitantes 
reclamações de indenizações, ressalvado o disposto no § 1º do artigo 49 da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações; 
13.2 – Todos os casos omissos serão resolvidos com estrita atenção à Legislação em vigor, devendo os interessados dirigir-se em 
primeira instância à CL/PMS, na forma aplicável pela Lei nº 8.666/1993 e suas alterações; 
13.3 – Em caso de necessidade de prestação jurisdicional para dirimir dúvidas de natureza jurídica fica, desde já, eleito o Fórum da 
Comarca do Município de Santana, Estado do Amapá. 
 
ANEXO I – Projeto Básico; 
ANEXO II – Modelo de proposta; 
ANEXO III – Declaração de Requisitos Constitucionais; 
ANEXO IV - Declaração de Elaboração Independente de Proposta 
ANEXO V - Modelo de declaração de enquadramento como ME ou EPP, 
ANEXO VI – Declaração de Fatos Supervenientes; 
ANEXO VII - Modelo de Procuração. 
ANEXO VIII – Minuta de Contrato 
ANEXO IX – Especificação Técnica 
ANEXO X – Memorial Descritivo 
ANEXO XI – Orçamento (Resumo); Planilha Orçamentária, Memória de Cálculo; Cronograma Físico Financeiro, Demonstrativo BDI, 
Encargos e composição de preços); 
 

 
Santana/AP, 07 de maio  de 2019. 

 

 

SEBASTIÃO CLÉSSIO ALFAIA DA TRINDADE 
Presidente da CPL/PMS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I 
PROJETO BÁSICO 

I.     OBJETIVO 
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Estabelecer os requisitos,  condições  e  diretrizes  técnicas  e  administrativas  necessárias, contidas  neste  caderno  

de  especificações  e  encargos,  na  planilha  orçamentária  e  no  conjunto  de pranchas, visando à execução da Reforma e 
adaptação de duas salas para exame radiológico da Unidade Básica de Saúde – UBS Paraíso, Policlínica Maria Tadeu 
Aguiar, no Município de Santana/AP. 

 
II.  CAMPO DE APLICAÇÃO 

 
Este documento aplica-se ao processo de licitação para fins de contratação dos Serviços de Reforma e Adaptação 

de duas salas da Unidade Básica de Saúde – UBS Paraíso, Policlínica Maria Tadeu Aguiar, no município de Santana-AP. 
 

III. JUSTIFICATIVA 
 

Justifica-se  a  Reforma  da  UBS  –  Unidade  Básica  de  Saúde  do  Paraíso,  Policlínica Maria Tadeu  Aguiar  no  
Município  de  Santana/AP  devido  a  necessidade  de  completar  os  serviços  do atendimento atual, com algumas deficiências 
no atendimento por falta de sala para exames de RX, em  busca  de  proporcionar  aos  munícipes  um  espaço  adequado  para  
oferecer  em  atendimento  e acolhimento. 

 
IV. DEFINIÇÕES 

 
4.1. CONTRATANTE – Pessoa jurídica de direito público, representada pela Prefeitura Municipal de Santana, contratante dos 
serviços e obras a que se refere esta Especificação Técnica; 

 
4.2. CONTRATADA – Pessoa jurídica de direito privado contratada pela Prefeitura Municipal de 
Santana e encarregada pela execução das obras conforme os termos do contrato firmado; 

 
4.3. FISCALIZAÇÃO – Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos - SEMOP; 

 
4.4. EMPRESA ESPECIALIZADA – Pessoa jurídica subcontratada pela CONTRATADA ou pelo CONTRATANTE, para executar 
serviços técnicos específicos necessários para o cumprimento do contrato; 

 
4.5. FABRICANTE – Pessoa jurídica que produz qualquer material ou equipamento utilizados pela 
CONTRATADA na execução das obras e dos serviços contratados e fiscalizados pela SEMOP; 

 
V. TEMPO DE DURAÇÃO DA OBRA. 

        O tempo de duração da obra será de 60 (sessenta) dias. 
 

VI. REFERÊNCIAS 
Constituem partes integrantes desta especificação, os seguintes projetos e documentos: 

 
•   Projeto de Arquitetura; 
•   Projeto Elétrico; 

•   Planilha Orçamentária; 

•   Memória de cálculo 

•   Memorial descritivo 
•   Especificações Técnicas 

 
VII. CONVENÇÕES E SERVIÇOS GERAIS. 
Contratante: Prefeitura Municipal de Santana. 
Contratada: Empresa que, por meio de contrato, irá executar a obra. 
Fiscalização: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos – SEMOP/PMS Fabricante: Empresa 
fornecedora do material a ser empregado na obra. 

 
Projetos:  Conjunto  de  documentos  e  desenhos,  elaborados  pela  Secretaria  Municipal  de  Obras Públicas e Serviços 
Urbanos – SEMOP/PMS, contendo as informações técnicas necessárias para a realização da reforma. 
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Planilha de Quantitativo de Serviços: Planilha de relação e quantificação dos serviços a serem executados na obra. 

Equivalente  Aprovado:  Todos  os  materiais  ou  equipamentos  citados  no  presente  projeto básico admitem 
substituição por outros equivalentes (mesma função e desempenho técnico), sob consulta   e   aprovação   da   Secretaria   
Municipal   de   Obras   Públicas   e   Serviços   Urbanos   – SEMOP/PMS. 

 
VIII. GENERALIDADES 

A execução dos serviços deverá obedecer rigorosamente, em todos os pormenores, aos seguintes itens: 
 

•   Desenhos, especificações e demais documentos integrantes do Projeto; 
•   Normas pertinentes do conjunto das regras da ABNT, do Plano Diretor urbano de 

Santana, do Corpo de Bombeiro do Amapá, das Concessionárias fornecedoras dos serviços de Energia 
elétrica, água potável, esgoto Sanitário e outros serviços de infraestrutura das passarelas. 

 
Os  serviços  deverão  ser  executados  de  acordo  com  a  presente  especificação,  sendo  que qualquer  solicitação  

de  modificação  deverá  ser  encaminhada,  por  escrito  e  fundamentada,  à Prefeitura  Municipal  de  Santana  a  qual  devera  
submetê-la  a  Secretaria  Municipal  de  Obras Públicas  e  Serviços  Urbanos  –  SEMOP/PMS,  para  análise  da  mesma.  
Qualquer esclarecimento adicional  sobre  os  serviços  a  serem  executados,  objetos  da  presente  especificação,  poderá  ser 
obtido na Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos – SEMOP/PMS. 

 
Considerando  que  a  empresa  a  ser  contratada  tem  qualificação  técnica  e  comprovada capacidade para a 

execução dos serviços objetos da presente especificação, de modo algum será aceita  qualquer  alegação,  durante  a  execução  
do  contrato,  quanto  a  possíveis  indefinições, omissões  ou  incorreções  contidas  no  conjunto  de  elementos  que  
constituem  o  presente  projeto, como  pretexto  para  cobrar  materiais/equipamentos  e/ou  serviços  ou  alterar  a  composição  
de preços unitários. Por conseguinte, a interessada deverá incluir no valor GLOBAL da sua proposta as  complementações  e  
acessórios  ocasionalmente  omitidos  nos  projetos  e  documentos,  mas implícito e necessário a completa e perfeita execução 
da obra assim como ao funcionamento de todas as instalações, maquinas equipamentos e aparelhos. 

 
A  obra  terá  (a  cargo  da  Contratada)  as  instalações  provisórias  necessárias  ao  seu  bom funcionamento, a 

saber: barracão com deposito e banheiro, água, energia elétrica e demais itens necessários  a  atender  as  normas  relativas  à  
segurança  e  qualidade  de  prestação  de  serviço  da construção  civil.  Na  fase  adequada  da  obra,  a  Contratada  devera  
providenciar  as  ligações definitivas das utilidades previstas no projeto, como água, esgotos, gás e energia elétrica, arcando com 
os custos correspondentes; 

Deverão  ser  fornecidas:  Uma  cópia  “plotada”  em  papel  sulfite  e  uma  cópia  digital  em sistema CAD. 
A entrega final dos projetos deve conter: 
a)    Data da última atualização. 
b)    Assinatura dos responsáveis técnicos pela elaboração e pela fiscalização do projeto 

Como Construído. 
Ficará a cargo de a Contratada adquirir livro “Diário de Obra” para preenchimento em 

conjunto com a Fiscalização. 
a) Mão-de-obra / assistência técnica 
Toda mão-de-obra deverá ser de melhor categoria, experiente, habilitada e especializada na execução de cada 

serviço. 
A Contratada deverá requerer dos fabricantes de materiais, bem como de montadores ou instaladores especializados, 

conforme se fizer necessário, a prestação de ininterrupta assistência técnica, durante o desenvolvimento dos trabalhos realizados 
até a sua conclusão. 

b) Materiais 
Todo  material  destinado  as  obras  deverão  ser  obrigatoriamente  de  primeira  qualidade, sem uso anterior, 

embalagem lacrada, dentro do prazo de validade e satisfazer rigorosamente os seguintes documentos: 
 

• Especificação  dos materiais e recomendações  para aplicação/execução,  contidas nesse caderno. 
• Normas  e/ou  Especificações  da  ABNT  ou  de  Entidades  congêneres,  inclusive estrangeiras. 
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As  características  dos  materiais  deverão  ser  rigorosamente  verificadas  no  ato  de  seu recebimento  e  antes  de  
seu  emprego,  mediante  comparação  com  as  respectivas  amostras  (ou protótipos)  previamente  aprovadas  pela  
Contratante.  Todos  os  materiais  entregues  na  obra      
deverão  estar  acompanhados  da  respectiva  Nota  Fiscal  e  demais  documentos  necessários  a  sua aplicação e/ou 
utilização, como manuais, por exemplo. 

