
    
 

EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N° 008/2020-FMS 

DATA DA REALIZAÇÃO: 31/07/2020                                                         HORÁRIO: 10:h00min 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: https://meet.google.com/zvv-nydu-pqv 

                                                                                                        

 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL-PMC, através da Secretaria Municipal de 

Saúde, sediada na Travessa Cônego Luis Leitão, n.º 1932, Bairro Centro, neste Município de 

Castanhal/PA, com a Comissão Permanente de Licitação/CPL, no exercício da competência 

delegada pela Portaria n.º 041/20, datada de 08/01/2020, torna público que se acha aberta nesta 

unidade licitação pública realizada à distância na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo 

MENOR PREÇO, sob o regime de empreitada global - Processo nº 2020/6/5877, objetivando à 

contratação de empresa especializada para a reforma da USF José Espedito Magalhães, 

neste Município de Castanhal/PA, a ser executada por um período de 30 (trinta) dias. 

 

 A presente Tomada de Preços será realizado à distância em sessão pública, em 

cumprimento as determinações legais citadas acima, por meio de sistema promotor de 

comunicação pela internet: google meet, através do seguinte endereço: 

https://meet.google.com/zvv-nydu-pqv, sendo conduzido pela CPL da entidade promotora da 

licitação.  

 

A sessão pública desta Tomada de Preços será on line em sala virtual onde será aberta 15 

(quinze) minutos antes do horário agendado, terá início com a apresentação dos envelopes de 

habilitação e Propostas de Preços recebidos via correios ou protocolados no setor de protocolos 

desta Prefeitura até a data e horário estipulado neste edital para abertura da sessão, bem como, 

qualquer dúvidas ou esclarecimentos se dará pelo seguinte e-mail: 

adistancia.licitacao@castanhal.pa.gov.br . Informamos que os envelopes de habilitação e 

Propostas de Preços devem ser apresentados em meio físico e magnético (através de CD ou 

pen-drive). 

ENVIO DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS: 

A partir da publicação deste Edital 

 

INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA: 

Data: 31/07/2020 às 10h00min (horário de Brasília/DF) 

https://meet.google.com/zvv-nydu-pqv
https://meet.google.com/zvv-nydu-pqv
mailto:adistancia.licitacao@castanhal.pa.gov.br


    
 

Caso as datas previstas para a realização deste certame sejam declaradas feriado ou 

ponto facultativo, e não havendo retificação de convocação, será realizada, AUTOMATICAMENTE, 

no primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e hora previstos. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DA AQUISIÇÃO DO EDITAL 

 

1.1 - O Edital estará disponível no site www.castanhal.pa.gov.br/portal-da-transparencia/licitacoes-

contratos-e-convenios ou solicitado pelo e-mail:  licitaçcao.sesma@castanhal.pa.gov.br a partir da 

data da publicação. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DO SUPORTE LEGAL  

 

2.1 - Esta licitação reger-se-á pela Lei Federal nº 8.666/93, Lei Complementar n.º 123/06 e 

alterações, Decretos Municipais n.º 023/20, 024/20 e 049/2020, Lei Federal n.º 13.979/20, Medida 

Provisória n.º 926/20, Instrução Normativa n° 003/2020/TCMPA e Decreto Legislativo n.º 006/2020, 

em primazia à supremacia do interesse público em decorrência da situação de emergência em 

saúde pública, e ainda, por este instrumento editalício e seus anexos. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

 

3.1 - A presente Tomada de Preços tem por objeto a contratação de empresa especializada 

para a reforma da USF José Espedito Magalhães, neste Município de Castanhal/PA, a ser 

executada por um período de 30 (trinta) dias, conforme especificações em anexo, que passam a 

fazer parte integrante deste edital, independentemente de transcrição e/ou traslado. 

 

CLÁUSULA QUARTA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

4.1 - Os recursos para o pagamento dos serviços e obras objeto desta Licitação correrão por conta 

do seguinte elemento de despesa: 07.16 – Fundo Municipal de Saúde; Classificação Econômica: 

10.301.0015.2.136 – GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; Elemento 

de Despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações; Subelemento de Despesa: 4.4.90.51.36 – 

Reforma de Bens Imóveis; Fonte de Recursos: 01001 – Recursos Próprios. 

 

CLÁUSULA QUINTA: DAS INFORMAÇÕES TÉCNICAS COMPLEMENTARES 

 

http://www.castanhal.pa.gov.br/portal-da-transparencia/licitacoes-contratos-e-convenios
http://www.castanhal.pa.gov.br/portal-da-transparencia/licitacoes-contratos-e-convenios
mailto:licitaçcao.sesma@castanhal.pa.gov.br


    
 

5.1 – Fica estabelecido que as especificações e toda a documentação da licitação são 

complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se 

omita em outro será considerado válido; 

5.2 – Os materiais a serem utilizados na obra serão fornecidos pela contratada, e todos os custos 

de aquisição, transporte, armazenamento ou utilização, deverão estar incluídos nos preços 

unitários para os diferentes serviços; 

5.3 – Os materiais que forem utilizados na obra deverão ser novos e da melhor qualidade, 

obedecer às especificações constantes no memorial descritivo e aprovado pela fiscalização da 

Prefeitura Municipal de Castanhal Secretaria Municipal de Saúde-Fundo Municipal de Saúde; 

5.4 – A sub-rogação parcial do objeto da referida licitação no máximo de 50% (cinquenta por cento) 

do valor da obra após prévio e expresso consentimento da Prefeitura Municipal de 

Castanhal/Secretaria Municipal de Saúde-Fundo Municipal de Saúde. 

 

CLÁUSULA SEXTA: DOS ESCLARECIMENTOS 

 

6.1 - O licitante deverá examinar todas as instruções, modelos, condições e especificações que 

integram os documentos do certame, os quais constituem a única fonte de informação para a 

preparação da proposta; 

6.2 - Qualquer licitante que tenha adquirido o edital da licitação, bem como qualquer cidadão, 

poderá solicitar esclarecimentos sobre o mesmo; 

6.3 – Para efeito de interpretação de divergências ou dúvidas que surgirem, caberá a Comissão 

Permanente de Licitação esclarecê-las; 

6.4 – As solicitações de esclarecimentos devem ser efetuadas à CPL através do e-mail: 

adistancia.licitacao@castanhal.pa.gov.br, a qual emitirá resposta a todos os licitantes, cujo 

conteúdo vinculará a apresentação dos documentos e propostas exigidos; 

 6.5 – O prazo para solicitação de esclarecimentos sobre o Edital é de até 05 (cinco) dias corridos 

antes da data estabelecida para a abertura do procedimento licitatório, devendo ser respondida em 

até 02 (dois) dias após o recebimento; 

6.6- O endereço da CPL para correspondência: e-mail:  

adistancia.licitacao@castanhal.pa.gov.br , bem como, Travessa Cônego Luis Leitão, nº 1932, 

Centro, Castanhal-PA; Telefax: (91) 3711-4864, 3721-4261, 3721-3871, 3721-4205 e 3711-7449; 

funcionamento de segunda-feira a sexta-feira, no horário de 08:00 às 14:00 horas.  

 

CLÁUSULA SÉTIMA: DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 

mailto:adistancia.licitacao@castanhal.pa.gov.br
mailto:adistancia.licitacao@castanhal.pa.gov.br


    
 

7.1 – O presente edital poderá ser impugnado quanto a eventuais falhas e irregularidades, por 

qualquer cidadão, até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de 

habilitação, caso em que a Administração emitirá resposta em até 03 (três) dias úteis.  

7.2 – Decairá do direito de impugnar os termos deste edital, perante a Administração Pública, o 

licitante que não o fizer até o 2º dia útil que anteceder a abertura dos envelopes contendo as 

propostas. 

 

CLÁUSULA OITAVA: DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

8.1 – DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO: 

Respeitadas as demais condições legais e as constantes deste Edital, poderão participar da 

presente Tomada de Preços: 

8.1.1 – Qualquer empresa legalmente estabelecida no País que comprove possuir os requisitos de 

qualificação exigidos neste Edital. 

8.1.2 – Somente poderão participar da presente licitação as empresas que estiverem devidamente 

cadastradas junto à Prefeitura Municipal de Castanhal, devendo as mesmas apresentarem o 

Certificado de Registro Cadastral da Prefeitura Municipal de Castanhal dentro do envelope 

de habilitação; 

8.1.3 – O cadastro acima referido deverá ser efetuado através do e-mail: 

compras.supri@castanhal.pa.gov.br  , onde será emitido o Certificado de Registro Cadastral/CRC 

que fará parte dos documentos do envelope de habilitação. 

8.1.4 – Só serão dispensados do prévio cadastramento junto à PMC os proponentes que 

atenderem a todas as condições cadastrais, até o terceiro dia anterior à data de recebimento das 

propostas junto à Comissão de Licitação, para exame da documentação. 

8.1.5 – A apresentação do Certificado de Regularidade Cadastral da Prefeitura Municipal de 

Castanhal substitui os documentos dos itens 10.1.2; 10.1.3; 10.1.3.1; 10.1.4 e 10.1.5.  

8.2 – NÃO PODERÃO PARTICIPAR DA LICITAÇÃO: 

Estão impedidas de participar da presente Tomada de Preços: 

8.2.1 – Empresa que não satisfaça as condições expressas neste Edital e seus anexos, bem como 

a legislação especifica que rege a matéria; 

8.2.2 – Empresa declarada inidônea ou punida com suspensão do direito de licitar por qualquer 

Órgão ou Entidade da Administração Pública Direta ou Indireta, Federal, Estadual ou Municipal; 

8.2.3 – Empresa que se apresenta na qualidade de subcontratada; 

8.2.4 – Empresa da qual o Dirigente, Diretor, Sócio ou Controlador, responsável Técnico ou sub-

controlador seja servidor ou dirigente da Prefeitura Municipal de Castanhal; 

mailto:compras.supri@castanhal.pa.gov.br


    
 

8.2.5 – Empresa com processo de falência ou concordata; 

8.2.6 – Empresa consorciada ou em grupo de firmas; 

 

CLÁUSULA NONA: DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E 

PROPOSTA FINANCEIRA 

 

9.1 – Os documentos relativos à habilitação e à proposta financeira serão protocolados na PMC ou 

enviados via correio para a Prefeitura Municipal de Castanhal – Secretaria Municipal de Saúde, 

localizada na Travessa Cônego Luis Leitão, nº 1932, Centro, Castanhal-PA, CEP 68.743-050, 

neste Município de Castanhal/Pará, sendo entregues até o dia e horário da sessão citados no 

preâmbulo deste edital; 

9.2 – Os documentos de habilitação e as propostas financeiras deverão ser apresentados em 02 

(dois) envelopes distintos, lacrados e rubricados, em meio físico e digital, com a seguinte 

identificação na parte externa: 

 

  a) Envelope n° 01 – Habilitação Preliminar 

      PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL/SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAÚDE 

      Processo nº 2020/6/5877 

      Tomada de Preços n° 008/2020-FMS 

      Proponente: Razão Social do Licitante 

 

  b) Envelope n° 02 – Proposta Financeira 

      PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL/SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAÚDE 

      Processo nº 2020/6/5877                                                            

      Tomada de Preços n° 008/2020-FMS 

      Proponente: Razão Social do Licitante 

  

9.3 – Com vistas a imprimir maior celeridade no trabalho da CPL, é preferível que os documentos 

de habilitação e propostas financeiras sejam apresentados na ordem indicada neste edital, 

devidamente numerados, em vias encadernadas, contendo um “Termo de Encerramento”, ao final.  

9.4 – A empresa licitante deverá apresentar a documentação relativa à habilitação em 01 (uma) 

via, em meio físico e magnético (através de um CD ou pen-drive) dentro de um único envelope 

encaminhadas via correios ou protocolados nesta Prefeitura Municipal. 



    
 

9.5 - Os documentos de habilitação deverão ser apresentados em original ou por qualquer 

processo de cópia autenticada individualmente por cartório competente ou por membro da CPL; ou 

ainda por publicação em órgão da imprensa oficial. 

9.6 - É desejável que os documentos a serem conferidos com o original pelos membros da CPL 

sejam exibidos no local indicado no preâmbulo deste edital até 03 (três) dias antes da abertura do 

procedimento licitatório. Feita esta verificação, os documentos serão devolvidos à licitante para que 

os apresente na fase de habilitação.  

9.7 - As certidões/certificados emitidas via internet poderão ser apresentadas em original ou 

fotocópia simples, ficando sua aceitação condicionada a verificação da autenticidade junto ao 

órgão emissor; 

9.8 – As certidões que não possuírem data de validade expressa, serão considerados válidos, 

aqueles que emitidos no período máximo de 90 (noventa) dias corridos, contados da data de sua 

expedição até a data de abertura do procedimento licitatório; 

9.9 – Os documentos de habilitação deverão guardar correlação e identidade dos dados 

eventualmente mencionados em mais de um documento, sob pena de inabilitação. 

9.10 – As empresas interessadas em participar da presente licitação que quiserem usufruir dos 

benefícios da Lei Complementar n.º 123/06 e 147/14 (Arts. 42 a 45) deverão comprovar que se 

constituem em ME, EPP ou COOP e não exibem nenhuma das restrições ao regime diferenciado, 

nos termos da Lei Complementar citada e da Lei Federal n.º 11.488/2007, o que deve ser feito por 

meio de declaração devidamente assinada em conjunto pelo responsável legal da empresa e por 

contador; comprometendo-se a informar à Prefeitura Municipal de Castanhal a perda desta 

qualificação.  

9.10.1 – As micro empresas – ME, empresas de pequeno porte – EPP e sociedades cooperativas 

– COOP deverão apresentar toda a documentação exigida para participação neste certame, 

inclusive a documentação pertinente a situação fiscal e dos encargos previdenciários, mesmo que 

estes apresentem alguma restrição. 

9.10.2 – Na hipótese de a situação fiscal e trabalhista apresentarem restrições, a licitante ficará na 

condição de habilitada provisória no certame, podendo ser dado prosseguimento aos atos 

subsequentes. 

9.10.3 – A comprovação da regularidade fiscal e trabalhista deverá ser efetuada com o envio da 

documentação devidamente regular no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir do momento que a 

empresa for declarada habilitada no certame.  

9.10.4 – O prazo para regularização poderá ser prorrogado por uma única vez, pelo mesmo 

período, a critério da Prefeitura Municipal de Castanhal, mediante solicitação da empresa. 



    
 

9.10.5 – A não regularização dentro do prazo previsto, implicará decadência do direito à 

habilitação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal n.º 8.666/93. 

9.10.6 – A ausência de declaração da empresa como ME, EPP ou COOP impedirá o gozo dos 

benefícios da Lei Complementar n.º 123/2006 e 147/2014. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA: DA HABILITAÇÃO PRELIMINAR (envelope nº01, contendo uma via) 

Nesta fase, o licitante comprovará: 

a) Habilitação Jurídica; 

b) Regularidade Fiscal e Trabalhista; 

c) Qualificação Técnica; 

d) Qualificação Econômico-financeira. 

 

10.1 – QUANTO À HABILITAÇÃO JURÍDICA:  

 

10.1.1 – Cédula de Identidade ou outro documento equivalente da pessoa que irá representar a 

empresa na sessão pública desta tomada de preços; 

10.1.2 – Registro comercial, no caso de empresa individual; 

 10.1.3 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 

Comercial, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, 

acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;  

10.1.3.1 - Deverão ser apresentadas todas as alterações contratuais em vigência ou contrato 

consolidado; 

10.1.4 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 

diretoria em exercício; 

 10.1.5 - Decreto de autorização, devidamente arquivado, em se tratando de empresa ou 

sociedade estrangeira em funcionamento no País e ato de registro ou autorização para 

funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

 10.1.6 – No caso da empresa licitante se fazer representar por procurador, além da documentação 

referida nos itens acima, deverá ser apresentada procuração pública ou instrumento particular com 

firma reconhecida que expresse poderes para exercer direitos e assumir obrigações em 

decorrência de tal investidura. 