 
Os  locais  de  armazenamento  deverão  ser  especialmente  preparados  e  previamente designados  e/ou  

aprovados  pela  Contratante,  além  de  mantidos  constantemente  limpos,  em perfeita e permanente arrumação. 
 

c) Fornecimentos 
A   Contratada   deverá   fornecer   a   totalidade   dos   materiais,   ferramentas,   andaimes, equipamentos e mão-de-

obra para a perfeita execução dos serviços especificados. 
A  Contratada  devera  ainda  fornecer  todos  os  dispositivos  e  acessórios,  materiais, ferramentas,  ou  

complementares,  eventualmente  não  mencionados  em  especificações  e/ou  não indicados em desenhos do projeto, mas 
imprescindíveis a completa e perfeita realização da obra. 

As aquisições de materiais e execução de serviços deverão ser efetivados somente depois de  aprovadas  pela  
Contratante  as  respectivas  amostras,  protótipos,  desenhos  de  fabricação, instalação ou montagem. 

 
d) Impugnação 
A Contratada devera impugnar o recebimento ou o emprego de todo o material que, no ato de sua entrega a obra ou 

durante a verificação que devera preceder o seu emprego, apresentar defeitos,  características  discrepantes  das  
especificações,  amostras,  protótipos,  bem  como  de desenhos de fabricação, instalação ou montagem. 

 
e) Discrepância, prioridades e interpretações 
Os serviços e obras serão realizados em rigorosa observância aos desenhos do projeto e respectivos  detalhes,  bem  

como  estrita  obediência  as  prescrições  e  exigências  contidas  neste caderno. 
Todas as eventuais modificações havidas no projeto durante a execução  dos serviços e obras  serão  documentadas  

pela  Contratada,  que  registrara  as  revisões  e  complementações  dos elementos integrantes do projeto, incluindo os 
desenhos “como construídos”. 

Para  efeito  de  interpretação  de  divergências  entre  os  documentos  contratuais,  fica estabelecido que: 
 

• Em caso de divergência entre as cotas do desenho e suas dimensões, medidas em escala, prevalecerão 
sempre as primeiras; 

• Em  caso  de  divergência  entre  os  desenhos  de  escalas  diferentes,  prevalecerão sempre os de maior 
escala; 

• Em  caso  de  divergência  entre  as  especificações,  projeto  estrutural  e  projeto  de instalações, deverá 
ser consultado o autor do projeto; 

• Em  caso  de  divergência  no  caderno  de  encargos  e  os  desenhos  dos  projetos especializados, 
prevalecerão sempre o mais recente; 

• Em  caso  de  dúvidas  quanto  à  interpretação  dos  projetos,  das  especificações contidas neste caderno, 
das instruções de concorrência ou caderno de descritivo de acabamento, deverá ser consultada a 
Contratante e/ou os autores de projeto. 

 
Qualquer  dificuldade  no  cumprimento  desta  especificação  por  parte  da  Contratante  ou dúvida decorrente de 

sua omissão, deverá ser discutida previamente com o Projetista e aprovada pela Fiscalização da Contratante. 
 

f) Fiscalização 
A Contratante manterá desde o início dos serviços até o seu recebimento definitivo, a seu critério  exclusivo,  uma  

equipe  de  Fiscalização  constituída  por  profissionais  que  considerar necessários ao acompanhamento e controle dos 
trabalhos. 

A  Contratada  deverá  facilitar  por  todos  os  meios  ao  seu  alcance,  a  ampla  ação  da Fiscalização,  permitindo  
o  acesso  aos  serviços  e  obras  em  execução,  bem  como  atendendo prontamente as solicitações que lhe forem efetuadas. 

Qualquer  auxilio  prestado  pela  Fiscalização  na  interpretação  dos  desenhos,  memoriais, especificações e demais 
elementos de projeto, bem como na condução dos trabalhos, não poderá ser invocado para eximir a Contratada da 
responsabilidade pela execução dos serviços e obras. 
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A Fiscalização deverá exigir relatórios diários de execução dos serviços e obras (Diário de obra), com páginas 
numeradas em 03 (três) vias, 02 (duas) destacáveis, contendo o registro de fatos normais do andamento dos serviços, como: 
entrada e saída de equipamentos, serviços em andamento, efetivo de pessoal, condições climáticas, visitas ao canteiro de 
serviço, inclusive para as atividades de suas subcontratadas. 

 
g) Medição e recebimento 

Somente poderão ser considerados para efeito de medição e pagamento os serviços e obras efetivamente  executados  
pela  Contratada  e  aprovados  pela  Fiscalização,  respeitada  a  rigorosa correspondência  com  o  projeto  e  suas  
modificações  expressa  e  previamente  aprovadas  pela Contratante. 
 
A medição de serviços e obras será baseada em relatórios periódicos elaborados pela contratada, registrando os levantamentos, 
cálculos e gráficos necessários a discriminação e determinação das quantidades dos serviços efetivamente executados. 

 
A discriminação e quantificação dos serviços e obras considerados na medição deverão respeitar rigorosamente  as  planilhas  de  
orçamento  anexas  ao  contrato.  A  Contratante  devera  efetuar  os pagamentos das faturas emitidas pela Contratada com base 
nas medições de serviços aprovadas pela Fiscalização, obedecidas às condições estabelecidas no contrato. 

 
IX - FONTE DE RECURSOS: 
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA. UNIDADE: 
SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde 
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: FONTE: 
VALOR: R$ 96.391,16 (noventa e seis mil, trezentos e noventa seis reais dezesseis centavos) 
 
X - FUNDAMENTO LEGAL: 

A contratação do objeto deste Projeto Básico tem como fundamento legal as seguintes normas: 

 
•   Constituição Federal 

 
•   Lei Federal nº 8.666 de 21/06/93 e alterações posteriores 

 
•   Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002 

 
•   Demais exigências do projeto de licitação. 

 
•   Código de Trânsito Brasileiro - CTB 

 
XI - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 

 
O valor orçado referente a esta compra está previsto em VALOR: R$ 96.391,16 (noventa e seis mil, trezentos e noventa 

seis reais dezesseis centavos) 
 

XII – DA VIGÊNCIA: 
Este projeto básico deverá ter sua vigência até 60 (sessenta) dias após o início da obra. 

 
XIII - SEGURO GARANTIA 

 
13.1. Deverá ter no instrumento convocatório a modalidade do seguro garantia, conforme definida pela a Lei 8666/93 no seu Art. 
56 § 1º, dada pela a redação da Lei 8883/94 e a Lei 11079/04. 

 
XIV. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA EXIGIDA 

 
14.1. Certificado de Registro e Quitação do Licitante e de seus Responsáveis Técnicos no CREA ou CAU da região a que estiver 
vinculado o Licitante, dentro do prazo de validade, que comprove atividade relacionada com o objeto da presente contratação; 
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14.2. Comprovação de possuir em seu quadro de profissionais pelo menos 1 (um) profissional de nível  superior,  com  formação  
em  engenharia  civil  ou  arquitetura,  detentor  de  atestado(s)  de responsabilidade  técnica,  devidamente  registrado(s)  no  
CREA  ou  CAU  da  região  competente, relativo(s)  à execução de obras  de  engenharia para órgão  ou  entidade da 
administração  pública direta  ou  indireta,  federal  estadual,  municipal  ou  do  Distrito  Federal,  ou  ainda,  para  empresa 
privada, que não o próprio licitante (CNPJ diferente). 

 
14.3.   O(s)   atestado(s)   de   responsabilidade   técnica   deverá(ão)   comprovar   a   execução   EM EXECUÇÃO DE 
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. 

 
14.4. A comprovação de vínculo profissional far-se-á com a apresentação da cópia da Carteira de Trabalho  (CTPS)  em  que  
conste  a  Licitante  como  CONTRATANTE,  do  Contrato  Social  da Licitante  em  que  conste  o  profissional  como  sócio,  do  
Contrato  de  Trabalho  ou  de  Atestado Técnico da empresa,  devidamente registrado no  CREA ou CAU da região competente, 
em que conste o profissional como Responsável Técnico, ou, ainda, declaração de contratação futura do profissional   detentor   
do   atestado   apresentado,   desde   que   acompanhada   de   Declaração   de Anuência  do  profissional.  A  contratação  do  
citado  profissional  será  efetivada  em  data  não posterior à da assinatura do contrato; 

 
14.5. A comprovação do profissional de Nível Superior ser detentor de Atestado de Capacidade Técnica  poderá  se  feita  pela  
apresentação  da  Certidão  de  Acervo  Técnico  -  CAT  emitida  pelo CREA ou CAU da região competente, podendo ser aceita 
Certidão de Acervo Técnico posta em Atestado de Capacidade Técnica, comprovando a efetiva realização das obras/serviços; 

 
XV. DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS PELA CONTRATADA 

 
Os  serviços  deverão  ser  executados  nos  termos  fixados  nos  Projetos  e  no  Caderno  de Encargos  e  

Especificações,  Planilha  Orçamentária,  Cronograma  Físico-financeiro,  Composições de Preços Unitários e Tabela ABC. 
 

15.1. PRELIMINARES 
 

15.1.1. Contratação de mão-de-obra, atentando-se para a devida formalização, com fornecimento dos   vales-transportes   
relativos   ao   mês   de   início   da   prestação   dos   serviços,   aquisição   de ferramentas, uniformes padronizados, crachás de 
identificação no qual deverá constar o nome e atividade  exercida  pelo  empregado  da  contratada  e  equipamentos,  inclusive  
os  de  proteção individual e coletivo necessários, na forma do art. 166 da CLT; 

 
15.2. TÉCNICOS PROFISSIONAIS 

 
15.2.1.   Execução   e   administração   da   obra,   com   o   Registro   da   devida   Anotação   de 
Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA ou CAU; 

 
15.2.2. Leitura e interpretação dos projetos (consulta aos projetistas quanto às dúvidas suscitadas); 

 
15.2.3. Aplicação das Normas de Segurança e Medicina do Trabalho; 

 
15.2.4. Outros serviços técnicos afins. 

 
15.3. DE EXECUÇÃO 

 
15.3.1.  Os  serviços  deverão  ser  executados  conforme  as  especificações  definidas  nos  Projetos, Caderno  de  
Especificações,  Planilha  Orçamentária  e  Cronograma  Físico-Financeiro,  cabendo  à CONTRATADA total responsabilidade 
pela perfeita execução e funcionamento dos mesmos, sem qualquer ônus adicional à CONTRATANTE; 

 
15.3.2. Será admitida equivalência de materiais propostos nas especificações técnicas, desde que para isso haja solicitação 
prévia e acatamento da fiscalização e dos projetistas; 

 
15.3.3.   A   execução   dos   serviços   deverá   ser   realizada   conforme   diretrizes   definidas   nas especificações/planilhas, 
projetos complementares, se for o caso, e seus anexos; 
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15.3.4. Fazem parte do  contrato todos os elementos desenhados nos  projetos, nos detalhes e/ou constantes  nos  cadernos  de  
especificações  técnicas  e/ou  constantes  na  planilha  orçamentária, mesmo que não sejam relacionados na proposta da 
CONTRATADA. 
 
15.4. FINAIS 

 
15.4.1. Correção de irregularidades de execução apontadas pela  FISCALIZAÇÃO no Termo de 
Recebimento Provisório das Obras; 

 
15.4.2. Limpeza geral da obra; 

 
15.4.3. Outros serviços afins necessários à finalização da obra. 

 
15.5. CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES 

 
15.5.1. As orientações e especificações técnicas contidas no ANEXO - Caderno de especificações parte integrante deste termo, 
devem ser rigorosamente seguidas pela CONTRATADA. 

 
XVI. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES: 
16.1. A CONTRATANTE obrigar-se-á: 

 
16.1.1.  Fornecer  o  Projeto  Arquitetônico  e  complementares,  Planilhas,  Cronograma  Físico- Financeiro e Caderno de 
Especificações Técnicas, necessários à execução das obras; 

 
16.1.2. Solicitar ou autorizar horário especial de trabalho; 

 
16.1.3.  Solicitar  a  apresentação,  por  parte  da  CONTRATADA,  dos  documentos  de  habilitação exigidos na contratação, 
para que estas condições sejam mantidas durante a vigência do contrato; 

 
16.1.4.   Verificar   se   os   materiais   utilizados   na   execução   dos   serviços   correspondem   aos apresentados na proposta 
da CONTRATADA. 

 
16.1.5. Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados (conforme Cronograma Físico- Financeiro); 

 
16.1.6. Emitir termos de “Autorização de Início das Obras” e Termo de Recebimento; 

 
16.1.7.   Acompanhar   e   fiscalizar   a   perfeita   execução   deste   contrato,   através   de   Comissão designada para este fim. 

 
16.2. A CONTRATADA obrigar-se-á: 

 
16.2.1. Efetuar análise minuciosa de todo o projeto básico e Caderno de Especificações Técnicas, esclarecendo  junto  à  
CONTRATANTE  toda  e  qualquer  dúvida  sobre  detalhes  construtivos, materiais   a   serem   aplicados   e,   possíveis   
interferências   que   porventura   não   tenham   sido suficientemente esclarecidas; 

 
16.2.2. Apresentar as composições de preços unitários dos serviços, a composição da taxa de BDI, e a composição dos 
encargos sociais; 

 
16.2.3.   Apresentar   cronograma   de   execução   dos   serviços   no   tempo   estabelecido   pela CONTRATANTE   e   cumprir   
os   prazos   e   as   etapas   nele   estabelecidos   e   aprovados   pela CONTRATANTE; 

 
16.2.4.  Executar  os  serviços,  em  atraso,  à  noite  e/ou  em  finais  de  semana  e  feriados  conforme determinado  pela  
CONTRATANTE,  sendo  de  responsabilidade  da  CONTRATADA  toda  e qualquer  despesa  vinculada  aos  seus  
funcionários,  inclusive  trabalhistas,  decorrentes  do  novo 
horário, sem prejuízo de eventuais sanções contratuais e legais,  em caso  de atraso de  execução quanto ao Cronograma Físico-
Financeiro por culpa da CONTRATADA; 
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16.2.5. Substituir qualquer empregado, quando requerido pela CONTRATANTE; 

 
16.2.6.  Cumprir  as  exigências  de  qualidade  na  execução  dos  serviços  postas  neste  Termo  de Referência / Projeto 
Básico, no Caderno de Especificações Técnicas, no Edital do certame e no futuro Contrato, sempre com pessoal qualificado e 
habilitado; 

 
16.2.7.  Instalar  placa  de  identificação  da  obra  com  os  dados  necessários  e  de  acordo  com  a legislação pertinente, bem 
como providenciar, por conta própria, toda a sinalização necessária à execução  da  obra,  no  sentido  de  evitar  qualquer  tipo  
de  acidente,  atendendo  as  normas  de segurança e medicina do trabalho. 

 
XVII. DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DAS NORMAS DE MEDIÇÃO: 

 
17.1.  O  prazo  para  execução  dos  serviços  de  engenharia  será  de  60  (sessenta)  dias  corridos  a contar do início efetivo 
dos serviços, após a emissão do Termo de Autorização; 

 
17.2. A CONTRATADA deve iniciar os serviços no prazo máximo de 10 dias após o recebimento do Termo de Autorização; 

 
17.3. As medições serão realizadas a cada 30 (trinta) dias, contados a partir do início efetivo dos serviços.   As   medições   terão   
como   base   os   serviços   efetivamente   realizados   e   concluídos satisfatoriamente   no   período,   assim   considerados   
aqueles   formalmente   aprovados   pela FISCALIZAÇÃO, dentro do prazo estipulado; 

 
17.4. A CONTRATADA deverá DAR o aval na planilha de medição contendo a especificação do serviço realizado, seu 
quantitativo, preço unitário, preço total por serviço e valor total da medição. A construtora deverá apresentar cronograma de 
execução do serviço demonstrando o andamento da execução; 

 
17.5.  Perdas,  sobras,  quebras  de  unidades,  ineficiência  de  mão-de-obra  e  outros,  deverão  ser considerados na 
composição de custos unitários, não sendo, em hipótese alguma, considerados na medição; 

 
17.6. A medição de cada serviço será feita pela unidade básica utilizada na composição de preço unitário. 

 
XVIII. DO PREÇO: 
18.1. O preço global para total execução dos serviços foi orçado em R$ 88.911,82 (Oitenta e oito mil,  novecentos  e  onze  reais  
e  oitenta  e  dois  centavos),  conforme  composições  de  preços laboradas com base na tabela do SINAPI, utilizada em obras 
públicas e serviços de  engenharia executados com recursos do Orçamento da Secretaria Municipal de Saúde; 

 
18.2. Os proponentes deverão tomar como referência para elaboração de suas propostas o Caderno de Especificação Técnica, o 
Projeto, a Planilha e o Cronograma Físico-Financeiro, apresentados por este SETOR; 
 
XIX. DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, DA COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, 
COMPOSIÇÃO DOS ENGARGOS SOCIAIS E DA COMPOSIÇÃO DO BDI. 
 