10.1.7 - A falta de entrega do documento que comprove a representação da empresa não inabilitará a 

licitante, mas impedirá o representante de se manifestar e responder pela mesma durante a sessão. 

10.1.8 – Certificado de Registro Cadastral desta Prefeitura Municipal de Castanhal, dentro do prazo 

de validade. 



    
 

 

10.2 – QUANTO À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

 

10.2.1 – Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

10.2.2 - Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo 

ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

contratual; 

10.2.3 – Certidão (s) de regularidade referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - 

FGTS, dentro do prazo de validade; 

10.2.4 - Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou 

sede da licitante, dentro do prazo de validade, compreendendo: 

a) Certidão(s) Negativa de débito (quitação de tributos federais – Conjunta de Débitos relativos à 

Tributos Federais e à Dívida Ativa da União) junto à União, baseado na Portaria Conjunta RFB/PGFN 

n.º 1.751, de 02/10/2014; 

b) Certidão(s) Negativa de Débito (quitação de tributos estaduais – tributária e não tributária) junto ao 

Estado; 

c) Certidão(s) Negativa de Débito (quitação de tributos municipais – ISS, Alvará e IPTU) junto ao 

Município; 

10.2.5 – Certidão (s) Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, dentro do prazo de validade; 

10.2.5.1 – A Certidão Positiva com Efeito de Negativa emitida pelo órgão competente, será aceita 

para fins de comprovação da regularidade fiscal. 

 10.2.5.2 – Quanto a comprovação de regularidade referente ao IPTU, na hipótese da empresa 

licitante não ser proprietária de bem imóvel no município onde está sediada, deve demonstrar tal fato,  

o que pode ser feito por meio de declaração assinada por representante legal. 

 

10.2.6 – Declaração expressa, sob as penas da Lei, de não existir superveniência de fato 

impeditivo a sua habilitação, com o nome legível e assinatura/rubrica do representante legal da 

empresa; 

10.2.7 – Declaração de não utilização de mão-de-obra de menores de 18 (dezoito) anos, com o 

nome legível e assinatura/rubrica do representante legal da empresa; 

 

10.3 – QUANTO À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:  

 

10.3.1 - A qualificação técnica do licitante e do (s) responsável (eis) técnico (s) deverá ser 

comprovada da seguinte maneira: 



    
 

 

10.3.1.1- Capacidade Técnico-Operacional (qualificação da empresa licitante): 

 

a) Certidão de Registro e Quitação da empresa perante o conselho de classe respectivo de sua 

região, dentro do prazo de validade e devidamente atualizada em todos os seus dados cadastrais 

e contratuais. No caso de licitantes sediadas em outros Estados, o Certificado de Registro emitido 

pelo conselho de classe da respectiva região de origem deverá conter o visto do conselho de 

classe do Estado do Pará. 

b) Atestado(s) de capacidade técnica, expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, 

que comprove a experiência anterior da empresa licitante em execução de obras com 

características, quantidades e prazos compatíveis ao objeto desta licitação.  

b.1) Fica vedada a comprovação da capacidade técnica-operacional mediante a somatória 

dos quantitativos apresentados em atestados diversos. 

c) Comprovação de que possui em seu quadro permanente na data prevista para abertura deste 

procedimento licitatório, profissionais com formação em engenharia civil e/ou arquitetura, relativa 

ao objeto desta licitação.  

c.1) Para fins deste edital, a comprovação de que o responsável técnico (engenheiro civil e/ou 

arquiteto) indicado pela empresa licitante na Certidão de Registro e Quitação do conselho de 

classe respectivo de sua região pertencem ao seu quadro permanente se dará da seguinte forma:  

 - se o profissional for proprietário ou sócio da empresa: mediante a apresentação do 

contrato social, na forma do Item 10.1 da Cláusula décima. 

 - se o profissional for empregado da empresa: mediante a apresentação da cópia 

autenticada da carteira de trabalho e previdência social (páginas relativas a identificação e contrato 

de trabalho) e da Ficha ou Livro de Registro de Empregados. 

 - se o profissional for contratado: mediante a apresentação do contrato firmado entre o 

profissional e a empresa licitante. 

 

10.3.1.2 - Capacidade Técnico-Profissional (qualificação dos responsáveis técnicos): 

 

a) Certidão de Registro e Quitação do conselho de classe respectivo dos responsáveis 

técnicos (engenheiro civil e/ou arquiteto) da obra, dentro do prazo de validade; 

b) Certidão de Acervo Técnico Profissional - CAT que comprove a experiência anterior dos 

responsáveis técnicos (engenheiro civil e/ou arquiteto) em execução de obras com 

características semelhantes ao objeto desta licitação. 



    
 

c) Anotação de Responsabilidade Técnica – ART que comprove o início e conclusão de obras                                

com características, quantidades e prazos compatíveis ao objeto desta licitação; 

10.3.2 – Declaração formal de que o licitante possui em disponibilidade equipamentos necessários 

ao atendimento desta licitação. 

 

10.4 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA 

 
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a 
sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices 
oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;  
 

a.1) O Balanço Patrimonial para ser considerado válido deverá estar acompanhado dos 
seguintes documentos:  
 
a.1.1) Certidão de Regularidade Profissional do Contador/CRP; 
 
a.1.2) Termo de Abertura e Encerramento do Livro Diário; 
 
a.1.3) Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis; 
 
a.2) O Balanço Patrimonial do último exercício social deverá conter a demonstração 
expressa dos índices financeiros, conforme citado abaixo, devendo está assinado pelo 
representante legal e o contador da empresa.  
 

- Índice de Liquidez Geral (LG) maior que 1; 
- Solvência geral (SG) maior que 1; 
- Índice de Liquidez Corrente (LC) maior que 1, calculados pelas seguintes fórmulas: 

 
I - Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo)/( Passivo Circulante + 
Passivo Não Circulante) 

II - Solvência Geral (SG)= (Ativo Total)/(Passivo Circulante +Passivo não Circulante); e 

III - Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante)/(Passivo Circulante) 

a.3) As empresas que apresentarem resultado igual ou menor que 1 (um), em qualquer dos 
índices acima referidos, deverão comprovar, considerados os riscos para a Administração, 
o capital mínimo ou o patrimônio líquido mínimo, equivalente a 10% (dez por cento) do 
valor ganho pela licitante.  

 b) Serão aceitos o balanço patrimonial e demonstrações contábeis, devidamente assinados pelo 
representante legal da empresa e pelo contador responsável por esta, assim apresentados: 

 
b.1) publicados em Diário Oficial ou; 
b.2) publicados em jornal de grande circulação ou; 
b.3) registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante ou; 
b.4) por cópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio 
do licitante, na forma do art. 6º da IN n.º 65 do Departamento Nacional do Registro do Comércio – 
DNRC, de 11 de agosto de 1997, acompanhada, obrigatoriamente, dos termos de abertura de 



    
 

encerramento. Quando forem apresentados o original do Diário fica dispensada a inclusão, na 
documentação, dos termos de abertura e de encerramento do livro em questão ou; 
b.5) comprovação por meio de recibo de entrega emitido pelo Sistema Pública de Escrituração 
Digital-SPED, conforme Decreto n.º 8.683, de 25/02/2016. 
 
c) As empresas que foram constituídas neste Exercício Financeiro, e que porventura, ainda não 

tiverem concluído seu primeiro exercício social, poderão apresentar Balanço de Abertura, em 

conformidade com a legislação contábil vigente, para a comprovação de sua qualificação 

econômico-financeira, podendo deixar de apresentar a demonstração expressa dos índices 

financeiros, conforme citado no subitem “a.2” desta cláusula.    

 

d) Considera-se “...último exercício social...” conforme citado na letra “a” deste item, as empresas 

que tem como regime de tributação o lucro real ou o lucro presumido o prazo de apresentação 

do balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social ocorrer após o último 

dia útil do mês de maio será realmente a pertinente ao exercício social anterior àquele em que 

fora efetivada a referida convocação. Sendo que os demais regime de tributação das empresas, 

o  prazo de apresentação do balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 

social anterior àquele em que fora efetivada a referida convocação será até nos quatro meses 

seguintes ao término do exercício social, ou seja, até o dia 30 de abril.    

 

d) As empresas classificadas como Micro Empreendedor Individual – MEI estarão dispensadas da 
apresentação de Balanço Patrimonial, devendo apresentar tão somente a Declaração de 
Faturamento Anual. 
 
e) Certidão(s) negativa de falência, recuperação judicial ou concordata expedida pelo distribuidor 
de juízo da sede da pessoa jurídica, dentro do prazo de validade. Será aceita também certidão (s) 
negativa de ações cíveis nos casos em que o órgão distribuidor as fornecer. 
 
f) Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial da sede da empresa licitante, exceto para as 
empresas classificadas como MEI; 
 
f.1) A Certidão Simplificada acima referida deverá conter o último arquivamento na Junta Comercial 
para ser considerada válida. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA PROPOSTA FINANCEIRA (envelope nº 02, contendo 

uma via) 

 

11.1 – A documentação relativa à proposta financeira deve ser impressa em 01 (uma) via, de 

preferência em papel timbrado da empresa, devendo obedecer aos seguintes requisitos:  

 
11.2 - DADOS DO LICITANTE: Nome do representante legal da empresa, Razão Social, endereço 
completo com CEP, telefone, endereço eletrônico (e-mail), número do CNPJ, nome do banco, o 
código da agência e o número da conta corrente e praça de pagamento;  

11.3 - O prazo para início dos trabalhos será de 05 (cinco) dias úteis, após expedição da Ordem 
de Serviços.  



    
 

11.4 - Prazo de entrega: os serviços deverão ser entregues em até 90 (noventa) dias 
consecutivos.   
 
11.5 - Ser preenchido pela proponente, com valores expressos em Real, em algarismo. 

11.6 - Ser datada e assinada pelo representante legal da empresa devidamente qualificado. 

11.7 - Planilha de Orçamento preenchida com os preços unitários e totais de todos os itens, com 

arredondamento de duas casas decimais, utilizando a ferramenta “Arred”, em meio físico e 

magnético com extensão XLS (elaborada em EXCEL), sem qualquer rasura ou borrão, bem como 

o preço final da obra, devendo ser assinada pelo responsável técnico da empresa devidamente 

qualificado. 

11.7.1- Os preços unitários propostos deverão se referir à data da apresentação da proposta. 

11.8 - Juntamente com a proposta, a licitante deverá apresentar: 

11.8.1 - Cronograma físico-financeiro, assinado por responsável técnico da empresa 

devidamente qualificado, em meio físico e magnético com extensão XLS (elaborada em EXCEL), 

sem qualquer rasura ou borrões, que servirá como elemento de programação de desembolso 

financeiro e de acompanhamento físico da obra, em impresso próprio da empresa proponente, 

conforme modelo constante do Anexo III, que acompanha este Edital, cujo prazo não poderá ser 

superior a 180 (cento e oitenta) dias corridos para execução da obra contados da data de emissão 

da ordem de serviço, observadas as seguintes estipulações: 

a) FÍSICO: Deverá ser elaborado em função do planejamento estratégico adotado pela empresa 

para execução dos serviços, obedecendo-se o pré-estabelecido no Edital, devendo o mesmo ser 

dividido em meses e estar em perfeito sincronismo com a fase da obra. 

b) FINANCEIRO: Este cronograma apontará o desembolso por parte da Prefeitura Municipal de 

Castanhal/Secretaria Municipal de Saúde-Fundo Municipal de Saúde e deverá ser apresentado 

com os mesmos percentuais apontados no cronograma físico-financeiro básico da PMC, com 

indicação dos valores. Deverá ser totalizado mês a mês e sob o valor total do mês deverá ser 

prevista uma linha de valores acumulados. 

 

11.8.1.1 - Para elaboração do cronograma físico-financeiro, a empresa deverá manter os itens e 

procurar não ultrapassar as datas de término de execução de cada serviço, os quais estão 

previstos no cronograma básico fornecido pela PMC. Será permitida às empresas apenas a 

antecipação de serviços, vedando-se a postergação ou substituição dos serviços já identificados 

no modelo da PMC. 

11.8.2 - Planilha analítica de encargos sociais, em meio físico e magnético, na extensão XLS 

(elaborada em EXCEL); 



    
 

11.8.3 - Planilha de composição analítica do BDI, em meio físico e magnético, na extensão XLS 

(elaborada em EXCEL): 

✓ Os tributos referentes ao Imposto de Renda – Pessoa Jurídica – IRPJ e 

Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido – CSLL não deverão integrar o cálculo do 

Benefício de Despesas Indiretas – BDI, nem tampouco a planilha de custo direto, 

por se constituírem em tributos de natureza direta e personalística, que oneram 

pessoalmente a CONTRATADA, não devendo ser repassados ao CONTRATANTE, 

como também os custos de mobilização e desmobilização de canteiro; 

✓ Os custos referentes a Administração Local da Obra não deverão integrar o cálculo 

do Benefício de Despesas Indiretas – BDI, por ser parte integrante a planilha de 

custo direto. 

11.8.4 - Composições; 

11.8.5 - Durante a execução do contrato será possível a antecipação de serviços, termos da 

cláusula décima primeira deste edital. 

11.8.6 - O prazo de validade da proposta deverá ser de, no mínimo, 90 (noventa) dias, contados 

da data da sua apresentação. 

11.8.7 - No preço global proposto pelas licitantes deverão estar inclusas todas as despesas 

necessárias, como: 

- materiais a serem utilizados; 

- mão-de-obra, inclusive leis sociais; 

- manutenção e depreciação de máquinas e equipamentos; 

- transportes internos e externos (horizontais e verticais); 

- ferramentas necessárias; 

- limpeza da obra; 

- encargos decorrentes de leis trabalhistas, fiscais, previdenciárias, etc; 

- ensaios tecnológicos de concreto, aço e compactação de aterro, de acordo com as normas da 

ABNT, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execução da 

obra; 

- sinalização diurna e noturna dos serviços, caso necessário; 

- andaimes e tapumes, construção de acervos, caminhos e pontes de serviço; 

- placas de obras nos modelos, dimensões e locais indicados pela fiscalização; 

- escritório, estrutura administrativa, serviços auxiliares e de expediente; 

- demais custos diretos ou indiretos incidentes sobre os serviços; 

- abertura e conservação dos caminhos e acessos; 

- instalações provisórias (abrigo provisório para alojamento, depósito de materiais e ferramentas); 



    
 

- manutenção das instalações provisórias; 

- lucro da empresa. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES 

 

12.1 - No dia e horário estabelecidos no preâmbulo deste edital, na presença dos membros da 

Comissão Permanente de Licitação - CPL, em sessão pública on line, serão apresentados os 02 

(dois) envelopes recebidos devidamente lacrados. 

12.2 - Por ocasião da sessão pública de recebimento, serão abertos inicialmente os envelopes de 

habilitação, que serão repassados no momento da sessão por e-mail para o conhecimento de 

todos os participantes. 

12.3 - A rotina para exame dos documentos de habilitação será estabelecida pela CPL. 

12.4 – Os documentos apresentados dentro do envelope de habilitação deverão ser idênticos à 

documentação encaminhada através de CD ou pen-drive. 

12.4 - Após ter a CPL declarado encerrado o prazo para o envio de documentos, nenhum outro 

documento será recebido, nem serão permitidos quaisquer acréscimos a documentação e às 

propostas, exceto promoção de diligências que a Comissão entender necessárias para esclarecer 

ou complementar a instrução do processo licitatório. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS 

 

13.1 - A Comissão de Habilitação e Julgamento examinará os documentos, sendo inabilitadas as 

empresas que não atendam às exigências contidas neste Edital. 