A  planilha  orçamentária  fornecida  deverá  ser  preenchida  pelos  licitantes  com  custos unitários de cada item de 
serviço. O BDI, que incidirá sob o somatório dos custos totais de cada item   de   serviço,   deverá   estar   apresentado   
conforme   apresentado   na   planilha   orçamentária fornecida  pela  Administração  e  ao  final  da  planilha,  em  forma  analítica  
que  permita  a  pronta visualização de cada um de seus componentes. 

 
XX. DO PAGAMENTO: 
20.1.  O  pagamento  será  efetuado  de  acordo  com  o  Cronograma  Físico-Financeiro,  em  parcelas proporcionais aos 
serviços executados, desde que a CONTRATADA: 
20.1.1. Apresente à CONTRATANTE a nota fiscal devidamente preenchida; 

 
20.1.2. Indique o banco, agência e conta bancária da empresa; 
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20.1.3. Disponibilize, para acesso via internet, as certidões CND (INSS), CRF (FGTS) e conjunta da Receita Federal (RFB), 
atualizadas e em vigência; 

 
20.1.4.  Apresente  os  seguintes  comprovantes  em  relação  a  todos  os  empregados  vinculados  à execução dos serviços 
referentes ao mês a que se refere a medição: 

 
20.1.4.1. Abertura da CEI dos serviços, na primeira medição; 

 
20.1.4.2.  Comprovantes  do  CAGED  dos  empregados  vinculados  ao  serviço,  quando  houver admissão ou demissão de 
mão-de-obra; 

 
20.1.4.3.  Pagamento  dos  salários,  férias,  indenizações,  verbas  rescisórias  ou  demais  verbas trabalhistas; 

 
20.1.4.4. De recolhimento do FGTS; 

 
20.1.4.5. De recolhimento da Previdência social; 

 
20.1.4.6. De entrega dos vales-transportes relativos ao mês do faturamento e vales-refeição, se for o caso, ou respectivo 
pagamento através de pecúnia, juntamente com a  remuneração mensal do empregado; 

 
20.1.5. A liberação da última parcela dar-se-á mediante apresentação da CND do CEI – Cadastro do Empregador individual desta 
obra de engenharia, observando o disposto na alínea 6.2.16 deste PB em caso de contratação de empregados na forma do art. 
443, §2º, alínea„a‟, da CLT. 

 
20.2.   O   pagamento   será   condicionado,   ainda,   ao   atesto   na   referida   nota   fiscal   pela 
FISCALIZAÇÃO. 
XXI. DA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE 

 
21.1.  Não  obstante  a(s)  EMPRESA(S)  VENCEDORA(S)  DA  LICITAÇÃO  seja  a  única  e exclusiva  responsável  pela  
execução  de  todos  os  serviços,  a  Prefeitura  Municipal  de  Santana reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma  
restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer    a    mais    ampla    e    completa    fiscalização    sobre    os    serviços,    
diretamente,    pela FISCALIZAÇÃO; 

 
21.2. A FISCALIZAÇÃO pode sustar qualquer trabalho que esteja sendo executado em desacordo com o especificado, sempre 
que essa medida se tornar necessária; 

 
21.3.  A  FISCALIZAÇÃO  velará  pelo  controle  dos  materiais  utilizados  nos  serviços,  podendo adotar procedimentos técnicos 
consagrados e também o seguinte: 

 
21.3.1.   Se   julgar   necessário,   a   FISCALIZAÇÃO   poderá   solicitar   à   CONTRATADA   a apresentação de informação, por 
escrito, dos locais se origem dos materiais ou de certificados de ensaios  relativos  aos  mesmos  que  comprovem  a  qualidade  
e/ou  similaridade  dos  materiais empregados. Os ensaios e as verificações serão providenciados pela CONTRATADA, sem 
ônus para a CONTRATANTE, e executados por laboratórios aprovados pela FISCALIZAÇÃO; 

 
21.3.2. Os materiais que não atenderem às especificações não poderão ser estocados no local de realização dos serviços; 

 
21.3.3.   Os   materiais   inflamáveis   só   poderão   ser   depositados   em   áreas   autorizadas   pela FISCALIZAÇÃO,  devendo  
a  CONTRATADA  providenciar  para  estas  áreas  os  dispositivos  de proteção contra incêndios determinados pelos órgãos 
competentes; 

 
21.4.  A  CONTRATADA  deverá  levar  em  conta  todas  as  precauções  e  zelar  permanentemente para que  as suas 
operações não provoquem danos  físicos ou materiais a terceiros, cabendo-lhe, exclusivamente, todos os ônus para reparação de 
eventuais danos causados. 

 
XXII. DAS SANÇÕES 
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A  empresa  vencedora  da  licitação  ficará  sujeita  às  penalidades  previstas  no  edital,  bem assim  no  termo  de  

contrato,  em  casos  de  inexecução  parcial  ou  total  das  condições  pactuadas naqueles   instrumentos,   garantida   a   prévia   
defesa   e   o   contraditório   em   regular   processo administrativo, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal que seu (s) 
ato (s) ensejar (em), a saber: 

 
22.1. Advertência; 

 
22.2. Multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor total adjudicado, por dia de atraso, caso não dê início aos serviços no 
prazo de 10 (dez) dias úteis a partir da data de emissão termo de “Autorização de Início dos Serviços”; 

 
22.3. Multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor total adjudicado por dia de excesso que venha ocorrer no prazo previsto 
para a conclusão do serviço; 

 
22.4.  Multa  equivalente  a  0,5%  (cinco  décimos  por  cento)  do  valor  total  adjudicado,  por  cada ocorrência de inexecução 
parcial do contrato; 

 
22.5. Multa equivalente a 1,0% (um por cento) do valor total adjudicado, por cada ocorrência de inexecução total do contrato; 

 
22.6. multa de 6% (seis por cento) do valor global do contrato no caso de rescisão contratual, sem prejuízo  da  aplicação  das  
demais  penalidades  estabelecidas  nesta  cláusula,  que  terá  caráter disciplinador  do  processo  de  licitação,  cujo  não  
pagamento  poderá  ensejar  cobrança  judicial e impedimento  para contratar com  a  Administração  pelo  período  de  até  02  
(dois)  anos,  enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade; 

 
22.7. Penalidades previstas no edital, bem assim no termo de contrato, em  casos de inexecução parcial  ou  total  das  condições  
pactuadas  naqueles  instrumentos,  garantida  a  prévia  defesa  e  o contraditório  em  regular  processo  administrativo,  sem  
prejuízo  da  responsabilidade  civil  e criminal que seu (s) ato (s) ensejar (em); 

 
22.8. Demais sanções previstas na Seção II, capítulo IV, da Lei nº 8.666/93, no que couber. 

 
XXIII. DOS CASOS OMISSOS: 

Os casos omissos serão resolvidos conforme descrito no edital licitatório, observados os princípios que informam a 
atuação da Administração Pública e da Lei nº 8.666/93. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANEXO II  
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   MODELO DE PROPOSTA 
 
CNPJ: 
Endereço: 
Cidade                        / Estado: 
Fone:                      / Fax:                     / E-mail: 
 
À Central de Licitações CL/PMS 
Edital CONVITE n.º 001/2019 – CL/PMS 
 
Sr Presidente, 
 
Nossa proposta para cumprir o Objeto desta licitação nos termos estabelecidos no Edital e seus anexos é a seguinte: 

ITEM ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO UNID QUANT 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

  
 

    

TOTAL POR EXTENSO: 
______________________________________________________ 
 
Prazo de Entrega: ____ (________) dias a contar da data do recebimento da Nota de Empenho pelo Órgão Gerenciador. 
Declaramos que nos valores acima registrados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o objeto ofertado, tais como 
fretes, impostos, taxas, contribuições e demais encargos relacionados no instrumento convocatório. Declaramos ainda que, 
concordamos com todos os termos do Edital da CONVITE n.0XX/2019 – CL/PMS e seus Anexos. 
 
Validade da Proposta: ________________. 
Local/Data 
 
(Assinatura do representante) 
__________________________ 
NOME: 
RG: 
CPF: 
Cargo na Empresa 
 
Obs.: Esta proposta deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO III 
 

CONVITE Nº 001/2019 – CL/PMS 
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D E C L A R A Ç Ã O 
 
Declaramos junto a CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, referente ao edital do Convite n.º 
001/2019 – CL/PMS, que não possuímos em nosso quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso 
XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1998 (Lei nº 9.854/99). 
 
Local e data 
 
 
 

___________________________________ 
Assinatura e carimbo 
(representante legal) 

 
 
Obs.: Esta declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO IV  
CONVITE Nº 001/2019 – CL/PMS 

  

MMOODDEELLOO  DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 
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_____(representante legal da empresa)__,como representante devidamente constituído da empresa:_____(empresa licitante) 
,CNPJ:______________________,doravante denominada licitante, para fins da CONVITE nº 001/2019 – CL/PMS, DECLARA, sob 
as penas da lei, em especial o art. 299 do CPB, que: 
 

a) A PROPOSTA apresentada para participar do Convite nº 001/2019 – CL/PMSPMS, 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 do CONVITE nº 001/2019 – CL/PMS, 
por qualquer meio ou qualquer pessoa. 
 

b)  A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do CONVITE nº 001/2019 – CL/PMS não foi informada, 
discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do CONVITE nº 01X/2019 – CL/PMS. 
 

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou 
de fato da CONVITE nº 001/2019 – CL/PMS 

d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do CONVITE nº 001/2019 – CL/PMS, não será, no todo ou em 
parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da CONVITE 
nº 001/2019 – CL/PMS antes da adjudicação do objeto da referida licitação. 
 

e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do CONVITE nº 001/2019 – CL/PMS não foi, no todo ou em 
parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do 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.   

 
_________, _____ de _______________de 2019. 

 
______________________________________________ 

Representante legal da empresa licitante 

  
Obs.: Esta declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 

ANEXO V 
 

CONVITE Nº 001/2019 – CL/PMS 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
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  _____________________(nome da empresa) _______________, inscrita no CNPJ nº ________________ por intermédio de seu 
representante legal o (a) Sr.(a) _________________ portador (a) da Carteira de identidade nº ___________ e de CPF nº 
________________, DECLARA, para fins do disposto no Edital da CONVITE nº 001/2019 – CL/PMS, sob as sanções 
administrativas e sob as penas da Lei, que esta empresa na presente data, é considerada: 
(....) MICROEMPRESA, conforme inciso I, do art. 3º da Lei Complementar Estadual nº 0044/2007; Decreto 5016/2011, 
(....) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II, do art. 3º da Lei Complementar Estadual nº 0044/2007.  
Declara ainda, para atendimento do que dispõe o § 2º do art. 3º da Lei Complementar Estadual nº 0044/07, que a Empresa está 
excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e do 
Decreto 6.204/2007.  

 
 

(Localidade) _______ de ________de ______________   
 
Representante legal   
 
 
Obs: A declaração acima deverá se assinalada com “X”, ratificando-se a condição jurídica da empresa licitante.  
 
 
 
Obs.: Esta declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO VI  
 

CONVITE Nº 001/2019 – CL/PMS 
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DECLARAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES 
 

A empresa ........................................................................................................, CNPJ nº ............................................., 
declara à Prefeitura Municipal de Santana, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos 
para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 
 
 
Santana/AP, ______ de ____________________ de ____________. 

 
 
 

 
________________________________________ 

Assinatura do representante legal 
 

OBS: Este documento deverá ser emitido em papel que identifique a empresa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO VII 
 

CONVITE Nº 001/2019 – CL/PMS 
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MODELO DE PROCURAÇÃO 
 

 
Através da presente credenciamos o(a) Sr.(a) ............................................................................, portador(a) da Cédula de 

Identidade nº .................... e CPF nº ............................................, a participar da licitação instaurada pela Prefeitura Municipal de 
Santana na modalidade CONVITE Nº 001/2019, na qualidade de Representante legal da Empresa, outorgando-lhe poderes para 
pronunciar-se em nome da empresa ....................................................., CNPJ nº ........................., bem como formular propostas e 
praticar os demais atos inerentes ao certame. 
 
 

Santana/AP, ______ de ____________________ de ____________. 
 
 

_______________________________________ 
Assinatura do representante legal 

 
 

OBS: Este documento deverá ser emitido em papel que identifique a empresa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

ANEXO VIII 
MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N°xxx/2019–PMS 

 
Ref. CARTA CONVITE N° 0XX/2019-CPL/PMS 
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. xxx/2019 QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SANTANA, POR INTERMÉDIO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA-PMS E A EMPRESA 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 

Aos xxxxx dias do mês de xxxxxxxxx do ano de dois mil e dezoito, o Município de Santana através da Prefeitura Municipal de 
Santana, situada à Avenida Santana, n°2965 , Bairro Paraíso, em Santana/AP, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do 
Ministério da Fazenda, sob o nº 23.066.640/0001-08 neste ato designado simplesmente CONTRATANTE, representado pelo seu 
Prefeito, Sr. xxxxxxxxxxxxxxx, brasileiro, Carteira de Identidade n°xxxxxxxx SSP. AP e CPF n°xxxxxxxxxxx, residente e 
domiciliado na Rua xxxxxxxx n°xxxxxxxxxxxx em Santana e do outro lado a empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob o nº XX.XXX.XXX/XXXX-XX, estabelecida na Rua 
XXXXXXXXXXXXXX nº XXX, CEP XX.XXX-XX, Bairro: XXXXXXX no Município de XXXXXXX, neste ato designada 
CONTRATADA, representada por seu Sócio Proprietário o Sr. XXXXXXXXXXXXXX, brasileiro, natural de XXXXXXXX, solteiro, 
empresário, portador do R.G. nº XXX.XXX e inscrito no CPF nº XXX.XXX.XXX-XX residente e domiciliado na Rua XXXXXXXXX, nº 
XXX, Bairro XXXXX CEP XX.XXX-XXX em XXXXXXXXX, resolvem de comum acordo, celebrar o presente INSTRUMENTO 
CONTRATUAL, ao qual se aplicam os dispositivos da Lei Federal nº 8.666/1993, e legislação correlata, e demais exigências 
previstas no Edital e seus anexos. 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.     Constitui objeto do presente Instrumento, a contratação sob o regime de empreitada por preço global, para execução das 

obras e serviços de engenharia, relativas à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA 
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – POLICLÍNICA MARIA TADEU AGUIAR – SALA DE RAIO X, Estado do Amapá, de 
acordo com o Projeto Básico, Especificações Técnicas e Planilhas de Quantitativos que, embora não transcritos, passam 
a fazer parte integrante deste Edital, conforme anexo ao edital e proposta de preços da contratada, que passam a integrar 
este Instrumento como se nele transcritos estivessem. 

2.    Para efeito deste Contrato, considera-se como obra a execução da totalidade dos serviços constantes do Carta Convite 
n° XXX/2019–PMS. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO FUNDAMENTO LEGAL 

1. A execução deste Contrato, bem, ainda, os casos nele omissos, regular-se-ão pelas     cláusulas contratuais e pelos 
preceitos de direito público, aplicando-se lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei nº 8.666/93 combinado com o inciso XII, do artigo 55, do 
mesmo diploma legal. 

2. A lavratura do presente Contrato decorre da realização do Carta Convite n. xxx/2019/PMS, e obedecerá à Lei Federal nº 
8.666/1993, e demais exigências previstas neste Edital e seus anexos.  

3. Os serviços foram adjudicados em favor da CONTRATADA, conforme ata lavrada no processo Carta Convite n. 
XXX/2019/PMS, tomando como base à Lei Federal nº 8.666/1993. 
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRAS A SEREM CONTRATADAS  

1. A obra ora CONTRATADA compreende a execução dos serviços constantes dos projetos, partes integrantes deste 
Contrato. 
 

1.1. Entende-se por projeto o conjunto de: desenhos, especificações e demais elementos gráficos contendo as informações 
técnicas relativas à execução do objeto. 

1.2.  
CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
1.         A referidos serviços situa-se no Município de Santana. 
 

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR E DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
1. O valor deste Contrato é de R$ xxxxx (xxxx), de acordo com os valores especificados na Proposta e Cronograma Físico-

Financeiro. Todas as despesas decorrentes da execução dos serviços a que alude este Contrato, correrão à conta dos 
recursos consignados na seguinte Dotação Orçamentária: 
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1.1  Os recursos orçamentários para a execução dos serviços objeto desta Licitação serão oriundos da Unidade xxxx - 
Secretaria: xxxxxxx – PTRES: xxxxxxxxx – Programa – xxxxxxxxx - Classificação Econômica: 3.3.90.39.00.00 – 
Fonte – 0xxx.000 – Valor R$ xxxx (xxxx). 

 
CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE DE PREÇOS 

 
1. O valor do Contrato somente poderá ser reajustado após 12 (doze) meses contados da abertura das propostas, 

com base no índice INCC (Índice Nacional de Custos da Construção Civil), ou na falta deste, outro índice 
legalmente permitido à época, mediante requerimento da CONTRATATDA, tudo condicionado a prévia e regular 
aprovação do Município. 

2. Os preços serão reajustados no 13°(décimo terceiro) mês, contado a partir da data da apresentação da proposta 
ou da data da última atualização realizada, caso esse atraso não seja atribuído à CONTRATADA, este Contrato 
poderá ser reajustado pelo Índice Nacional de Custo da Construção (INCC), mediante solicitação da 
CONTRATADA. 

3. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser 
utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor. 

4. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para 
reajustamento do preço do valor remanescente. 

5.         Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor 
remanescente, sempre que este ocorrer. 

6. Os preços aumentados ou reduzidos após a aplicação do reajuste, passarão a ser praticados nos próximos 12 
(doze) meses, contados a partir do 13° (décimo terceiro) mês. Caso haja prorrogação de prazo contratual, no 25º 
mês e, assim, sucessivamente, conforme o prazo remanescente do contrato. 