13.2 - A Comissão de Habilitação e Julgamento caberá julgar sobre a qualidade e suficiência dos 

documentos e informações apresentados pelas licitantes, podendo, a seu exclusivo critério, vir a 

solicitar a apresentação de esclarecimentos complementares que possibilitem uma melhor 

avaliação dos documentos de habilitação. 

13.3 - Caso venham a ser solicitados esclarecimentos complementares à licitante, será concedido 

prazo adequado para tal providência. 

13.4 - Esses esclarecimentos deverão ser sempre formulados por escrito, e serão também 

respondidos por escrito, de acordo com as instruções de solicitação. 

13.5 - A licitante que não atender às solicitações da Comissão de Julgamento, no prazo estipulado, 

ficará sujeita à inabilitação, hipótese em que lhe será devolvido seu Envelope Proposta inviolado. 

13.6 - Da reunião para recebimento e abertura dos envelopes será lavrada ata circunstanciada, 

assinada pelos membros da CPL e encaminhados a todos os licitantes participantes.  



    
 

13.7 – Todo e qualquer questionamento desta licitação deverá ser encaminhado por escrito à CPL 

via e-mail: adistancia.licitacao@castanhal.pa.gov.br ou protocolados diretamente na PMC. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DO JULGAMENTO DA PROPOSTA 

 

14.1 - Serão desclassificadas: 

14.1.1 - As propostas que apresentarem valor global superior ao orçado pela PMC; 

14.1.2 - As propostas manifestamente inexequíveis, ou seja, cujos valores sejam inferiores a 70% 

(Setenta por cento) do menor dos seguintes valores: 

 

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do 

valor do orçamento básico, ou 

b) Valor do orçamento básico. 

 

14.1.3 - As propostas que não atenderem a quaisquer das exigências e condições do presente 

Edital, ou que contenham vícios, restrições ou condicionamentos sobre os preços de execução das 

obras. 

14.2 - Não se considerará qualquer oferta de vantagens não prevista neste Edital, nem preço ou 

vantagens baseadas nas ofertas dos demais licitantes. 

14.3 - Será considerada vencedora a empresa classificada que apresentar o menor preço global 

exequível. 

14.4 - Para efeito de julgamento, as planilhas orçamentárias propostas serão conferidas pela PMC, 

e havendo qualquer divergência de valores, serão considerados os preços unitários ofertados para 

obtenção do preço global. 

14.5 - Havendo duas ou mais propostas com o mesmo valor global, a decisão se dará por sorteio. 

14.6 - Em havendo a participação de licitantes enquadradas e identificadas (mediante declaração) 

como ME, EPP e COOP, caso se apresentem em situação de empate com empresa de condição 

jurídica diversa, assim considerada a detentora de proposta que apresente valor de até 10% (dez 

por cento) acima da proposta mais bem classificada, poderá reduzir seus preços em valor inferior 

àquela que estiver em primeiro lugar, na ordem de classificação, ocasião em que será declarada 

vencedora do item, restando apenas eventuais demonstrações quanto aos requisitos de habilitação 

para posterior adjudicação.  

14.7 - Para tanto, encerrada a etapa de classificação das propostas, a licitante será convocada 

para que possa apresentar nova proposta com valor inferior ao oferecido pela primeira colocada no 

item, sob pena de preclusão.  

mailto:adistancia.licitacao@castanhal.pa.gov.br


    
 

14.8 - Essa convocação poderá se dá na sessão de abertura, caso haja possibilidade de 

julgamento das propostas naquele momento, ou via comunicação com a empresa em ato posterior 

(fone, e-mail ou outro meio de comunicação disponível), caso o julgamento seja feito após a 

sessão de abertura. 

14.9 - No caso de equivalência dos valores apresentados pela ME, EPP ou COOP que se 

encontrarem como “empatadas”, a PMC realizará sorteio na sessão de abertura para que se 

identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.  

14.10 - Na hipótese de não contratação nos termos do item anterior, o objeto da licitação será 

adjudicado em favor da proposta originariamente vencedora do certame.  

14.11 - Os critérios para o desempate nos termos da Lei Complementar n. 123/06 e 147/14 

somente serão aplicados quando o melhor lance já não tiver sido apresentado por uma ME, EPP 

ou COOP.  

14.12 - Para a utilização dos benefícios da Lei Complementar nº 123/06 e 147/14, a licitante 

interessada deverá manter-se informada durante todo o processamento da licitação, até a sua 

conclusão, observando as orientações dadas pela PMC via ata de abertura e comunicações, e pelo 

edital, respeitando os prazos estabelecidos, ficando como único responsável pelo ônus decorrente 

da perda do negócio diante da inobservância dessas orientações. 

14.13 - O resultado do Julgamento será divulgado em sessão pública on line, sendo concedidos 

prazos previstos em lei para possíveis recursos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DAS MEDIÇÕES, FATURAMENTO, PAGAMENTO E 

RECEBIMENTO 

 

15.1 As medições dos serviços serão elaboradas tomando-se por base as memórias de cálculo 

emitida pela contratada, referente a esse período. 

15.2 As memórias de cálculo elaboradas, assinadas e emitidas pela contratada, deverão ser 

mensais (de acordo com o cronograma físico financeiro), com exceção da primeira e da última que 

poderão ter periodicidade inferior a um mês-calendário. A primeira, elaborada a partir da emissão 

da ordem de serviço, sendo fechada no último dia do mês, e a última, que deverá ser elaborada 

logo após a conclusão dos serviços; 

15.3 As memórias de cálculo referentes ao período de execução dos serviços serão preparadas 

pela contratada com o acompanhamento e aferição da fiscalização; 

15.4 Nas memórias de cálculo deverão constar as ruas, trechos e os serviços executados, 

conforme descrição dos serviços da planilha orçamentária do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO 

MUNICÍPIO DE CASTANHAL; 



    
 

15.5 As medições serão elaboradas com base nas memórias de cálculo emitidas pela contratada, 

obedecendo ao período das mesmas, com aferição da fiscalização; 

15.5 A liberação da 1ª medição será condicionada à entrega pelo contratado do Registro do 

Contrato e ART junto ao CREA-PA, bem como da Matricula CEI junto ao INSS. 

15.6 A nota fiscal de serviços acompanhada do respectivo Boletim de Medição (aferido), deve ser 

emitida contra o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CASTANHAL e entregue na 

Secretaria Municipal de Planejamento, para fins de processamento e envio para pagamento, no 

prazo máximo de 10 (dez) dias corridos após a emissão do Boletim de Medição aferido pela 

fiscalização. 

15.7 O pagamento da nota fiscal de serviços será feito através de depósito ou transferência 

bancária, em conta a ser indicada pela CONTRATADA, no máximo até 30 (trinta) dias corridos 

após o recebimento da Nota Fiscal pela Secretaria de Planejamento. A fatura será emitida de 

acordo com o Boletim de Medição aferido pela fiscalização do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO 

MUNICÍPIO DE CASTANHAL. 

15.8 Quando a nota fiscal de serviços apresentar elemento que a invalide, esta deverá ser 

substituída pela CONTRATADA e o prazo para pagamento será contado a partir da apresentação 

da nova nota em condições satisfatórias. 

15.9 Não será aceita nota fiscal de serviços com número de CNPJ diferente do apresentado pela 

empresa na licitação. 

15.10 Não serão aceitas cobranças de Título através do sistema bancário ou negociados com 

terceiros. 

15.11 A critério do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CASTANHAL, os 

quantitativos dos serviços, objeto desta licitação, poderão ser reduzidos ou aumentados em até 

25% (vinte e cinco por cento), consoante o Art. 65 da Lei Federal n° 8.666/93. 

15.12 A CONTRATADA ao participar do processo licitatório concorda com a adequação do projeto 

e seus anexos que integra o Edital de Licitação e as alterações contratuais sob alegação de falhas 

ou omissões em quaisquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memorias e estudos 

técnicos preliminares do projeto que não poderão ultrapassar, no seu conjunto, dez por cento do 

valor total do contrato, computando-se esse percentual para verificação do limite previsto no §1º do 

art. 65 da Lei nº 8.666/93, conforme estipulado no Decreto nº 7.983/13. 

15.13 É admitida solicitação de correção monetária ou de reajuste pelo IGPM/FGV (Índice Geral de 

Preços do Mercado, medido pela Fundação Getúlio Vargas), que reflita a variação dos custos de 

produção ou dos insumos utilizados no contrato, desde que o prazo de execução ultrapasse à um 

ano e que o motivo do atraso na obra não seja de responsabilidade da CONTRATADA. 



    
 

15.14 É admitida solicitação de REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO, pelo INCC/FGV 

(Índice Nacional de Custo da Construção, medido pela Fundação Getúlio Vargas). 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DO CONTRATO 

 

16.1 - A licitante vencedora terá o prazo de 05 (cinco) dias para a formalização do contrato, 

contados da data da convocação. 

16.2 - O não cumprimento do prazo fixado ou a recusa quanto à assinatura do contrato, implicará 

na decadência do direito à contratação e na incidência de multa de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da proposta eleita. 

16.3 - O prazo para início dos serviços será de 05 (cinco) dias úteis, após o recebimento da Ordem 

de Serviço emitida pela PMC; 

16.4 - A empresa vencedora deverá entregar na Secretaria Municipal de Planejamento, 

impreterivelmente até 15 (quinze) dias úteis contados da expedição da ordem de serviço o número 

da Anotação de Responsabilidade Técnica (A.R.T.) formalizada pelo CREA/PA e cópia do recibo 

correspondente, para figurar no processo de licitação, sob pena dos serviços serem paralisados. 

16.5 - A empresa vencedora obriga-se a comunicar ao FMS o início dos serviços, por meio de 

ofício. Entende-se como serviço iniciado quando a empresa vencedora colocar operários 

trabalhando na instalação do canteiro de serviço. 

16.6 - A empresa vencedora deverá proceder à matrícula da obra junto ao INSS – Instituto 

Nacional do Seguro Social, e apresentar o comprovante na Secretaria Municipal de Planejamento, 

para juntada nos autos, dentro do prazo improrrogável de 30 (trinta) dias corridos, contados da 

emissão da Ordem de Serviço. 

16.7 - Os acréscimos ou supressões de serviços, que se fizerem necessários, deverão atender aos 

limites e casos previstos no art. 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, e ser prévia e expressamente 

autorizados pela PMC. 

16.8 - Este Edital e todos os demais documentos que compõem seus anexos farão parte integrante 

do contrato. 

16.9 - O regime do contrato será de empreitada por preço global para cada planilha orçamentária 

apresentada, de acordo com os serviços prestados para cada localidade. 

16.10 - O contrato poderá ser prorrogado, mantidas as demais cláusulas e assegurada à 

manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, nas condições previstas no art. 57, da Lei 

Federal nº 8.666/93. 



    
 

16.11 - O contrato poderá ser rescindido pelo FMS no todo ou em parte, de pleno direito, a 

qualquer tempo, isento de quaisquer ônus ou responsabilidade, independentemente de ação, 

notificação ou interpelação judicial, se a empresa vencedora: 

 

a) falir, tiver sua empresa dissolvida ou deixar de existir; 

b) transferir, no todo ou em parte o contrato, sem prévia e expressa autorização da PMC; 

c) paralisar os trabalhos durante um período de 7 (sete) dias úteis e consecutivos, sem justa causa 

ou motivo de força maior; 

d) não der à obra andamento capaz de atender o prazo estipulado para a sua execução e ao 

regime de trabalho previsto no cronograma não sendo tolerado atraso superior a 30 (trinta) dias; 

e) inobservar a boa técnica na execução dos serviços; 

f) descumprir projetos, memoriais e determinações do FMS; 

g) for comprovadamente negligente, imprudente ou agir com imperícia quando do cumprimento das 

obrigações contratuais. 

 

16.12 - Se no decorrer da execução do contrato a empresa vencedora puder antecipar a realização 

dos serviços previstos no cronograma físico apresentado em sua proposta, com vistas a agilizar a 

conclusão da obra, deverá contar com prévia ciência e aprovação por parte da fiscalização da 

PMC.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DA FISCALIZAÇÃO E RESPONSABILIDADE 

 

17.1 – Ao FMS reserva-se o direito de exercer a mais ampla e completa fiscalização dos trabalhos 

contratados, por meio de servidor vinculado à Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, 

embora a empresa vencedora seja a única responsável pelo cumprimento das obrigações 

assumidas, bem como pelos danos materiais ou pessoais que forem causados a terceiros, por ato 

próprio dessa ou de seus operários e/ou prepostos. 

17.2 - A empresa vencedora adotará medidas, precauções e cuidados tendentes a evitar danos 

materiais e pessoais a seus operários e a terceiros, bem como todas as medidas relativas ao 

seguro contra tais danos, ficando sempre responsável pelas consequências originadas de 

eventuais acidentes. 

17.3 - A empresa vencedora obriga-se a desvincular da obra, dentro de 24 (vinte e quatro) horas a 

partir da notificação, qualquer funcionário ou operário, inclusive o Engenheiro Preposto, cujos 

serviços não estiverem a contento da fiscalização do FMS. 

17.4 - A empresa vencedora deverá: 



    
 

17.4.1 - Remover do canteiro de serviços todo o material imprestável ou inaceitável, a juízo da 

fiscalização do FMS. 

17.4.2 - Refazer os serviços executados em desacordo com os projetos e/ou especificações, bem 

como os que apresentarem vícios ou defeitos de execução, refazendo-os dentro da boa técnica 

exigida, sem ônus para o FMS. 

17.4.3 - Providenciar a elaboração do Diário de Ocorrência em 03 (três) vias, e mantê-lo 

atualizado, o qual deverá permanecer no local de serviços, disponível para os devidos 

lançamentos, que constará de duas partes: 

 

a. Na primeira parte, a empresa vencedora, obrigatoriamente, registrará os problemas 

construtivos, as soluções adotadas e, especialmente, as datas de início e conclusão das 

etapas de serviços, caracterizados de acordo com o cronograma. 

 

b. Na segunda parte, a fiscalização do FMS se obriga a registrar as atividades da empresa 

vencedora, quanto ao juízo formado sobre o andamento dos serviços e qualidade de execução, 

seus recursos, ritmo de obra, problemas construtivos e todas as determinações. 

 

17.4.4 - Colocar placas no local da obra, respeitando-se o estipulado referente às medidas e ao 

tipo de material a ser empregado. 

17.4.5 - Manter durante todo o tempo de execução da obra um engenheiro devidamente habilitado 

pelo CREA/CAU no local dos serviços. 

17.4.6 - Responder por todos os encargos de natureza trabalhista e/ou previdenciários, bem como 

por todas as obrigações tributárias incidentes sobre o objeto da contratação. 

17.4.7 - Planejar e organizar os serviços de modo a assegurar a observância do prazo estipulado 

para a sua conclusão, obedecida à programação da obra. 

17.4.8 - Admitir e dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e capacitado de que 

necessita para a execução dos serviços, arcando com todos os encargos e obrigações de ordem 

trabalhista, previdenciária e civil, até a conclusão final da obra e respectiva aceitação por parte da 

PMC. 

17.4.9 - Transportar, alojar e alimentar o pessoal empregado na obra, sem quaisquer ônus ao 

FMS. 

17.4.10 - Responsabilizar-se por quaisquer demandas trabalhistas, previdenciárias, sobre 

acidentes do trabalho ou de qualquer outra natureza, atinentes ao pessoal empregado na obra, sob 

sua responsabilidade. 



    
 

17.4.11 - Cumprir, durante a execução dos serviços, a legislação referente à segurança da obra, 

da vizinhança, bem como zelar pela proteção e conservação dos serviços realizados, até seu 

efetivo recebimento pelo FMS. 

17.4.12 - Seguir, no que couber, a norma NR-18 (Condições e meio - ambiente de trabalho na 

indústria de construção). 

17.4.13 - Corrigir, às suas expensas, todos os serviços executados com erro, imperfeição técnica 

e/ou em desacordo com os projetos e especificações, mesmo que constatado o fato pelo FMS 

após a aceitação de cada etapa de serviço, ou a entrega final da obra. 

17.4.14 - Obedecer às normas de medicina e segurança do trabalho, instituídas a fim de garantir a 

salubridade e a ordem no canteiro de obras, estando ainda, obrigada a cumprir eventuais 

exigências que possam ser feitas por órgãos da administração pública direta ou indireta. 

 

17.5 - Correrão exclusivamente por conta e risco da empresa vencedora, os prejuízos decorrentes 

de: 

a) negligência, imperícia ou imprudência durante a execução dos serviços; 

b) falta de solidez dos trabalhos executados, mesmo após o término do contrato; 

c) infrações relativas ao direito de propriedade industrial e a posturas municipais; 

d) furto, roubo, perda, deterioração ou avaria de material ou aparelhagem, na execução dos 

serviços; 

e) acidentes de qualquer natureza; 

f) danos e avarias causados às instalações da PMC, a funcionários ou a terceiros; 

g) ato ilícito de seus sócios ou de seus empregados. 

 

17.6 - A Prefeitura acompanhará o efetivo cumprimento das normas estabelecidas no edital e seus 

anexos, podendo, em caso de situação de risco, paralisar as atividades da empresa vencedora até 

que sejam sanadas as irregularidades. 

17.7 - Juntamente com a primeira e demais medições, a empresa vencedora deverá juntar cópia 

da seguinte documentação: 

 

a) Relação de empregados (RE); 

b) Folha de pagamento sintética; 

c) Certidão Negativa de Débito da Previdência Social – INSS 

d) Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. 

 



    
 

17.8 - Caso haja novas contratações ou substituições de empregados, a empresa vencedora 

deverá comunicar o fato ao FMS, enviando toda a documentação pertinente. 

17.9 - As empresas ME ou EPP optantes pelo Simples Nacional, quando da emissão da Nota 

Fiscal ou Fatura deverão reter 11% (onze por cento) do valor bruto da Nota Fiscal ou Fatura nos 

termos do art. 274-C da Instrução Normativa nº. 03 de 14 de julho de 2.005, com as alterações 

lançadas pela I.N. MF/MFB nº. 761/2007. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: DO RECEBIMENTO DA OBRA 

 

18.1 A obra será recebida por Comissão formada pelo Eng. fiscal, dois membros designados pela 

Secretaria Municipal de Planejamento (Titular e Suplente) e mais dois membros designados pela 

Secretaria Municipal de Saúde (Titular e Suplente). 

18.2 Dada formalmente como concluída a obra pela CONTRATADA, será recebida, por uma 

Comissão de Recebimento da Obra, especialmente designada, que emitirá PARECER da situação 

da obra, o qual embasará a CONTRATANTE a lavrar o "TERMO DE RECEBIMENTO 

PROVISÓRIO", dentro de trinta dias da comunicação feita pela CONTRATADA. 

18.3 O TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO somente será lavrado se todos os serviços da 

obra estiverem concluídos e aceitos pela CONTRATANTE e, quando em contrário, será lavrado 

TERMO DE NÃO RECEBIMENTO, anulando a solicitação feita anteriormente, devendo a 

CONTRATADA, depois de atendidas todas as exigências, solicitar novamente o recebimento da 

obra. 

18.4 Decorridos sessenta dias da emissão do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO, desde 

que corrigidos eventuais defeitos surgidos neste período, a CONTRATANTE lavrará o TERMO DE 

RECEBIMENTO DEFINITIVO, cuja data será o referencial para análise do prazo contratual, será 

emitido somente após a apresentação das CND’s - Certidão Negativa de Débito: Federal, 

Trabalhista, CRF (FGTS), Estadual e Municipal, referente à obra contratada. Bem como Certidão 

Negativa de Débitos e a baixa do CEI (Cadastro Específico do INSS).  

18.5 O prazo máximo para apresentação das Certidões será de trinta dias da data da emissão do 

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO. Em caso da não apresentação, será imposta a multa 

equivalente a 2% (dois por cento) do valor do Contrato. 

18.6 Será de responsabilidade da Comissão de Recebimento da Obra:  

a. Verificar se a obra foi executada de acordo com as disposições do contrato, 

projetos, especificações gerais e notas de serviços se houver; 

b. Constatada a perfeita execução da obra e cumpridas todas às exigências, lavrar os 

Termos de Recebimento Provisório e Definitivo da Obra; 



    
 

c. Constatada qualquer irregularidade na execução da obra, lavrar Notificação, no 

qual a contratada, em tempo estabelecido, promoverá as devidas correções; 

d. No prazo pré-estabelecido, realizar nova inspeção para verificar o cumprimento 

das exigências constantes do Termo de Recebimento Provisório e Definitivo da 

Obra; 

e. Constatada a correção das irregularidades, lavrar Notificação; 

f. Persistindo as irregularidades, emitir Parecer Técnico orientando que seja emitido 

pelo Ordenador de Despesa o Termo de Recusa e solicitar as penalidades 

cabíveis. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: DAS PENALIDADES 

 

19.1 – Pelo atraso e/ou inexecução total ou parcial do objeto desta licitação, ou inadimplemento 

das obrigações assumidas nos termos do contrato, além das medidas e penalidades previstas em 

Lei e no instrumento de contrato, ficará sujeita a empresa vencedora as seguintes penalidades:  

 

a. Advertência; 

b. 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de rescisão administrativa por ato de sua 

responsabilidade; 

c. 0,01% (um centésimo por cento) do valor do contrato por dia corrido de atraso não 

justificado no prazo de sua conclusão ou em caso de justificativa não aceita pela 

administração; 

 

c.1. A multa prevista no subitem anterior será descontada dos pagamentos mensais 

devidos à empresa vencedora, calculada com base no valor global da contratação; 

c.2. 0,01% (um centésimo por cento) do valor global do contrato por dia corrido de 

atraso não justificado, no prazo da conclusão dos serviços de reparos solicitados pela 

Comissão de Recebimento da Obra ou em caso de justificativa não aceita pela 

administração; 

c.3. O prazo para conclusão dos serviços de reparos solicitados será contado a partir 

da data do recebimento do ofício emitido pela Comissão de Recebimento da Obra. 

 

d. Suspensão temporária de participação e impedimento de contratar com a Administração 

por prazo não superior a 2 (dois) anos, bem como aplicação de multa de 10% (dez por 



    
 

cento) incidente sobre o valor total do fornecimento, no caso de recusa em assinar o 

contrato ou retirar a Nota de Empenho; 

e. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição prevista no item anterior, ou 

até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que publicou a 

penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos 

prejuízos resultantes, e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada. 

 

19.2 - A caução efetuada responderá por todas as multas impostas à empresa vencedora. Se a 

mesma for insuficiente, terá a empresa vencedora 48 (quarenta e oito) horas para complementar o 

valor das multas. 

19.3 - As multas serão calculadas tendo por base o valor global do ajuste. 

19.4 - Se o licitante fornecedor não recolher o valor da multa que porventura lhe for aplicada, com 

amparo na letra “a” do item anterior, dentro de 05 (cinco) dias a contar da data da intimação, a 

respectiva importância será automaticamente descontada da fatura a que fizer jus, acrescida de 

juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, até o limite de 30% (trinta por cento). 

 

CLÁUSULA VIGÊSIMA: DA CAUÇÃO 

 

20.1 - A caução servirá para garantia da execução dos serviços e do pagamento das multas e 

encargos legais, sendo correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global do contrato. 

20.2 - No prazo de 05 (cinco) dias úteis, após a assinatura do contrato, a empresa vencedora 

deverá apresentar caução, nos moldes do parágrafo 1º do Art. 56 da Lei n.º 8.666/93. Se a 

empresa vencedora não efetuar a caução no prazo devido, ao FMS reserva-se o direito de não 

liberar o pagamento das medições, até que se efetue o recolhimento, ou ainda, promover a 

rescisão unilateral do Contrato. 

20.3 - As despesas da prestação da caução correrão por conta da empresa vencedora. 

20.4 - O prazo de vigência da caução a ser depositada deverá corresponder, no mínimo, ao prazo 

de execução da obra, acrescido de 90 (noventa) dias. 

 

20.4.1 - Caso ocorra o vencimento da carta de fiança ou seguro-garantia, depositados a título de 

caução, antes do recebimento definitivo das obras, a empresa vencedora deverá providenciar a 

sua renovação em tempo hábil. 

 

20.5 - A caução somente poderá ser levantada após o recebimento definitivo da obra.  



    
 

 

CLÁUSULA VIGÊSIMA PRIMEIRA: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

21.1 - A simples participação, caracterizada pelo oferecimento da proposta, sem impugnação no 

prazo legal, implicará na aceitação e sujeição da proponente a todas as exigências e condições 

deste Edital; 

21.2 – O FMS não assumirá qualquer responsabilidade pelo pagamento de impostos e/ou outros 

encargos que competirem à empresa vencedora, nem se obrigará a qualquer restituição ou 

reembolso de quantias, principais ou acessórias, que a mesma dispender com esses pagamentos; 

21.3 - Os recursos administrativos decorrentes desta licitação deverão ser interpostos no prazo de 

05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, conforme o que rege o 

Art. 109 da Lei Federal n.º 8.666/93, os quais somente serão aceitos mediante protocolo junto a 

Secretaria Municipal de Suprimento e Licitação; 

 

 21.3.1 – Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo a administração o mesmo prazo, contado do recebimento 

deste último, para a decisão ser proferida; 

 

21.4 - Não havendo expediente no dia marcado para a realização da licitação, esta ocorrerá no 

primeiro dia útil subsequente, mantendo-se o mesmo horário e local; 

21.5 - A Administração poderá emitir suplementos, rever emendas ou modificar qualquer parte do 

Edital, dando ciência às empresas, até 02 (dois) dias úteis antes da abertura da licitação desde 

que estas alterações não afetem a formulação das propostas; 

21.6 - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação, com 

fundamento nas disposições da legislação em vigor; 

21.7 - Por conveniência da Comissão de Licitação, o local para abertura do Ato Licitatório poderá 

ser transferido para outro local, cuja indicação será prestada a todos os licitantes, mediante 

afixação do Aviso na porta da sala da CPL. 

21.8 - Fica assegurado a Prefeitura Municipal de Castanhal/Secretaria Municipal de Saúde-Fundo 

Municipal de Saúde, mediante justificativa motivada, o direito de, a qualquer tempo e no interesse 

da Administração, anular a presente licitação ou revogar no todo ou em parte; 

21.9 - Os Proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação; 

21.10 – O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento da 

licitante, desde que seja possível a aferição de sua qualificação e a exata compreensão de sua 



    
 

proposta, durante a realização da audiência pública desta licitação.  As normas que disciplinam 

esta licitação, serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, 

sem comprometimento da segurança do futuro contrato;  

21.11 - Fica eleito o Foro desta Comarca de Castanhal como seu domicílio legal para quaisquer 

procedimentos decorrentes desta licitação. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: DOS ANEXOS 

 

22.1 - O presente Edital consta de: 

 

ANEXO I - PROJETO BÁSICO; 

ANEXO II - ENCARTES 

ANEXO III - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA; 

ANEXO IV - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO;  

ANEXO V - MEMORIAL DESCRITIVO; 

ANEXO VI - COMPOSIÇÕES DO BDI; 

ANEXO VII - PADRÃO DA PLACA DA OBRA; 

ANEXO VIII - MINUTA DO CONTRATO; 

ANEXO IX - PLANTAS DA OBRA. 

 

Castanhal (PA), 14 de julho de 2020. 

 

Djalma Ferreira da Costa 
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ANEXO I - PROJETO BÁSICO 

REFORMA DA UFS JOSÉ ESPEDITO MAGALHÃES 

 

DA JUSTIFICATIVA 

1. Considerando a necessidade de realizar uma reforma na UFS José Espedito Magalhães do 

Município de Castanhal. 

2. Considerando a Emenda Parlamentar Nº 196/2018 do vereador Sr. Jorge Luiz Rodrigues 

Marinho que destina-se à custear manutenção e reforma da unidade de saúde José Expedito 

de Magalhães – São José. 

3. Considerando o Memo Nº 498/2019-SESMA/GAB que solicita a reforma na UFS José Espedito 

Magalhães do Município de Castanhal. 

4. Portanto, em face das razões acima expostas, elaboramos o presente Projeto Básico, com o fim 

de instruir procedimento administrativo licitatório objetivando a contratação de empresa 

especializada para a REFORMA DA USF JOSÉ ESPEDITO MAGALHÃES, a partir dos projetos, 

memorial e orçamentos apresentados. 

 

DA VIGÊNCIA 

1. O presente Contrato terá vigência de 90 (noventa) dias, devendo a CONTRATADA entregar as obras 

aptas ao imediato funcionamento, contados da Ordem de Serviço de Início da Construção, conforme 

Encarte A (anexo).  

1.1. PARÁGRAFO PRIMEIRO - Havendo necessidade de interrupção dos serviços serão emitidas, 

em concordância com a fiscalização, Ordens de Paralisação conforme Encarte B (anexo) assim 

como, após saneamento da ocorrência, serão emitidas Ordens de Reinício de Serviço 

conforme Encarte C (anexo). 

1.2. As Ordens de Paralisação de Serviço não acarretam suspensão automática da contagem de 

prazo contratual, devendo a CONTRATANTE, ao entender a pertinência do ato, emitir Ordem 

de Suspensão da Contagem de Prazo de Execução de Serviços, conforme Encarte D (anexo). 

1.3. As Ordens de Suspensão da Contagem de Prazo de Execução de Serviços, Encarte D (anexo), 

poderão ser emitidas ainda quando ocorrerem fatos alheios à vontade das partes envolvidas, a 

exemplo de chuvas torrenciais que impeçam o transporte de peças e equipamentos 

necessários ao andamento da obra. 

1.4. Eventual necessidade de prorrogação no prazo final da obra será avaliada por meio da análise 

dos Fiscais e Gestor de Contrato. 
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DOS PREÇOS 

1. O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CASTANHAL pagará a CONTRATADA pelos 

serviços de empreitada, objeto deste Contrato, o valor estimado de R$ 48.009,33 (quarenta e oito 

mil e nove reais e trinta e três centavos). Sendo a fonte de recursos oriundos de recuso próprio. 

2. Todos os serviços serão medidos e pagos conforme disposto expressamente nas condições 

estipuladas no Edital, que faz parte integrante deste instrumento. 

 

DOS PRAZOS PARA EXECUÇÃO, PRORROGAÇÃO E PARALISAÇÃO DA OBRA 

1. O licitante vencedor terá o prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, após formalmente convidado, a 

apresentar a garantia de que trata o Edital e a assinar o contrato. 

2. Para Inicio 

O prazo para início dos trabalhos será de 05 (cinco) dias úteis após a data da expedição da Ordem 

de Serviço. 

3. Ordem de Serviço 

Deverá ser expedida, a critério do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CASTANHAL, 

a partir da assinatura do contrato. 

4. Para conclusão 

O prazo máximo para execução dos serviços objeto desta licitação será de 30 (trinta) dias 

consecutivos, conforme cronograma físico-financeiro. 

Este prazo será contado a partir do recebimento da ordem de serviço, observado o cronograma e o 

que dispõe o Edital. 

5. Prorrogação 

O prazo acima estabelecido poderá ser prorrogado por iniciativa do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

DO MUNICÍPIO DE CASTANHAL, fundamentado em conveniência administrativa, caso fortuito, força 

maior ou por solicitação da contratada, devidamente justificado e aceito pelo FUNDO MUNICIPAL 

DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CASTANHAL e ainda nas condições estabelecidas nos § 1º dos Art. 