7.    Ocorrendo atraso no cumprimento de eventos físicos por parte da CONTRATADA prevalecerá, para fins de 
pagamento, o menor preço entre o calculado para a data prevista para o adimplemento da obrigação contratual e 
o calculado para data em que se efetivou esse adimplemento, sem prejuízo das penalidades previstas no 
contrato. 

8.         Revisão e/ou alteração de preços: 
O preço estipulado no contrato será revisto e/ou alterado: 
a) Quando ocorrer acréscimo ou supressão de obras ou serviços por conveniência do         Município de Santana, 

respeitando-se os limites da Lei. 
b)   Quando ocorrerem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardatárias ou 

impeditivas de execução do ajustado ou em caso de força maior, ou caso fortuito. 
c)   Quando ocorrerem compensações financeiras, penalidades por eventuais atrasos, e descontos por eventuais 

antecipações de pagamento. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
1.     Os serviços deverão ser executados no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da data de emissão 

da Ordem de Serviço considerado o disposto no item 1.1 desta Cláusula. 
1.1.    O prazo para início dos serviços será de até 05 (cinco) dias contados da expedição da ordem de serviço pela 

CONTRATANTE; 
2.      O prazo previsto no item 1.1 desta Cláusula, poderá ser prorrogado por iniciativa do Município de Santana, 

fundamentado em conveniência administrativa, caso fortuito ou força maior e também por solicitação da 
CONTRATADA, devidamente justificada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do encerramento do prazo 
contratual e aceito pelo Município de Santana e ainda nas condições estabelecidas nos § 1° dos Art. 57 da Lei 
Federal n° 8.666/93. 

 
3. Os serviços objeto do presente contrato poderão ser paralisados a critério do Município de Santana, atendendo 

conveniência administrativa, caso fortuito ou força maior, hipóteses em que o prazo inicial ficará suspenso a 
partir da data da expedição da Ordem de Paralisação de Serviço. 
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 
1.         Para garantir o cumprimento do presente Contrato, a CONTRATANTE se obriga a: 
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1.1.      Permitir o livre acesso dos empregados do licitante vencedor ao local dos serviços; 
1.2.     Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo Preposto ou Responsável Técnico do 

licitante vencedor; 
1.3.     Acompanhar e fiscalizar o andamento dos serviços, por intermédio do Fiscal do Contrato ou Comissão para tanto 

formalmente designada, que deverá, ainda, atestar as faturas; 
1.4.     Autorizar quaisquer serviços pertinentes à obra, decorrentes de imprevistos durante a sua execução, mediante orçamento 

detalhado e previamente submetido ao Município de Santana, desde que comprovada a necessidade deles; 
1.5.      Rejeitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em desacordo com as orientações passadas pela SEMOP ou 

com as especificações constantes do Carta Convite n. 001/2019/PMS. 
1.6.      Efetuar o pagamento na forma convencionada neste Instrumento; 

 
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
1.      Constituem obrigações da CONTRATADA, além de outras previstas nos anexos do  Carta Convite n. 001/2019/PMS  e 

legislação pertinente, as seguintes: 
 
1.1. Realizar as despesas com mão-de-obra, inclusive as decorrentes de obrigações previstas na legislação fiscal, social e 

trabalhista, apresentando à CONTRATANTE, quando exigida, cópia dos documentos de quitação; 
 
1.2. Manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares da CONTRATANTE, porém, sem qualquer vínculo 

empregatício com o órgão; 
 
1.3. Manter, ainda, os seus empregados identificados, quando em trabalho, devendo substituir imediatamente qualquer um 

deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares do CONTRATANTE; 
 
1.4. Responder pelos danos causados diretamente à Administração do CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua 

culpa ou dolo, quando da execução dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 
acompanhamento pelo CONTRATANTE; 

 
1.5. Responder, também, por quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade do CONTRATANTE, quando 

esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante a execução dos serviços; 
 
1.6       Arcar com despesa decorrente de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada por seus empregados na obra ou 

no recinto do CONTRATANTE; 
 
1.7.    Assumir inteira e total responsabilidade pela execução do projeto, pela resistência, estanqueidade e estabilidade de todas 

as estruturas dos serviços a executar; 
 

1.8.      Verificar e comparar todos os desenhos fornecidos para execução dos serviços: 
a)  no caso de falhas, erros, discrepâncias ou omissões, bem, ainda, transgressões às Normas Técnicas, regulamentos 

ou posturas, caberá à CONTRATADA formular imediata comunicação escrita ao CONTRATANTE, de forma a evitar 
empecilhos ao perfeito desenvolvimento dos serviços. 

1.9 .   Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em             parte, os serviços efetuados 
referentes à obra em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais 
utilizados, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da ciência, ou no prazo para tanto estabelecido pela 
fiscalização; 

 
 1.10.  Providenciar, por conta própria, toda a sinalização necessária à execução dos serviços, no sentido de evitar qualquer tipo 

de acidente; 
 
1.11.    Fornecer instalações adequadas para a fiscalização dos serviços; 
 
1.12.   Instalar uma placa de identificação dos serviços com os dados necessários e na forma da legislação pertinente; 
 
1.13.    Remover o entulho e todos os materiais que sobrarem, promovendo a limpeza do local dos serviços, durante todo o 
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período de execução e, especialmente, ao seu final;  
 
1.14.   Prestar a garantia em relação aos serviços, exigida pelo presente Edital, conforme o disposto no § 1º do art. 56 da Lei n° 

8.666/93;  
 
1.15.    Permitir, aos técnicos do CONTRATANTE e àqueles a quem a Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços 

Urbanos-SEMOP formalmente indica, acesso às suas instalações e a todos os locais onde estiverem sendo estocados 
materiais relacionados com o objeto; 

 
1.16.   Fornecer e preencher o Diário de Obra, conforme Cláusula Décima Terceira deste Contrato; 
 
1.17.   Comunicar à Administração do CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os 

esclarecimentos que julgar necessário; 
 
1.18.   Responsabilizar-se pela construção, operação, manutenção e segurança do canteiro de obras, vigilância, bem como 

outras construções provisórias necessárias, conforme previsto nas Especificações Técnicas; 
 
1.19.   Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeição de equipamentos, materiais e serviços pela Comissão 

fiscalizadora do CONTRATANTE e pelos atrasos acarretados por esta rejeição; 
 
1.20.   Responsabilizar-se por todo transporte necessário à prestação dos serviços contratados; 
 
1.21.    Providenciar, após a assinatura do contrato, a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART no CREA ou RRT no CAU 

da região onde os serviços serão realizados, entregando uma via ao CONTRATANTE;  
 
1.22 .   Exigir de seus subcontratados, se for o caso, cópia da ART ou RRT dos serviços a serem realizados, apresentando-a à 

Unidade de fiscalização da CONTRATANTE, quando solicitado;  
 
1.23. Responsabilizar-se pela perfeita execução e completo acabamento dos serviços contratados, obrigando-se a prestar 

assistência técnica e administrativa necessária para assegurar andamento conveniente dos trabalhos; 
 
1.24.   Submeter à aprovação da Comissão fiscalizadora do CONTRATANTE, o(s) nome(s) e o(s) dado(s) demonstrativo(s) da 

respectiva capacidade técnica do responsável técnico que, porventura, venha a substituir o originalmente indicado; 
 
 1.25.  Manter, durante toda a execução dos serviços, em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital do Carta Convite n. 001/2019/PMS. 
 

 1.26.   Observar, na execução dos serviços, as leis, os regulamentos, as posturas, inclusive de segurança e medicina do trabalho 
e de segurança pública, bem como as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT);  

 
 1.27.   Fornecer e utilizar na execução dos serviços, equipamentos e mão-de-obra adequados e materiais novos e de primeira 

qualidade; 
 
1.28.   Responder por todos os ônus referentes aos serviços ora contratados, desde os salários do pessoal, neles empregados, 

como também os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, que venham a incidir sobre o presente 
Contrato; 

 
1.29.   Responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus empregados, terceiros ou a CONTRATANTE, 

em razão de acidentes ou de ação, ou de omissão, dolosa ou culposa, de prepostos da CONTRATADA ou de quem em 
seu nome agir; 

1.30.    Responsabilizar-se: 
 

a) Por quaisquer danos causados por seus empregados, dentro da área e das dependências dos locais onde serão 
executados os serviços; 
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b) Por quaisquer acidentes na execução dos serviços, inclusive quanto às redes de serviços públicos, o uso indevido 
de patentes, e, ainda, por fatos de que resultem a destruição ou danificação do serviço, estendendo-se essa 
responsabilidade até a assinatura do “Termo de Recebimento Definitivo do serviço e a integral liquidação de 
indenização acaso devida a terceiros; 

 
c) Pela estabilidade do serviço e o perfeito e eficiente funcionamento de todas as suas instalações, responsabilidade 

esta que, na forma da lei, subsistirá mesmo após a aceitação/recebimento dos serviços; 
 

d) Pela qualidade e a quantidade dos materiais empregados, assim como o processo de sua utilização, cabendo-lhe, 
inclusive, a execução dos serviços que, não aceitos pela fiscalização, devam ser refeitos; 

 
e) Pelo pagamento de seguros, impostos, taxas e serviços, encargos sociais e trabalhistas, e quaisquer despesas 

referentes ao serviço; 
 