57 da Lei Federal nº 8.666/93 e desde que haja acordo prévio entre as partes de no mínimo 30 (trinta) 

dias de antecedência do encerramento do prazo contratual. 
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6. Paralisação dos serviços 

Poderão os serviços objeto do presente contrato ser paralisados a critério do FUNDO 

MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CASTANHAL, atendendo conveniência administrativa, 

caso fortuito ou força maior, hipótese em que o prazo inicial ficará suspenso a partir da data da 

expedição da Ordem de Suspensão da Contagem de Prazo. 

DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

Caberá a CONTRATADA a responsabilidade direta por todos os serviços do presente contrato sujeito à 

fiscalização do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CASTANHAL, através de fiscal 

credenciado. A fiscalização será realizada por exclusivos critérios do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

DO MUNICÍPIO DE CASTANHAL. 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

1. Assegurar que os serviços a serem realizados obedeçam às memórias descritivas, projetos, quando 

couber, normas e especificações técnicas, inerentes aos serviços. 

2. Designar fiscais (titular e suplente), com conhecimento técnico, para fiscalizar o cumprimento do 

contrato.  

3. Providenciar os estudos técnicos de impacto ambiental (Licenças Ambientais) e atender as 

recomendações ou condicionantes impostas pelo órgão ambiental, que forem de sua competência. 

 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

1. A CONTRATANTE compromete-se a: 

1.1. Afixar as placas de obra nos locais determinados pela fiscalização e nos padrões -

estabelecidos pela contratante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, contados a partir 

da data do recebimento da ordem de início dos serviços, sem as quais não será liberada 

nenhuma medição. 

A contratada será responsável pelo fornecimento, colocação e manutenção de todas as placas 

de obra; 

1.2. Submeter-se à fiscalização que o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 

CASTANHAL exercerá sobre os serviços; 

1.3. Manter a equipe técnica em tempo integral à frente dos serviços; 

1.4. Substituir qualquer membro de sua equipe técnica, cuja comprovação de eficiência for julgada 

insatisfatória pela fiscalização; 
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1.5. Definir e aprovar junto à fiscalização de cada frente e/ou etapa de serviços de construção a ser 

iniciada, mesmo que a sua antecessora já tenha sido liberada; 

1.6. Dar ciência por escrito de qualquer anormalidade que verificar na execução dos serviços. 

1.7. Prestar pontualmente os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalização. 

1.8. Executar os serviços de acordo com o prazo estabelecido no Cronograma e com as 

orientações e nos locais determinados pela fiscalização do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

DO MUNICÍPIO DE CASTANHAL. 

1.9. Substituir, por exigência da fiscalização, a qualquer época, os 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 do projeto executivo, 

quando houver; 

1.10. Assumir plena responsabilidade legal administrativa e técnica pela qualidade dos 

serviços executados, por um prazo mínimo de 05 (cinco) anos após o recebimento definitivo 

dos serviços pelo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CASTANHAL; 

1.11. Manter o tráfego normalizado durante a execução dos serviços, havendo necessidade 

de interrupção do tráfego solicitar autorização prévia para a gerência do estabelecimento. 

1.12. Apresentar, para aprovação do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 

CASTANHAL, no prazo de 10 (dez) dias a contar do recebimento da ordem de serviço inicial, 

o cronograma físico-financeiro definitivo das obras e serviços de que trata esta licitação, 

considerando o contido no Edital, em meio digital (excel). 

1.13. Promover, impreterivelmente até 15 (quinze) dias úteis contados da expedição da 

ordem de serviço o número da Anotação de Responsabilidade Técnica (A.R.T.) formalizada 

pelo CREA/PA e cópia do recibo correspondente, bem como providenciar a matricula (CEI) da 

obra junto ao INSS, sob pena dos serviços serem paralisados. 

1.14. Elaborar, especificamente para execução da obra, objeto desta licitação, Folha de 

Pagamento, Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e informações 

à Previdência Social e Guia da Previdência Social. 

1.15. Apresentar ao FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CASTANHAL, junto 

com a nota fiscal de cada medição, prova de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual 

e Municipal, CNDT e FGTS (CRF), nos termos especificados no Edital sob o título 

REGULARIDADE FISCAL. 
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1.16. Executar às suas custas, todos os ensaios, testes e controles tecnológicos definidos em 

conjunto com a fiscalização, como necessários à perfeita garantia de qualidade dos serviços 

executados; 

1.17. Refazer às suas custas, os serviços mal executados, com erros, vícios ou em desacordo 

com o projeto/especificações, detectados pela fiscalização do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

DO MUNICÍPIO DE CASTANHAL; 

1.18. Contratar o fornecimento de minérios, aplicados a construção civil (areia, seixo, etc...) 

somente de empresas e ou pessoas físicas que possuam licença ambiental expedida pela 

SEMA (Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade - Pará) e/ou SEMMA(Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente - Castanhal); 

1.19. Arcar com todos os encargos e obrigações de natureza trabalhista, previdenciária, 

acidentária, tributária, administrativa e civil, decorrente da execução dos serviços, objeto desta 

licitação, inclusive nos casos de rescisão Contratual; 

1.20. Atender as recomendações e/ou condicionantes dos estudos técnicos de impacto 

ambiental impostas pelos órgãos ambientais competentes, quando tais exigências forem de 

sua competência; 

1.21. Registrar obrigatoriamente no Diário de Ocorrências: 

a. As condições meteorológicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos; 

b. As falhas nos serviços de terceiros, não sujeitas à sua ingerência; 

c. As consultas à fiscalização; 

d. As datas de conclusão de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma 

aprovado; 

e. Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos; 

f. As respostas às interpelações da fiscalização; 

g. A eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra ou serviço; 

h. Outros fatos que, a juízo do contratado, deve ser objeto de registro. 

1.22. Responder pelos danos causados diretamente à Administração Pública ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução da obra, não excluindo ou reduzindo 

essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da obra pela Equipe de 

Engenheiros e Técnicos, designados pela Prefeitura Municipal. 

1.23. Responder, também, por quaisquer danos causados diretamente aos bens de 

propriedade da Prefeitura Municipal e/ou do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO 
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DE CASTANHAL, quando esses tenham sido ocasionados e causados por seus empregados 

durante a execução da obra. 

1.24. Arcar com despesa decorrente de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada 

por seus empregados na execução da obra. 

1.25. 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 licitante formular imediata 

comunicação escrita ao FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 

CASTANHAL, de forma a evitar empecilhos ao perfeito desenvolvimento da obra.  

1.26. 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 5 (cinco) 

dias uteis, contados da ciência pela contratada, ou no prazo para tanto estabelecido pela 

fiscalização. 

1.27. Providenciar, por conta própria, toda a sinalização necessária à execução da obra, no 

sentido de evitar qualquer tipo de acidente. 

1.28. Remover o entulho, lixo, todos os materiais que sobrarem e as instalações provisórias da obra, 

promovendo a limpeza do local da obra, durante todo o período de execução e, especialmente, 

ao seu final, dando destinação em conformidade com as exigências legais. 

1.29. Responsabilizar-se pela construção, operação, manutenção e segurança do canteiro de 

obras, vigilância, organização e manutenção do esquema de prevenção de incêndio, bem 

como outras construções provisórias necessárias. 

1.30. Providenciar a Elaboração do PAE – Plano de Atendimento à Emergência. 

1.31. Submeter à Equipe de Engenharia deste Município as amostras de todos os materiais a 

serem empregados nos serviços antes da sua execução. 

1.32. Entregar a obra e os serviços com As Built, expedidos pela Secretaria de Obras do 

Município e Corpo de Bombeiros, quando esta for necessário, e com as instalações definitivas 

de luz, força, água, esgoto, telefone e contra incêndio, devidamente testadas e aprovadas, em 

perfeitas condições de uso e funcionamento, e, quando for o caso, ligadas às redes públicas, 

com a aprovação das concessionárias locais.  

1.33. Arcar com todas as despesas referentes ao consumo de água, energia elétrica e 

segurança do canteiro até o recebimento definitivo da obra. 
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1.34. Fornecer e instalar os Equipamentos de Proteção Coletiva que se fizerem necessários 

no decorrer das diversas etapas da obra, de acordo com o previsto nas Normas 

Regulamentadoras e que se fizerem necessárias. 

1.35. Fornecer e instalar os Equipamentos de Proteção Individual necessários e adequados 

ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme previsto na NR-06 

e NR-18 da Portaria nº 3214 do Ministério do Trabalho. 

1.36. Providenciar os exames médicos conforme determinados na NR-07. 

1.37. Providenciar a elaboração e implementação do PPRA conforme determinado na NR-09. 

1.38. Providenciar a elaboração e implementação do PCMAT, caso a obra venha a ter 20 

(vinte) ou mais trabalhadores, contemplando os aspectos da NR-18 e os demais dispositivos 

complementares de segurança. 

1.39. Manter os empregados da empresa uniformizados com identificação e os devidos 

equipamentos de higiene e segurança do trabalho. 

1.40. E cumprir cada uma das normas regulamentadoras sobre Medicina e Segurança do 

Trabalho. 

1.41. Atender as exigências do Plano/Projeto de Controle Ambiental, disponibilizado pela 

Prefeitura Municipal. 

1.42. Manter sempre, no canteiro de obras, um conjunto completo de todos os 

projetos/desenhos com suas respectivas revisões atualizadas.  

1.43. Caberá, ainda, à empresa contratada, como parte de suas obrigações:  

a. efetuar o registro do Contrato no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - 

CREA/PA, cumprindo-se o disposto da Lei n.º 6.496, de 07.12.77;  

b. indenizar ou restaurar os danos causados às vias ou logradouros públicos;  

c. remanejar quaisquer redes ou empecilhos, porventura existentes no local da obra;  

d. apresentar Laudo de Ruído Ambiental com sua respectiva ART, conforme 

exigências dos órgãos competentes. 

1.44. Em cada medição deverá ser apresentado a Solicitação de Medição, Boletim de Medição 

(excel), Relatório Fotográfico e Diário de Obra, em meio digital e impresso, assinado e datado. 

1.45. O Boletim de Medição, Relatório Fotográfico e Diário de Obra seguem um padrão pré-

estabelecido pelo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CASTANHAL, e devem 

ser solicitados junto ao mesmo. 

1.46. Quaisquer alterações na execução da obra devem ser solicitadas por escrito a 
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CONTRATANTE e autorizadas pelo fiscal e gestor da obra. Mudanças não autorizadas não 

serão indenizadas ou aditivadas. 

1.47. Obriga-se a CONTRATADA a manter durante toda a execução do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação.  

 

DAS MEDIÇÕES, FATURAMENTO, PAGAMENTO E RECEBIMENTO 

1. As medições dos serviços serão elaboradas tomando-se por base as memórias de cálculo emitida 

pela contratada, referente a esse período. 

2. As memórias de cálculo elaboradas, assinadas e emitidas pela contratada, deverão ser mensais (de 

acordo com o cronograma físico financeiro), com exceção da primeira e da última que poderão ter 

periodicidade inferior a um mês-calendário. A primeira, elaborada a partir da emissão da ordem de 

serviço, sendo fechada no último dia do mês, e a última, que deverá ser elaborada logo após a 

conclusão dos serviços; 

2.1. As memórias de cálculo referentes ao período de execução dos serviços serão preparadas pela 

contratada com o acompanhamento e aferição da fiscalização; 

2.2. Nas memórias de cálculo deverão constar as ruas, trechos e os serviços executados, conforme 

descrição dos serviços da planilha orçamentária do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO 

MUNICÍPIO DE CASTANHAL; 

2.3. As medições serão elaboradas com base nas memórias de cálculo emitidas pela contratada, 

obedecendo ao período das mesmas, com aferição da fiscalização; 

2.4. A liberação da 1ª medição será condicionada à entrega pelo contratado do Registro do Contrato 

e ART junto ao CREA-PA, bem como da Matricula CEI junto ao INSS. 

3. A nota fiscal de serviços acompanhada do respectivo Boletim de Medição (aferido), deve ser emitida 

contra o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CASTANHAL e entregue na Secretaria 

Municipal de Planejamento, para fins de processamento e envio para pagamento, no prazo máximo 

de 10 (dez) dias corridos após a emissão do Boletim de Medição aferido pela fiscalização. 

4. O pagamento da nota fiscal de serviços será feito através de depósito ou transferência bancária, em 

conta a ser indicada pela CONTRATADA, no máximo até 30 (trinta) dias corridos após o recebimento 

da Nota Fiscal pela Secretaria de Planejamento. A fatura será emitida de acordo com o Boletim de 

Medição aferido pela fiscalização do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 

CASTANHAL. 
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5. Quando a nota fiscal de serviços apresentar elemento que a invalide, esta deverá ser substituída pela 

CONTRATADA e o prazo para pagamento será contado a partir da apresentação da nova nota em 

condições satisfatórias. 

6. Não será aceita nota fiscal de serviços com número de CNPJ diferente do apresentado pela empresa 

na licitação. 

7. Não serão aceitas cobranças de Título através do sistema bancário ou negociados com terceiros. 

8. A critério do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CASTANHAL, os quantitativos dos 

serviços, objeto desta licitação, poderão ser reduzidos ou aumentados em até 25% (vinte e cinco por 

cento), consoante o Art. 65 da Lei Federal n° 8.666/93. 

9. A CONTRATADA ao participar do processo licitatório concorda com a adequação do projeto e seus 

anexos que integra o Edital de Licitação e as alterações contratuais sob alegação de falhas ou 

omissões em quaisquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memorias e estudos 

técnicos preliminares do projeto que não poderão ultrapassar, no seu conjunto, dez por cento do 

valor total do contrato, computando-se esse percentual para verificação do limite previsto no §1º do 

art. 65 da Lei nº 8.666/93, conforme estipulado no Decreto nº 7.983/13. 

10. É admitida solicitação de correção monetária ou de reajuste pelo IGPM/FGV (Índice Geral de Preços 

do Mercado, medido pela Fundação Getúlio Vargas), que reflita a variação dos custos de produção 

ou dos insumos utilizados no contrato, desde que o prazo de execução ultrapasse à um ano e que 

o motivo do atraso na obra não seja de responsabilidade da CONTRATADA. 

11. É admitida solicitação de REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO, pelo INCC/FGV (Índice 

Nacional de Custo da Construção, medido pela Fundação Getúlio Vargas).  

 

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

1 – Pelo atraso e/ou inexecução total ou parcial do objeto desta licitação, ou inadimplemento das 

obrigações assumidas nos termos do contrato, além das medidas e penalidades previstas em Lei e no 

instrumento de contrato, ficará sujeita a empresa vencedora as seguintes penalidades:  

a. Advertência; 

b.  10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de rescisão administrativa por ato de sua 

responsabilidade; 

c. 0,01% (um centésimo por cento) do valor do contrato por dia corrido de atraso não justificado 

no prazo de sua conclusão ou em caso de justificativa não aceita pela administração; 
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c.1. A multa prevista no subitem anterior será descontada dos pagamentos mensais devidos à 

empresa vencedora, calculada com base no valor global da contratação; 

c.2. 0,01% (um centésimo por cento) do valor global do contrato por dia corrido de atraso não 

justificado, no prazo da conclusão dos serviços de reparos solicitados pela Comissão de 

Recebimento da Obra ou em caso de justificativa não aceita pela administração; 

c.3. O prazo para conclusão dos serviços de reparos solicitados será contado a partir da data 

do recebimento do ofício emitido pela Comissão de Recebimento da Obra. 

d. Suspensão temporária de participação e impedimento de contratar com a Administração por 

prazo não superior a 2 (dois) anos, bem como aplicação de multa de 10% (dez por cento) 

incidente sobre o valor total do fornecimento, no caso de recusa em assinar o contrato ou retirar 

a Nota de Empenho; 

e. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição prevista no item anterior, ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que publicou a penalidade, que será 

concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes, e 

depois de decorrido o prazo da sanção aplicada. 

2 - A caução efetuada responderá por todas as multas impostas à empresa vencedora. Se a mesma for 

insuficiente, terá a empresa vencedora 48 (quarenta e oito) horas para complementar o valor das multas. 

3 - As multas serão calculadas tendo por base o valor global do ajuste. 

4 - Se o licitante fornecedor não recolher o valor da multa que porventura lhe for aplicada, com amparo 

na letra “a” do item anterior, dentro de 05 (cinco) dias a contar da data da intimação, a respectiva 

importância será automaticamente descontada da fatura a que fizer jus, acrescida de juros moratórios 

de 1% (um por cento) ao mês, até o limite de 30% (trinta por cento). 

 

DA RESCISÃO 

1. O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CASTANHAL poderá rescindir o Contrato, 

independente de protesto ou interpelação judicial ou extrajudicial, se a CONTRATADA: 

 

a. Descumprir qualquer dispositivo contratual; 

b. Tiver decretada sua falência ou concordata; 
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c. Promover a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura que prejudique a 

execução do contrato. 

 

DOS DOCUMENTOS RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

1. Acompanharão obrigatoriamente as Propostas Comerciais, como partes integrantes da mesma, os 

seguintes anexos, os quais deverão conter o nome da LICITANTE, a assinatura e o título do 

profissional que os elaborou, e o número da Carteira do CREA desse profissional: 

a. Planilha de Orçamento, contendo preços unitários e totais de todos os itens de serviços 

constantes da PLANILHA DE ORÇAMENTO; 

b. Planilha de Orçamento, completa em meio físico e magnético, na extensão XLS (elaborada em 

EXCEL), com arredondamento de duas casas decimais, utilizando a ferramenta “Arred”; 

c. Cronograma Físico-Financeiro compatível com os serviços, em meio físico e magnético, na 

extensão XLS (elaborada em EXCEL); 

d. Planilha analítica de encargos sociais, em meio físico e magnético, na extensão XLS (elaborada 

em EXCEL); 

e. Planilha de composição analítica do BDI, em meio físico e magnético, na extensão XLS 

(elaborada em EXCEL): 

✓ Os tributos referentes ao Imposto de Renda – Pessoa Jurídica – IRPJ e Contribuição 

Social Sobre o Lucro Líquido – CSLL não deverão integrar o cálculo do Benefício de 

Despesas Indiretas – BDI, nem tampouco a planilha de custo direto, por se constituírem 

em tributos de natureza direta e personalística, que oneram pessoalmente a 

CONTRATADA, não devendo ser repassados ao CONTRATANTE, como também os 

custos de mobilização e desmobilização de canteiro; 

✓ Os custos referentes a Administração Local da Obra não deverão integrar o cálculo do 

Benefício de Despesas Indiretas – BDI, por ser parte integrante a planilha de custo direto. 

f. Composições. 

DOS DOCUMENTOS RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

1. A empresa LICITANTE deverá apresentar os seguintes documentos relativos à qualificação técnica: 

a.  Certidão válida de Registro da Pessoa Jurídica emitida pelo Conselho Regional de Engenharia 

e Agronomia - CREA ou CAU, comprovando que a empresa possui como responsável técnico 

no mínimo 01 (um) profissional legalmente habilitado; 

b. Atestado(s) de Capacidade Técnica fornecido(s) por órgão(s) da Administração Pública ou 

entidade(s) privada(s) e a(s) correspondente(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico (CAT), 
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emitida(s) pelo CREA ou CAU, em nome de seu(s) responsável(is) técnico(s), onde se comprove 

que a licitante tenha executado ou esteja executando, satisfatoriamente, serviços de 

características semelhantes ao objeto desta licitação; 

c. Atestado de Visita Técnica (caso seja exigido no edital). 

 

DO RECEBIMENTO DA OBRA 

1. A obra será recebida por Comissão formada pelo Eng° fiscal, dois membros designados pela 

Secretaria Municipal de Planejamento (Titular e Suplente) e mais dois membros designados pela 

Secretaria Municipal de Saúde (Titular e Suplente). 

2.  Dada formalmente como concluída a obra pela CONTRATADA, será recebida, por uma Comissão 

de Recebimento da Obra, especialmente designada, que emitirá PARECER da situação da obra, o 

qual embasará a CONTRATANTE a lavrar o "TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO", dentro de 

trinta dias da comunicação feita pela CONTRATADA. 

3. O TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO somente será lavrado se todos os serviços da obra 

estiverem concluídos e aceitos pela CONTRATANTE e, quando em contrário, será lavrado TERMO 

DE NÃO RECEBIMENTO, anulando a solicitação feita anteriormente, devendo a CONTRATADA, 

depois de atendidas todas as exigências, solicitar novamente o recebimento da obra. 

4. Decorridos sessenta dias da emissão do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO, desde que 

corrigidos eventuais defeitos surgidos neste período, a CONTRATANTE lavrará o TERMO DE 

RECEBIMENTO DEFINITIVO, cuja data será o referencial para análise do prazo contratual, será 

emitido somente após a apresentação das CND’s - Certidão Negativa de Débito: Federal, 

Trabalhista, CRF (FGTS), Estadual e Municipal, referente à obra contratada. Bem como Certidão 

Negativa de Débitos e a baixa do CEI (Cadastro Específico do INSS).  

5. O prazo máximo para apresentação das Certidões será de trinta dias da data da emissão do 

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO. Em caso da não apresentação, será imposta a multa 

equivalente a 2% (dois por cento) do valor do Contrato. 

6. Será de responsabilidade da Comissão de Recebimento da Obra:  

a. Verificar se a obra foi executada de acordo com as disposições do contrato, projetos, 

especificações gerais e notas de serviços se houver; 

b. Constatada a perfeita execução da obra e cumpridas todas às exigências, lavrar os Termos de 

Recebimento Provisório e Definitivo da Obra; 
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c. Constatada qualquer irregularidade na execução da obra, lavrar Notificação, no qual a 

contratada, em tempo estabelecido, promoverá as devidas correções; 

d. No prazo pré-estabelecido, realizar nova inspeção para verificar o cumprimento das exigências 

constantes do Termo de Recebimento Provisório e Definitivo da Obra; 

e. Constatada a correção das irregularidades, lavrar Notificação; 

f. Persistindo as irregularidades, emitir Parecer Técnico orientando que seja emitido pelo 

Ordenador de Despesa o Termo de Recusa e solicitar as penalidades cabíveis. 

 

DA PLACA DE OBRA 

1. Vide MANUAL DE USO, em anexo. Observar os seguintes pontos: 

a. A logomarca deve está atualizada; 

b. Incluir o nome da construtora; 

c. Incluir data de início e térmico da obra. 

 

 

Castanhal, 31 de março de 2020. 

 

Ana Júlia Costa 

Engª Civil – CREA 151669057-5 

Responsável Técnico: 



 

ANEXO II - ENCARTES 

 

ENCARTE A 
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Obra: (Nome da Obra) 

Contrato: (Número do Contrato) 

 

 
Elaborado por: Aprovado por: 

 
ORDEM DE ÍNICIO DE SERVIÇO 

Nº 000/00 

 
DATA    _/   _/  _ 

 

 
Objeto Contratual:  Construção de xxxxx, no Município xxxxx. 

 

Etapas autorizadas: 

 
Sondagem ( ) 

 
Projeto Executivo de Implantação ( ) 

Construção ( ) 

 
Prazo: 

 

 
Valor: R$  _,00 (  ). 

 

 
Nota: Para todos os efeitos esse documento inicia a contagem de prazo de execução dos serviços. 

Eventuais paralisações dos serviços e suspensão de contagem de prazo contratual só terão efeito desde que 

expressamente autorizadas pelo Ente Contratante. 

Pelo Contratante: Pelo Contratado: 

DJALMA FERREIRA 
DA 
COSTA:136075292
72

Assinado de forma digital 
por DJALMA FERREIRA DA 
COSTA:13607529272 
Dados: 2020.07.15 
10:50:28 -03'00'



 

ENCARTE B 
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Obra: (Nome da Obra) 

Contrato: (Número do Contrato) 

 

 
Elaborado por: 

 

 

 

 

Aprovado por: 

  

 
ORDEM DE PARALISAÇÃO DE SERVIÇO 

Nº 000/00 

 
DATA    _/   _/  _ 

 

 
Objeto Contratual: Construção de xxxxxxx, no Município xxxxx  

 
Etapas paralisadas: xxxx 

 

 
Motivo: xxxxxx 

 

 
Prazo: xxxx 

 

 
Nota: Essa Ordem de Paralisação de Serviço não tem efeito para fins de Suspensão de Contagem de Prazo 

Contratual. 

Pelo Contratante: Pelo Contratado: 



 

ENCARTE C 
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Obra: (Nome da Obra) 

Contrato: (Número do Contrato) 

 

 
Elaborado por: 

 

 

 

Aprovado por: 

  

 
ORDEM DE RETOMADA DE SERVIÇO 

Nº 001/2018 

 
DATA 12/01/2018 

 

 
Objeto Contratual: Construção de xxxx, no Município xxxxx 

 

 

 
Etapas autorizadas: xxxx. 

 

 

 
Prazo: xxxx 

 

 

 
 
Nota: Esse documento certifica a solução do problema que motivou a emissão da Ordem de Paralisação. 

Caso tenha sido emitida Ordem de Suspensão de Contagem de Prazo de Execução de Serviços, este documento 

reinicia a contagem de prazo contratual. 

Pelo Contratante: Pelo Contratado: 



 

ENCARTE D 
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Obra: (Nome da Obra) 

Contrato: (Número do Contrato) 

 

 
Elaborado por: 

 

 

 

 

Aprovado por: 

  

 
ORDEM DE SUSPENSAO DE CONTAGEM DE PRAZO DE EXECUÇAO DE SERVIÇO 

Nº 000/00 

 
DATA    _/   _/  _ 

 

 
Objeto Contratual: Construção de xxxx, no Município xxxxx  
 
Etapas paralisadas: xxxxxx 

 

 
Motivo: xxxx 

 

 
Início da paralisação: DATA    _/   /_  

Prazo previsto: DATA _   / / _ (xx dias) 

 

 

 
 
Nota: Essa Ordem de Suspensão de Contagem de Prazo de Execução de Serviço poderá ser utilizada para 

justificativa de aditamento de prazo contratual, sem aplicação de sanções administrativas ao FORNECEDOR. 

Pelo Contratante: Pelo Contratado: 

 

 

 

 

 

 

 



 

ENCARTE E 
 

 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 

 

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO DA EDIFICAÇÃO 

 
Pelo presente instrumento, as partes a seguir qualificadas, de um lado       

(contratante), neste ato representada pelo   (nome),  (documento), 

  (cargo),    e    de    outro    lado a   empresa (contratada),CNPJ   nº 

   por seu representante legal 

  (nome),  (documento),  cargo, vêm expressar e formalizar: 

1. As partes celebraram em (data), o Contrato  de nº  , decorrente da Tomada de 

Preços de nº xxx, para 

  (objeto  do contrato). 

2. Decorrido o  prazo estabelecido no item  do edital de nº  , que originou 

este Contrato, estando todas as não conformidades solucionadas,  a  edificação  integralmente 

concluída, e o Manual de uso e Operação entregue, visa o presente instrumento consignar o 

RECEBIMENTO PROVISÓRIO  DA  EDIFICAÇÃO,  de acordo com o objeto 

contratado. 

3. A lavratura deste Termo autoriza a restituição/liberação da Garantia para Execução dos 

Serviços prestada pela CONTRATADA. 

4. O presente Termo não exclui a responsabilidade Civil da CONTRATADA pela qualidade do 

serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato,  bem  como  as  demais 

penalidades previstas no Edital. 

5. Caso a edificação apresente Vícios Aparentes ou Ocultos, a contar da data de assinatura deste 

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO, a CONTRATADA se compromete, às suas 

expensas, a reparar as falhas e assegurar o funcionamento adequado da edificação, 

preservando todos os critérios e requisitos de desempenho. 

6. 

(Local)  , (Data)  . 
 

 
   

Representante Legal da Contratante Repres.  Legal da CONTRATADA:      

RG: RG: 

CPF: CPF: 

 

 



 

ENCARTE F 
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TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DA EDIFICAÇÃO 

 
Pelo presente instrumento, as partes a seguir qualificadas, de um lado       

(contratante), neste ato representada pelo   (nome),  (documento), 

  (cargo),    e    de    outro    lado a   empresa (contratada),CNPJ   nº 

   por seu representante legal 

  (nome),  (documento),  cargo, vêem expressar e formalizar: 

6. As partes celebraram em (data),  o Contrato  de nº  , decorrente da adesão à Ata 

de Registro de Preços de nº xxx, para 

  (objeto  do contrato). 

7. Decorrido o  prazo estabelecido no item  do edital de nº  , que originou 

este Contrato, estando todas as não conformidades solucionadas,  a  edificação  integralmente 

concluída, e o Manual de uso e Operação entregue, visa o presente instrumento consignar o 

RECEBIMENTO DEFINITIVO  DA  EDIFICAÇÃO,  de acordo com o objeto contratado. 

8. A lavratura deste Termo autoriza a restituição/liberação da Garantia para Execução dos 

Serviços prestada pela CONTRATADA. 

9. O presente Termo não exclui a responsabilidade Civil da CONTRATADA pela qualidade do 

serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato,  bem  como  as  demais 

penalidades previstas no Edital. 

10. Caso a edificação apresente Vícios Aparentes ou Ocultos durante o primeiro ano, a contar da 

data de assinatura deste TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO,  a CONTRATADA se 

compromete, às suas expensas, a reparar as falhas e assegurar o funcionamento adequado da 

edificação, preservando todos os critérios e requisitos de desempenho. 

6. 

(Local)  , (Data)  . 
 

 
   

Representante Legal da Contratante Repres.  Legal da CONTRATADA     
RG: RG: 

CPF: CPF: 

 



 

 

 

ENCARTE G 

 

 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 

 

EMPRESA CONTRATADA: (razão social ) CNPJ: _    .   _.   _/_  - 

Data da Elaboração:  / /20__ 

Elaborado por: (Fiscal de Obra) 

 
TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO DE INFRAÇÃO 

Nº 000/00 

 
Declaramos estarmos cientes de que em Vistoria realizada foram constatadas, na obra supracitada, as Não Conformidades 

descritas na tabela abaixo. 

Outrossim, declaramos estarmos cientes e notificados da obrigação de apresentar em até 5 dias, contados a partir desta 

data, Plano de Correção, e que, caso não sejam efetuadas as correções dentro prazo estabelecido em Cronograma, serão 

aplicadas as multas e sanções administrativas previstas em contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Engº / Representante Legal da CONTRATADA 

CREA:                         DATA: 

DEFINIÇÕES: 

Não conformidade GRAVÍSSIMA: quando a CONTRATADA recebeu mais de uma multa por Não-Conformidade 

Grave, e até o final da obra, não tomou as providências necessárias à reparação das mesmas; 

Não conformidade GRAVE: quando coloca em risco a segurança do edifício e/ou a integridade física do usuário;  

Não conformidade MODERADA: perda da funcionalidade e/ou durabilidade do elemento, sem afetar a segurança do 

edifício ou do usuário; 

Não Conformidade LEVE: aspectos estéticos e/ou especificação técnica diferente da projetada. 

 
A aplicação do índice de Não Conformidade, dentro de cada faixa, ficará a critério do fiscal, e o valor constante 

da Notificação de Infração será calculado sobre o valor total do item não conforme. 