1.31.    Refazer os serviços, sem ônus para o CONTRATANTE, caso não atendam as especificações; 
 
1.32.    Substituir, por exigência da fiscalização, a qualquer época, mão-de-obra, materiais e/ou equipamentos utilizados na 

execução dos serviços objeto desta licitação, que não satisfaçam as condições previstas neste contrato e que 
comprometam a perfeita execução dos trabalhos, de acordo com o julgamento efetuado pela coordenação da Secretaria 
Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos-SEMOP; 

 
1.33.    Indicar representante aceito pelo CONTRATANTE, para representá-la na execução do contrato; 

 
1.34.    Responder, civil e criminalmente, por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa no cumprimento do 

contrato, venham direta ou indiretamente provocar ou causar por si ou por seus empregados, à CONTRATADA ou à 
terceiros; 

 
1.35.   Efetuar o registro do Contrato no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA, cumprindo-se o 

disposto da Lei nº 6.496, de 07.12.77 ou no CAU; 
1.36.    Manter equipe técnica em tempo integral à frente dos serviços; 
 
1.37.   Garantir, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, todos os serviços executados, contados a partir da data da emissão do Termo 

de Recebimento Definitivo, conforme artigo 618 do Código Civil Brasileiro. 
 

2. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no item anterior, não transfere à 
Administração do CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto deste Contrato, 
razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para 
com o CONTRATANTE. 

3.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES GERAIS 
 
1.         Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte: 
 
1.1 É vedada a subcontratação total dos serviços objeto deste Contrato; 

 
1.1.1.  A subcontratação parcial dos serviços só será admitida se previamente autorizada pela Administração do 

CONTRATANTE; 
 
1.1.2. A autorização de que trata o item 1.1.1 não exime a CONTRATADA das  responsabilidades a serem assumidas; 
 
1.1.3.  No caso de subcontratação, deverá ficar demonstrado através de documentos que esta somente abrangerá etapas dos 

serviços, ficando claro que a subcontratada apenas reforçará a capacidade técnica da CONTRATADA, que executará, por 
seus próprios meios, o principal dos serviços de que trata este Edital, assumindo a responsabilidade direta e integral pela 
qualidade de todos os serviços contratados. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  

 
1.     Caberá ao licitante vencedor providenciar, junto ao CREA/AP, a devida Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 

relativa aos serviços do presente objeto, de acordo com a legislação vigente ou CAU, a RRT. 
            O responsável técnico pelos serviços a serem desenvolvidos deverá ter vínculo formal com o licitante vencedor conforme 

foi indicado na fase de habilitação do certame licitatório. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 
 
1.       Durante o período de vigência deste Contrato, a execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada por Comissão do 

CONTRATANTE ou por servidor designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-la e subsidiá-la de 
informações pertinentes a essa atribuição, devendo: 

 
1.1.     Promover as avaliações das etapas executadas, observando o disposto no Cronograma Físico-Financeiro;  

 
1.2 .    Atestar os documentos referentes à conclusão de cada etapa, nos termos contratados,  para efeito de pagamento. 

 
2.     Além do acompanhamento e da fiscalização dos serviços, o Titular da Comissão de fiscalização ou outro servidor 

devidamente autorizado poderá, ainda, sustar qualquer trabalho que esteja sendo executado em desacordo com o 
especificado, sempre que essa medida se tornar necessária. 

 
3.      A CONTRATADA providenciará e manterá Diário de Obras (livro de capa resistente) com páginas numeradas e 

rubricadas pela fiscalização, onde serão anotadas todas as ocorrências, conclusão de eventos, atividades em execução 
formais, solicitações e informações diversas que, a critério das partes, devam ser objeto de registro. 

 
3.1. Ao final dos serviços, o Diário referido será de propriedade da Administração do CONTRATANTE. 

 
4.     O representante do CONTRATANTE anotará em Diário de Obra, a ser fornecido pela CONTRATADA, todas as 

ocorrências relacionadas com a execução dos serviços, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou 
defeitos observados. 

 
5.     A CONTRATADA deverá indicar preposto, a ser submetido à aprovação da Administração do CONTRATANTE, durante o 

período de vigência do contrato, para representá-la sempre que for necessário. 
 
6.     O representante do CONTRATANTE anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos 

serviços mencionados, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. 
7.    As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante do CONTRATANTE deverão ser 

solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA ATESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

1.      A atestação das faturas referente às etapas dos serviços objeto deste Contrato caberá à comissão instituída pela 
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos-SEMOP ou a servidor designado para esse fim, o Fiscal 
do Contrato. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO PAGAMENTO 
 

1.     Obedecido o Cronograma Físico-Financeiro apresentado, a CONTRATADA solicitará ao CONTRATANTE a medição dos 
trabalhos executados. Uma vez medidos e aprovados os serviços pela fiscalização, a CONTRATADA apresentará nota 
fiscal/fatura de serviços para liquidação e pagamento da despesa pelo CONTRATANTE, mediante ordem bancária 
creditada em conta corrente em até 30 dias. 

 
1.1.      Somente serão pagos os quantitativos efetivamente medidos pela fiscalização;  

 
1.2.      As medições serão efetuadas pela fiscalização, obedecendo-se o seguinte: 
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1.2.1. Mensalmente pela Comissão Fiscalizadora da CONTRATANTE ou Fiscal do Contrato, tomando-se por base as memórias 
de cálculo emitidas pela fiscalização, especificações e os desenhos do projeto, referentes aos serviços efetivamente 
executados e por ela aprovados a cada mês vencido; 

 
1.2.2.  Serão emitidos os “Boletins de Medição dos Serviços”, em duas vias, que deverão ser assinadas com o “De acordo” do 

Responsável Técnico, o qual ficará com uma das vias; 
 
1.2.3.   As memórias de cálculo emitidas e assinadas pela fiscalização com acompanhamento da CONTRATADA, deverão ser 

revisadas pelo representante da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos-SEMOP, sendo mensais 
e elaboradas no último dia útil de cada mês, com exceção da última medição, que poderá ser elaborada logo após a 
conclusão dos serviços; 

 
1.2.4.  As medições serão sempre feitas em até 30 (trinta) dias corridos. A periodicidade poderá ser inferior a um mês calendário 

na primeira e na última medição, quando o início ou término das etapas das obras ou serviços ocorrerem no curso do 
mês. Neste caso, o cronograma será ajustado à situação; 

 
1.2.5.  Nas memórias de cálculo deverão constar as categorias profissionais e as quantidades alocadas conforme descrição da 

planilha orçamentária da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos-SEMOP e em conformidade 
com o critério de medição a ser acordado entre as partes; 

 
1.2.6.  A fatura dos serviços efetivamente executados, acompanhada do respectivo Boletim de Medição, deverá ser emitida 

contra a Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos-SEMOP e entregue em seu protocolo dentro do 
prazo de 05 (cinco) dias úteis após o vencimento do período da medição.  

 
2.     O pagamento da primeira fatura/nota fiscal somente poderá ocorrer após a comprovação e apresentação dos seguintes 

documentos: 
 
2.1.      Registro dos serviços no CREA/AP ou CAU; e 
 
2.2.      Matrícula dos serviços no INSS. 
 
2.3.     O Pagamento das demais parcelas será efetuada no decorrer dos trabalhos, sendo que, a última, não poderá ser inferior a 

15 % (quinze p/cento) do valor contratual e somente será paga após a lavratura do Termo de Recebimento Definitivo do 
objeto deste Edital, respeitados os prazos os prazos estabelecidos no Art. 73, da Lei 8.666/93 e as obrigações 
decorrentes, como também a apresentação do comprovante do Habite-se e das ligações definitivas de água, luz, 
esgoto, gás, telefone, etc... 

 
3.        O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os serviços executados, os 

equipamentos ou os materiais fornecidos não estiverem em perfeitas condições de funcionamento ou de acordo com as 
especificações apresentadas e aceitas. 

 
4.       O CONTRATANTE poderá deduzir da importância a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas 

pela CONTRATADA nos termos deste Contrato. 
 
5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, 

sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou correção monetária. 
 
5.1.    Por ocasião dos pagamentos, deverá ser observado, ainda, se a CONTRATADA encontra-se em dia com suas 

obrigações para com o sistema da seguridade social, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débito junto ao 
INSS, do Certificado de Regularidade Fiscal junto ao FGTS, da prova de regularidade para com a Fazenda Federal, 
Estadual, Municipal, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas e Falência ou Concordata. 

6.    Quando a fatura apresentar elemento que a invalide deverá ser substituída pela CONTRATADA e o prazo para 
pagamento será contado a partir da apresentação da nova fatura em condições satisfatórias. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA 
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1.     A vigência deste Contrato será de até 90 (noventa) dias, a contar da data de emissão da Ordem de Serviço, podendo, a 

critério do CONTRATANTE, mediante termo aditivo, ser prorrogado por igual período, com fundamento no artigo 57, 
inciso I, da Lei nº 8.666/93, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o 
último. 