ENGENHEIRO FISCAL DA OBRA: GESTOR DO CONTRATO: OBSERVAÇÕES: 

                             

 
Item 

Grau Não Conformidade Índice 

(0,1 a 1,0) 

 
Comentários leve moderado alto 

      

      

      

      

 



Versão: Emissão: Página:

00 31/03/2020

BDI:

28,82%

Item Fonte Código Descrição Und Quantidade
Custo Unitário

(R$)

Preço Unitário

(R$)

Preço Total

(R$)
%

REFORMA DA USF JOSÉ ESPEDITO MAGALHÃES          48.009,33 100,00 %

1 SERVIÇOS PRELIMINARES               887,53 1,85 %

 1.1 SEDOP  011340 Placa de obra em lona com plotagem de gráfica m²                   4,10                   168,04                   216,47               887,53 1,85 %

2 OBRA GROSSA               421,92 0,88 %

 2.1 SINAPI  87878 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_06/2014

m²                   9,00                       3,57                       4,60                 41,40 0,09 %

 2.2 SINAPI  87530 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m²                   9,00                     32,82                     42,28               380,52 0,79 %

3 REVESTIMENTOS          22.567,37 47,01 %

 3.1 SINAPI  88483 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
m²                   9,00                       2,43                       3,13                 28,17 0,06 %

 3.2 SINAPI  88497 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
m²                   9,00                     10,02                     12,91               116,19 0,24 %

 3.3 SINAPI  88487 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
m²               917,83                     10,04                     12,93          11.867,54 24,72 %

 3.4 SINAPI  88423 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM 

PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014
m²               446,32                     18,36                     23,65          10.555,47 21,99 %

4 REVISÃO DA COBERTURA          13.376,24 27,86 %

 4.1 Próprio  00000001 

Revisão de Telhado com troca de 10% do material, incluindo retirada de todas as 

telhas, limpeza e recolocação, troca de 10% das telhas e madeiramento (trama e 

pontaletes)

m²               410,44                     25,30                     32,59          13.376,24 27,86 %

5 FORRO PVC            1.495,18 3,11 %

 5.1 SINAPI  97640 
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m²                 24,30                       1,12                       1,44                 34,99 0,07 %

 5.2 SINAPI  96486 
FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P
m²                 24,30                     46,65                     60,09            1.460,19 3,04 %

6 GUARDA-CORPO            9.235,80 19,24 %

 6.1 SEDOP  241470 Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado 1 1/2" m²                 21,99                   295,57                   380,75            8.372,69 17,44 %

 6.2 SINAPI  100722 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO 

OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO 

EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

m²                 21,99                     15,75                     20,29               446,18 0,93 %

 6.3 SINAPI  100753 

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 

DEMÃOS). AF_01/2020

m²                 21,99                     14,72                     18,96               416,93 0,87 %

7 REMOÇÕES E RETIRADAS                 25,29 0,05 %

 7.1 SINAPI 97631
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m²                   9,00                       2,18                       2,81                 25,29 0,05 %

Observações:

1. Este orçamento é vinculado à Emenda Parlamentar nº 196/2018, conforme solicitação enviada via ofício nº 498/2019-SESMA/GAB.

REFORMA DA USF JOSÉ ESPEDITO MAGALHÃES                   SINAPI - 01/2020 - Pará

                  SEDOP - 11/2019 - Pará

Desonerado

Horista: 87,20%

Mensalista: 48,27%

ANEXO  III - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Tomador

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTANHAL Página 1 de 1

Objeto: Data-base: Encargos Sociais:

Ana Júlia Costa

Engª Civil – CREA 151669057-5

Responsável Técnico:

DJALMA FERREIRA 
DA 
COSTA:1360752927
2

Assinado de forma digital 
por DJALMA FERREIRA DA 
COSTA:13607529272 
Dados: 2020.07.15 
10:50:59 -03'00'



Versão: Emissão: Página:

00 31/03/2020

BDI:

28,82%

1º Mês 2º Mês

48.009,33R$        

100%

887,53R$             

100%

421,92R$             

100%

22.567,37R$        

100%

13.376,24R$        

100%

1.495,18R$          

100%

9.235,80R$          

100%

25,29R$               

100%

REFORMA DA USF JOSÉ ESPEDITO MAGALHÃES 48.009,33R$          

ANEXO IV - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Tomador

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTANHAL Página 1 de 1

Objeto: Data-base: Encargos Sociais:

REFORMA DA USF JOSÉ ESPEDITO MAGALHÃES                   SINAPI - 01/2020 - 

Pará

Desonerado

Horista: 87,20%

Descrição
Preço Total

(R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 887,53R$                  

2 OBRA GROSSA 421,92R$                  

3 REVESTIMENTOS 22.567,37R$             

4 REVISÃO DA COBERTURA 13.376,24R$             

7 REMOÇÕES E RETIRADAS 25,29R$                    

5 FORRO PVC 1.495,18R$               

6 GUARDA-CORPO 9.235,80R$               

Ana Júlia Costa

Engª Civil – CREA 151669057-5

Responsável Técnico:

DJALMA FERREIRA 
DA 
COSTA:13607529272

Assinado de forma digital 
por DJALMA FERREIRA DA 
COSTA:13607529272 
Dados: 2020.07.15 
10:52:09 -03'00'
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ANEXO V - MEMORIAL DESCRITIVO DE ARQUITETURA 
REFORMA DA UFS JOSÉ ESPEDITO MAGALHÃES 

 

1. DADOS DA OBRA 

Obra: Reforma da UFS José Espedito Magalhães. 

Local: Tv. Maria Gorete do Carmo, 494 – Bairro São José, Castanhal - PA 

Serviço: Reforma 

Área total construída: 434,73 m² 

2. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O presente memorial tem por finalidade determinar os serviços e materiais a serem aplicados no 

Projeto de Reforma da UFS José Espedito Magalhães. Todos os serviços serão executados por 

profissionais habilitados, empregando-se a melhor técnica, devidamente registrada nos respectivos 

órgãos de classe e categoria, além de documentadas todas as etapas com certificado de 

responsabilidade técnica. 

Os materiais empregados na obra serão comprovadamente de excelente qualidade, de 

procedência e padrão assegurados proporcionando um trabalho final confiável. 

3. ESPECIFICAÇÕES GERAIS 

o PLACA DA OBRA: 

Deverá ser colocada placa conforme medidas, cores e dizeres constantes conforme padrão 

fornecidos pela Prefeitura de Castanhal. 

Deverá ser colocado placa de identificação da Construtora contratada, bem como o de todas as 

empresas ou de profissionais subcontratados que concorrem para o andamento da obra, 

devendo tais placas conter indicações da especialidade do subcontratado. 

o OBRA GROSSA  

Deverão ser realizados reparos nas áreas infiltradas e/ou comprometidas conforme indicação do 

fiscal do contrato. O reparo deverá ser realizado retirando-se o reboco existente para que possa 

ser aplicado chapisco de traço 1:3 de 5mm e reboco de traço 1:2:8 de espessura 20mm novos. 

 

o REVESTIMENTOS 

DJALMA 
FERREIRA DA 
COSTA:1360752
9272

Assinado de forma 
digital por DJALMA 
FERREIRA DA 
COSTA:13607529272 
Dados: 2020.07.15 
10:53:45 -03'00'
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Nas áreas reparadas deverá ser aplicado fundo selador látex PVA com uma demão e 

posteriormente deverá ser executado o emassamento e lixamento de massa látex PVA nas 

paredes. Os ambientes internos receberão pintura látex PVA em duas demãos em cor a ser 

definida, para ambientes externos será aplicada pintura em tinta acrílica em cor a ser definida 

com duas demãos. 

o REVISÃO DA COBERTURA 

A cobertura será inteiramente revisada, devendo ser realizada a retirada e limpeza de todas as 

telhas. Deverá haver a reposição de 10% tanto das telhas como da estrutura em madeira 

(incluindo pontaletes e trama), conforme indicação da fiscalização. 

o FORRO PVC  

O forro da entrada da edificação deverá ser substituído, devendo ser inteiramente retirado e 

instalado novo forro em PVC. 

o GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO 

Todas as peças e modelos dos guarda-corpos e corrimãos deverão ser executados em 

conformidade com as normas da ABNT: NBR 9050:2015, NBR 9077:2001 e NBR 14718:2008. 

A montagem das peças deverá seguir os detalhes do projeto arquitetônico, e deverão ser 

adequados conforme o local em que serão instalados. As finalizações das barras do guarda-

corpo e do corrimão deverão ser arredondadas. Todas as peças deverão ser protegidas com 

zarcão e finalizadas com tinta acrílica em cor a ser definida. 

o LIMPEZA 

Ao término da obra deverão ser desmontadas e retiradas todas as instalações provisórias, bem 

como todo o entulho do terreno, sendo limpos e varridos os acessos.  

Castanhal (PA), 31 de março de 2020. 

 

 

Ana Júlia Costa 

Engª Civil – CREA 151669057-5 

Responsável Técnico: 



Tomador Versão: Emissão: Página:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTANHAL 00 31/03/2020

Encargos Sociais: BDI:

Desonerado

Horista: 87,20%

Mensalista: 48,27%

28,82%

Descrição  Adotado 

Administraçao Central 3,00%

Seguro e Garantia 0,80%

Risco 0,97%

Despesas Financeiras 0,59%

Lucro 6,16%

Tributos (Imposto COFINS 3% e PIS 0,65%) 3,65%

Tributos (ISS) 5,00%

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre Receira Bruta) 4,50%

BDI 28,82%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

(1 + AC + S + R + G) x (1 + DF) x (1 + L)

( 1 - I )

Fonte da composição, valores de referência e fórmula de BDI: Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário

BDI = -1

ANEXO VI - COMPOSIÇÃO DE BDI
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ANEXO VIII - MINUTA DE CONTRATO 

 

CONTRATO DE EMPREITADA N° XXX/XXXX, CELEBRADO ENTRE A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL/FUNDO MUNICIPAL DE 

SAÚDE DE CASTANHAL E A EMPRESA XXXXXXXXXX, COMO ABAIXO 

MELHOR SE DECLARA: 

 

 O MUNICÍPIO DE CASTANHAL, neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Sr. Pedro 

Coelho da Mota Filho, brasileiro, casado, empresário, inscrito no RG nº XXXXX, e CPF nº 

XXXXXXXXX, como INTERVENIENTE, o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 

CASTANHAL - FMS, com sede nesta cidade à Travessa Cônego Luis Leitão, n° 1943, bairro centro, 

Castanhal/PA, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 07.918.201/0001-11 representado pela Secretária 

Municipal de Saúde de Castanhal/PA, Sra. Carla Moreira Pereira Lima, brasileira,  divorciada, 

administradora de empresas, portadora da carteira de identidade nº XXXXXXXX e do C.P.F. nº 

XXXXXXX, residente e domiciliado à Rua XXXXXX, n° XXX, bairro XXXXX, CEP XXXX, a seguir 

denominada CONTRATANTE, e a Empresa xxxxxxxx, com sede à xxxxxxxxxxxx, Inscrita no 

C.N.P.J/MF sob o n.º xxxxxxxx, representada neste ato por seu xxxxxxxxxxx, residente e domiciliado à 

xxxxxxxxxxx, a seguir denominada CONTRATADA, considerando a homologação pela Comissão 

Permanente de Licitação referente a TOMADA DE PREÇOS n° xxx/2020-FMS resolvem firmar o 

presente Contrato, de acordo com Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, além das cláusulas e 

condições seguintes: 

 

CLAÚSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 

1. O presente Contrato tem como objeto à execução de serviço de REFORMA DA USF JOSÉ 

ESPEDITO MAGALHÃES, neste Município de Castanhal/PA, conforme especificações contidas no 

Edital e seus Anexos. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTOS DOS SERVIÇOS  

 

2.1. A fiscalização dos serviços será de competência e responsabilidade exclusiva do FUNDO 

MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, a quem caberá, por meio de representante especialmente designado, 

verificar se no seu desenvolvimento estão sendo cumpridos os termos do contrato, para a fiel execução 

da obra e serviços contratados, de acordo com o art. 67 e seguintes da Lei Nº. 8.666/93.  
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2.2. A fiscalização atuará desde o início dos trabalhos até o recebimento definitivo dos serviços e será 

exercida no interesse exclusivo do FMS e não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, 

inclusive perante terceiros, ou por qualquer irregularidade, de acordo com o art. 70, da Lei Nº. 8.666/93.  

 

2.3. A fiscalização se efetivará no local dos serviços, por técnicos da Prefeitura Municipal de Castanhal 

previamente designados, que poderão ser assessorados por profissionais ou empresas especializadas 

expressamente contratadas para tal fim.  

 

2.4. O documento hábil para comprovação, registro e avaliação de todos os fatos e assuntos 

relacionados e referentes à execução dos serviços será o Diário de Obras, onde tanto a 

CONTRATADA quanto a Fiscalização deverão lançar e anotar tudo o que julgarem conveniente para a 

comprovação real do andamento da obra ou serviços e execução dos termos do contrato, sendo visado 

diariamente por representantes credenciados pelas partes.  

 

2.5. O Diário de Obras ou serviços deverá ser fornecido pela CONTRATADA, em modelo aprovado 

pela fiscalização, sem ônus para o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTANHAL.  

 

2.6. O FMS poderá exigir a substituição de qualquer empregado da CONTRATADA ou de seus 

contratados, no interesse dos serviços, assim como aceitar a substituição de integrante da equipe 

técnica da CONTRATADA, através de solicitação por escrito da mesma.  

 

2.7. Concluídos os serviços, a CONTRATADA deverá comunicar por escrito o término da obra ou 

serviços, os quais, se estiverem em perfeitas condições e atestados pela fiscalização, serão recebidos, 

provisoriamente, pelo Fiscal do Contrato que lavrará o Termo de Recebimento Provisório.  

 

2.8. A CONTRATADA fica obrigada a manter as obras ou serviços por sua conta e risco, até ser 

lavrado o termo de Recebimento Definitivo, em perfeitas condições de conservação e funcionamento.  

 

2.9. Se os serviços de correção das anormalidades, porventura verificadas, forem executados em 

conformidade com o disposto no art. 69 da Lei No 8.666/93 e aceitos pelo Fiscal do Contrato, e 

cumprido o pagamento dos encargos previstos no art. 71 do mesmo diploma, relativos ao período de 

execução da obra ou serviços, será lavrado o Termo de Recebimento Definitivo.  

 

2.10. Aceita a obra ou serviços, a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, correção e 

segurança dos trabalhos, subsiste na forma da lei.  
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2.11. Desde o Recebimento Provisório, o FMS entrará na posse plena da obra ou serviços, podendo 

utilizá-la. Este fato será levado em consideração quando do Recebimento Definitivo.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES  

 

3.1. O presente contrato é celebrado segundo o regime de empreitada por preço global, regendo-se 

especificamente pelas normas da Lei Nº. 8.666/93, alterada pela Lei Nº. 8.883/94 e, subsidiariamente, 

pelas regras gerais do Código Civil Brasileiro.  