 
2. O CONTRATANTE quando der causa ao atraso prorrogará “de ofício” a vigência do Contrato, mediante termo aditivo. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO AUMENTO OU SUPRESSÃO DOS SERVIÇOS 
 
1.      No interesse da Administração do CONTRATANTE, o valor inicial dos serviços, objeto deste Contrato, poderá ser 

aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1º e 2º, 
da Lei nº 8.666/93. 

 
1.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar na mesma condições licitadas os acréscimos ou supressões que se fizerem 

necessários; 
 
1.2. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, salvo as supressões resultante de 

acordo celebrado entre as partes contratante. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO 
 
1.       O presente Contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei nº 8.666/93, desde que haja interesse da 

Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas, nos seguintes casos: 
 

1.1.       Unilateralmente pelo CONTRATANTE: 
 

a) Quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos; e 
 

b) Quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu 
objeto, nos limites previstos no artigo 65 da Lei de Licitações; e 

 
2. Em caso de supressão dos serviços, se a CONTRATADA já houver adquirido os materiais e posto no local dos 

trabalhos, estes deverão ser pagos pelo CONTRATANTE pelos custos de aquisição regularmente comprovados e 
monetariamente corrigidos, podendo caber indenização por outros danos eventualmente decorrentes da supressão, 
desde que regularmente comprovados. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

1.      A inexecução parcial ou total do objeto deste Contrato e a prática de qualquer dos atos, verificado o nexo causal devido à 
ação ou à omissão da CONTRATADA, relativamente às obrigações contratuais em questão, torna passível a aplicação 
das sanções previstas na legislação vigente e nesse contrato, observando-se o contraditório e a ampla defesa, conforme 
listado a seguir: 

1.1.     Advertência; 
1.2.      Multa; 

1.3.   Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município de Santana; 
1.4.      Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
 2.        Advertência: 
2.1. A Advertência poderá ser aplicada no caso de descumprimento parcial das obrigações e responsabilidades assumidas 

contratualmente, e nas situações que ameacem a qualidade do produto ou serviço, ou a integridade patrimonial ou 
humana; 

2.2. A Advertência poderá ainda, ser aplicada no caso de outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao 
desenvolvimento dos serviços da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos-SEMOP, a critério do 
Fiscal do Contrato, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave; 

2.3. No primeiro mês em que ocorrer atraso na obra por culpa da CONTRATADA, poderá ser aplicada, a critério da 
FISCALIZAÇÃO, a sanção de advertência;  
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2.5.     A qualquer tempo a FISCALIZAÇÃO poderá aplicar a sanção de advertência se constatado atraso dos serviços de até 
5%. (cinco por cento), conforme metodologia para o cálculo.  

3.         Multas: 
 
3.1.     Caso haja a inexecução parcial do objeto será aplicada multa de até 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual. Para 

inexecução total, a multa aplicada será de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato. 
 
            a) Houver atraso injustificado do prazo fixado para a conclusão dos serviços. 
3.1.2.  Será configurada a inexecução total do objeto quando houver atraso injustificado para início dos serviços por mais de 15 

(quinze) dias após a emissão da ordem de serviço. 
3.1.3.  Quando a CONTRATADA deixar de cumprir prazo previamente estabelecido para execução dos serviços previstos no 

cronograma de execução físico-financeiro por ela apresentado e aprovado pela fiscalização serão aplicadas multas. A 
apuração dos atrasos será feita mensalmente. 

3.1.4.  A(s) multa(s) por atraso injustificado na execução dos serviços incidirão sobre os valores previstos para o pagamento do 
mês em que ocorrer o atraso, de acordo com o cronograma físico-financeiro inicialmente apresentado pela 
CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZAÇÃO; 

3.1.5.  Suspensão temporária de participar em licitação e impedimentos de contratar com o Município, pelo prazo de até 02 anos. 
3.1.6.  A sanção de suspensão do direito de licitar e de contratar com o Município, de que trata o inciso III, art. 87, da Lei n.º 

8.666/93, poderá ser aplicada à CONTRATADA, por culpa ou dolo, por até 2 (dois) anos, no caso de inexecução parcial 
do objeto; 

4.         Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública: 
4.1.    A sanção de declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, prevista no inciso IV, art. 

87, da Lei n.º 8.666/93, será aplicada, dentre outros casos, quando: 
4.1.1.  Tiver sofrido condenação definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 
4.1.2.   Praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação; 
4.1.3.  Demonstrar, a qualquer tempo, não possuir idoneidade para licitar ou contratar com o Município, em virtude de atos ilícitos 

praticados; 
4.1.4.  Reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer informações de que seus empregados 

tenham tido conhecimento em razão da execução do Contrato, sem consentimento prévio da Secretaria Municipal de 
Obras Públicas e Serviços Urbanos-SEMOP; 

4.1.5.  Ocorrência de ato capitulado como crime pela Lei nº. 8.666/93, praticado durante o procedimento licitatório, que venha ao 
conhecimento da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos-SEMOP após a assinatura do Contrato; 

4.1.6.  Apresentação a Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos-SEMOP de qualquer documento falso ou 
falsificado, no todo ou em parte, com o objetivo de participar da licitação ou para comprovar, durante a execução do 
Contrato, a manutenção das condições apresentadas na habilitação; 

4.1.7.   Inexecução total do objeto; 
            As sanções de advertência, de suspensão temporária do direito de contratar com a Secretaria Municipal de Obras 

Públicas e Serviços Urbanos-SEMOP e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de multa. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

1.     Da penalidade aplicada caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da notificação, à autoridade superior àquela que 
aplicou a sanção, ficando sobrestada a mesma, até o julgamento do pleito; 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA RESCISÃO 

1.       A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93. 
1.1.    Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e 

a ampla defesa. 
2.         A rescisão do Contrato poderá ser: 
2.1     Determinada por ato unilateral e escrito da Administração do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII 

do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias; 
 

2.2.      Amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a Administração do CONTRATANTE; e 
 

2.3.      Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 
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3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade 

competente. 
4.  

CLÁUSULA VIGÉSIMA PEIMEIRA – DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 
 
1.      Após concluída, a obra será recebida provisoriamente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes ou 

contestar o recebimento, no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados do recebimento da comunicação escrita 
encaminhada pela CONTRATADA à CONTRATANTE. 

 
2.      O recebimento definitivo dos serviços será efetuado por Comissão designada pela autoridade competente, mediante 

termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo máximo de 90 (noventa) dias, necessário à 
observação, ou à vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 
da Lei nº 8.666/93, sendo ainda de responsabilidade da comissão: 

   
2.1.   Verificar se os serviços foram executados de acordo com as disposições de contrato, projetos, especificações gerais e 

notas de serviços, se houver; 
 
2.2.    Constatada a perfeita execução dos serviços e cumprida todas as exigências, lavrar o Termo de Recebimento dos 

Serviços; 
 
2.3.      Constatada qualquer irregularidade na execução dos Serviços, lavra o Termo de Recusa de Recebimento dos Serviços, 

definindo o prazo para a CONTRATADA promover as devidas correções; 
 
2.4.    No prazo pré-estabelecido, realizar nova inspeção para verificar o cumprimento das exigências constantes no Termo de 

Recusa de Recebimento dos Serviços. Constatada a correção das irregularidades, será lavrado o Termo de Recebimento 
dos Serviços. Persistindo as irregularidades, ratifica o Termo de Recusa e solicitar as penalidades cabíveis. 

3. A obra somente será considerada concluída e em condições de ser recebida, após cumpridas todas as obrigações 
assumidas pela CONTRATADA e atestada sua conclusão pelo CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO 

 
1. Este contrato poderá ser alterado, pelo Município de Santana nos casos previstos pelo disposto na Lei nº 8.666/93 

sempre através de Termo Aditivo. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DO FORO 

 
1.      As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão 

processadas e julgadas na Justiça Comum, no Foro da Comarca de Santana - AP, com exclusão de qualquer outro por 
mais privilegiado que seja. 

 
2.      E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, para 

que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e 
CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo. 

 
Santana-AP, xx de xxxxxxxxxxx de 2018. 

 
______________________________    ______________________________ 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                     

             Prefeito Municipal.                        Empresa:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                              
    CNPJ: XX.XXX.XXX/XXXX-XX                           

      
TESTEMUNHAS: 
 
NOME:  ____________________________  
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CPF:  ____________________________ 
RG:  ____________________________  
 
NOME:  ____________________________  
CPF:    ____________________________ 
RG:    ____________________________ 
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ANEXO IX – Especificação Técnica 
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ANEXO X – Memorial Descritivo 
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ANEXO XI – Orçamento (Resumo); Planilha 
Orçamentária, Memória de Cálculo; Cronograma 
Físico Financeiro, Demonstrativo BDI, Encargos e 

composição de preços); 
 