 

3.2. Constituem obrigações da CONTRATADA:  

3.2.1. Assumir integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que 

efetuar, pelo fornecimento de equipamentos, materiais, mão-de-obra, alimentação, transporte e estada 

para seus funcionários, assim como pelo cumprimento dos elementos técnicos fornecidos pela 

CONTRATANTE, bem como por quaisquer danos decorrentes da realização destes serviços, causados 

ao FMS, ou a terceiros;  

3.2.2. Não subempreitar o total dos serviços contratados, sendo-lhe, entretanto, permitido fazê-

lo parcialmente, continuando a responder, porém, direta e exclusivamente, pela fiel observância das 

obrigações contratuais, e sendo para tanto, necessária a autorização prévia da CONTRATANTE;  

3.2.3. Providenciar, às suas custas, o seguro de responsabilidade civil, inclusive respondendo 

pelo que exceder da cobertura dada pela seguradora, não cabendo a CONTRATANTE qualquer 

obrigação decorrente de risco na espécie;  

3.2.4. Cumprir todas as exigências das leis e normas de segurança e higiene do trabalho, 

fornecendo os equipamentos de proteção individual a todos que contratar;  

3.2.5. Providenciar, às suas custas, a realização de todos os Controles Tecnológicos 

pertinentes à obra e serviços, materiais fornecidos, etc., de acordo com as Normas Técnicas da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT ou quaisquer outras aplicáveis, bem como os 

reparos que se tornem necessários para que os trabalhos sejam entregues em perfeitas condições; 

 3.2.6. Atender a todas às exigências do CREA, como ART´s de execução de obra e serviços 

quitadas, placas de obra, etc.;  

3.2.7. Facilitar todas as atividades da fiscalização da obra que serão exercidas por 

representantes designados pelo FMS;  

3.2.8. Responsabilizar-se pela retirada de todas as sobras de materiais, deixando o local limpo 

e nas mesmas condições encontradas antes do início da obra;  

3.2.9. Apresentar os documentos fiscais próprios e a comprovação de quitação de encargos 

sociais e trabalhistas do pessoal registrado na obra, para recebimento dos serviços executados e 

aprovados;  
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3.2.10. Responder, com exclusividade, por todos os tributos incidentes ou que venham a incidir 

sobre os serviços objeto deste contrato, bem como cumprir, rigorosamente, todas as obrigações 

trabalhistas, previdenciárias, sociais e acidentárias relativas ao pessoal que empregar na execução dos 

referidos serviços, não existindo entre eles e a CONTRATANTE qualquer vínculo;  

3.2.11. Indenizar, prontamente, todos os danos que, por si, seus empregados ou prepostos 

venham a causar à CONTRATANTE, à PMC, ou a terceiros envolvidos ou não com a execução dos 

trabalhos;  

3.2.12. Arcar com todos os ônus e riscos decorrentes do transporte dos materiais, 

equipamentos, ferramental e pessoal até o local onde serão executados os trabalhos contratados;  

3.2.13. Fornecer todos os materiais a serem empregados na execução das obras, 

independentemente do tipo ou aplicação, sempre de acordo com as normas, padrões e instruções 

técnicas e de segurança, e conforme as informações repassadas pela CONTRATANTE;  

3.2.14. Promover, às suas expensas, e sem qualquer ônus adicional para a CONTRATANTE, 

as correções que se fizerem necessárias nos serviços efetuados, a fim de adequá-los ao projeto, de 

acordo com a avaliação realizada pela comissão de fiscalização; sujeitando-se ainda à eventual 

aplicação de sanções por atrasos ou qualquer outra irregularidade na execução do contrato;  

 

3.3. Constituem obrigações da CONTRATANTE:  

3.3.1. Fornecer à CONTRATADA todos os elementos técnicos e outras informações que se 

façam necessárias à perfeita execução dos serviços;  

3.3.2. Solver, nos prazos estabelecidos neste instrumento, as faturas apresentadas pela 

CONTRATADA, cujos serviços foram efetivamente comprovados pela fiscalização.  

 

3.4. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nos termos do art. 65, parágrafo 1º, da Lei Nº. 8666/93, 

nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões se fizerem nas obras, serviços ou 

compras, até 25% do valor inicial do contrato e, no caso de reforma de edifício até o limite de 50% para 

os seus acréscimos.  

 

3.5. Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, este poderá ser repactuado com fincas 

no art. 37 XXI da CF/88 c/c art. 65, “d” II da Lei Nº. 8.666/93. O desequilíbrio econômico-financeiro do 

contrato deverá ser comprovado através de planilha de custo e formação de preços, que demonstre de 

forma analítica o impacto nos custos de produção ou dos insumos utilizados.  

 

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO E DO PAGAMENTO 
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4.1. Pela execução dos serviços, objeto do presente contrato, a CONTRATANTE pagará à 

CONTRATADA, o valor total de R$ XXXXX (valor por extenso), de acordo com o cronograma proposto 

e ajustado com a CONTRATANTE, sendo expressamente vedado o pagamento antecipado pelos 

serviços prestados.  

 

4.2. O pagamento será efetuado mediante a apresentação de Nota Fiscal ou da Fatura pela 

CONTRATADA, devidamente atestadas pela fiscalização ou pelo gestor do contrato, conforme disposto 

4 no art. 73 da Lei nº 8.666/93, observado o disposto no art. 35 da Instrução Normativa/MPOG nº 02, 

de 30 de abril de 2008, e os seguintes procedimentos:  

4.2.1. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada das seguintes 

comprovações:  

a) Regularidade fiscal, constatada através da apresentação das certidões negativas de 

débitos de tributos federais, estaduais, municipais, com o FGTS e trabalhista (CNDT). 

 

4.3. O descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e as relativas ao FGTS, ensejarão 

o pagamento em juízo dos valores em débito, sem prejuízo das sanções cabíveis.  

 

4.4. O prazo para pagamento da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada pelo FMS, será de até 30 

(trinta) dias, contados da data de sua apresentação.  

 

 4.5. A data efetiva do pagamento é aquela em que se efetivar a entrega da Ordem Bancária ao agente 

financeiro, cumpridas as determinações da Instrução Normativa STN/04/2004 da Secretaria do Tesouro 

Nacional.  

 

CLÁUSULA QUINTA – DOS PRAZOS  

 

5.1. A CONTRATADA terá o prazo de 05 (cinco) dias para iniciar a execução de todos os serviços, 

contados da expedição da Ordem de Serviço pela CONTRATANTE. O prazo máximo para execução 

dos serviços do presente contrato não poderá exceder a 30 (trinta) dias consecutivos, contados da data 

de expedição dessa Ordem de Serviço. O prazo de vigência deste contrato será de 90 (noventa) dias 

contados da data de publicação do mesmo em diário oficial.  

 

5.2. Os atrasos na execução dos serviços, tanto nos prazos parciais, como nos prazos de início e 

conclusão, somente serão justificáveis quando decorrerem de casos fortuitos ou de força maior, 

conforme disposições contidas no Código Civil Brasileiro, ou por força de fatos da PMC.  
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5.3. Na ocorrência de tais fatos, os pedidos de prorrogação referente aos prazos parciais serão 

encaminhados por escrito à fiscalização um dia após o evento, enquanto os pedidos de prorrogação de 

prazo final deverão ser encaminhados por escrito até 30 (trinta) dias antes do prazo original e, em 

ambos os casos, com justificação circunstanciada.  

 

5.4. A simples ocorrência de chuvas não justifica a prorrogação do prazo, salvo quando se tratar de 

temporais ou períodos excepcionais de chuvas, plenamente comprovados, inclusive através de boletins 

meteorológicos, e aceitos pela fiscalização.  

 

5.5. A CONTRATADA poderá, em qualquer estágio de serviços, e sem prejuízos do bom andamento 

dos mesmos, recuperar atrasos porventura ocorridos em fases anteriores do cronograma.  

 

5.6. Havendo necessidade de alterações do cronograma, serão alterados simultaneamente os prazos 

contratuais e respectivos valores, no que couber, e os pagamentos obedecerão aos novos prazos 

estabelecidos.  

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS ACERCA DA OBRA  

 

6.1. Havendo necessidade de alterações do cronograma, serão alterados simultaneamente os prazos 

contratuais e respectivos valores, no que couber, e os pagamentos obedecerão aos novos prazos 

estabelecidos e para tanto, serão preparados termos aditivos, de acordo com a legislação pertinente. 

 

6.2. A execução dos serviços e fornecimento de materiais deverão ser rigorosamente de acordo com 

os projetos e as especificações, sendo que, quaisquer alterações só poderão ser realizadas se 

constarem de proposta apresentada por escrito e aprovada pela fiscalização.  

 

6.3. As instalações de canteiros, máquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado serão de 

inteira responsabilidade da CONTRATADA e o Canteiro de Obras deverá atender o disposto na NBR-

12.284 do COBRACON e a NR-18 da Portaria MT Nº. 3.214.  

 

6.4. Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser fornecidos pela CONTRATADA, 

bem como todos os custos de aquisição, transporte, seguro, armazenamento e utilização. Todos os 

materiais deverão ser novos, de primeira qualidade, obedecer às especificações, e atender 

integralmente as exigências das especificações das normas técnicas da ABNT. Esses materiais e 

equipamentos serão submetidos à inspeção e aprovação da fiscalização, devendo a CONTRATADA 
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informá-la sempre que os mesmos chegarem ao canteiro de obras, a fim de evitar atrasos ou 

paralisação dos serviços.  

 

6.5. Quaisquer ensaios e pesquisas deverão ser norteados pelas Normas da ABNT referentes ao 

assunto e serem apresentados para avaliação da fiscalização.  

 

6.6. A CONTRATADA deverá manter o canteiro constantemente fechado, em condições suficientes 

para isolá-lo, mantendo o controle de entrada e saída de pessoal afeto aos trabalhos, ferramentas, 

máquinas, equipamentos e materiais, de forma ordenada e controlada, restringindo a visitação de 

pessoal estranho.  

 

6.7. O entorno da obra, objeto da presente licitação, durante o período de execução dos serviços, 

continuará em funcionamento, devendo ser tomadas, pela CONTRATADA, as providências 

necessárias para minimizar transtornos aos usuários, especialmente referentes à segurança e a ruídos 

excessivos, bem como evitar danos a estes e ao meio-ambiente. Todos os danos porventura causados 

às pessoas, árvores e ao patrimônio da PMC ou do FMS, e de terceiros são de responsabilidade 

exclusiva da CONTRATADA.  

 

6.8. Os gastos com energia elétrica e água relativas à execução dos serviços contratados são de 

responsabilidade da empresa CONTRATADA através das concessionárias de energia elétrica e de 

água.  

 

6.9. O terreno e a obra no estágio atual serão entregues pelo FMS, nas condições em que se 

encontram, cabendo à CONTRATADA a limpeza e demolições que se fizerem necessárias, além da 

remoção do entulho durante a execução da obra e serviços e a destinação em locais autorizados pela 

fiscalização.  

 

6.10. A locação da obra e serviços será realizada pela CONTRATADA. Quaisquer demolições 

necessárias, provenientes de erro de locação correrão às expensas da mesma. Cabe ao FUNDO 

MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTANHAL, apenas, a referência de nível e de cotas.  

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES  

 

7.1. O atraso ou descumprimento parcial ou total das obrigações sujeitará a CONTRATADA às 

sanções previstas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei 8666/93;  
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7.2. A advertência verbal e escrita será aplicada independentemente de outras sanções cabíveis, 

quando houver afastamento das condições técnicas estabelecidas;  

 

7.3. As multas previstas são as seguintes:  

a) de 0,1% (um décimo por cento) do valor do Contrato por dia que ultrapasse o prazo para início 

da execução das obras;  

b) de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do Contrato por dia que exceda o prazo contratual;  

c) de 1,0% (um por cento) do valor do item em atraso, indica em cada etapa, por dia de excesso 

que venha ocorrer em cada um dos prazos parciais para conclusão dos serviços estabelecidos no 

cronograma.  

 

7.4. As multas previstas no item anterior são independentes e poderão ser aplicadas cumulativamente;  

 

7.5. As multas definidas nas letras “a” e “c” do item 7.3 serão descontadas de imediato dos 

pagamentos das prestações parciais devidas e as multas previstas na letra "b" do mesmo item serão 

descontadas da última prestação e da garantia prestada, se necessário;  

 

7.6. As multas a que se referem as letras “a” e “c” do item 7.3 serão devolvidas à CONTRATADA, 

desde que ela termine a obra rigorosamente dentro do prazo global estipulado, pela recuperação dos 

atrasos nos prazos parciais.  

 

7.7. A CONTRATADA não incorrerá na multa referida nas letras “a” e “b” do item 7.3 na ocorrência de 

caso fortuito ou força maior; 

  

7.8. Na hipótese de a multa aplicável ser inferior ao valor das perdas e danos decorrentes de 

inadimplemento contratual, total ou parcial, à CONTRATANTE se reserva o direito de optar pela 

exigência da satisfação integral dos prejuízos que lhe tenham sido causados, em vez do recebimento 

da multa prevista.  

 

7.9. Os valores de eventuais multas aplicáveis ou de perdas e danos verificados serão corrigidos 

monetariamente, sofrerão a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês e, quando necessário, de 

honorários advocatícios no percentual de lei.  

 

 

 

 



    
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
CLÁUSULA OITAVA – DA GARANTIA  

 

8.1. A CONTRATADA prestará, a seu critério, uma das garantias previstas no art. 56 § 1º da Lei nº. 

8.666/93, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, dentro do prazo de 10 (dez) dias 

úteis após a assinatura do contrato, podendo optar por qualquer das modalidades previstas no art. 56 

da Lei Nº.8666/93, a saber: caução em dinheiro, ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou ainda a 

fiança bancária.  

8.1.1. Em se tratando de Fiança Bancária, deverá constar do instrumento a expressa renúncia, 

pelo fiador, dos benefícios previstos nos artigos. 827 e 839 do Novo Código Civil.   

8.1.2. Quando se tratar de caução em dinheiro, o valor deverá ser recolhido e depositado em 

conta específica aberta em nome do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTANHAL. Neste caso, 

os dados da conta deverão ser informados pelo FMS como condição para a assinatura do instrumento 

contratual.  

8.1.3. Quando se tratar de caução em títulos da dívida pública, este deverá ter sido emitido sob 

a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado 

pelo Banco Central do Brasil e avaliado pelo seu valor econômico, conforme definido pelo Ministério da 

Fazenda.  

8.1.4. No caso de a garantia ser prestada através de fiança bancária ou seguro-garantia, a 

mesma deverá ser renovada, devidamente atualizada, quando de eventuais Aditamentos Contratuais.  

 

8.2. A garantia responderá pelo cumprimento das disposições do contrato, ficando a CONTRATANTE 

autorizada a executá-la para cobrir multas, indenizações a terceiros e pagamentos de qualquer 

obrigação, inclusive no caso de rescisão.  

 

8.3. A caução destina-se à garantia da boa e fiel execução do contrato, e o pagamento de eventuais 

multas.  

 

8.4. A caução de garantia de execução será liberada quando da assinatura do Termo de Recebimento 

Definitivo dos serviços, mediante requerimento por escrito da interessada.  

 

CLÁUSULA NONA: DA RESCISÃO DO CONTRATO:  

 

9.1. A rescisão do contrato ocorrerá de pleno direito nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei Nº. 

8.666/93, independentemente de interpelação judicial e ainda quando:  

9.1.1. O atraso na execução da obra for superior a 20% (vinte por cento) do prazo global;  

9.1.2. O acúmulo de multas for superior ao valor das garantias instituídas;  



    
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
9.1.3. A CONTRATADA não iniciar a execução da obra após 5 (cinco) dias contados da data 

de recebimento da Ordem de Serviço;  

9.1.4. A CONTRATADA reincidir em falta grave punida anteriormente com multa, ou cometida 

por caracterizada má fé;  

 

CLAÚSULA DÉCIMA - DOS RECURSOS FINANCEIROS 

 

10.1. Os recursos necessários e suficientes a garantia do pagamento, correrão à conta do elemento de 

despesas do orçamento vigente deste Município. 

0716 – Fundo Municipal de Saúde 

Exercício Financeiro: 2020 

Classificação Econômica: 10.301.0015.2136 – GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL 

DE SAÚDE. 

Elemento de Despesa: 44905100 – Obras e Instalações 

Fonte de Despesa: 01001 – Recursos Ordinários 

Subelemento de Despesa: 44905136 – Reformas de bens imóveis 

 

CLAÚSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

 

11.1. O presente instrumento foi lavrado em decorrência da Licitação na modalidade Tomada de 

Preços nº 003/2020-FMS, regendo-se pelas normas da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, 

ficando eleito o Foro da Comarca de Castanhal para dirimir as questões que vierem a surgir.  Por 

acharem justo e contratados, as partes declaram conhecer perfeitamente as condições do presente 

instrumento, que passam a assinar em 02 (duas) vias de igual teor, sendo assinada na presença de 

duas testemunhas. 

 

Castanhal (PA), xx de xxxxxxxx de xxxx 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL 

Pedro Coelho da Mota Filho 

Interveniente 

 

 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CASTANHAL 

Carla Moreira Pereira Lima 



    
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
Contratante 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (empresa contratada) 

 (sócio administrador) 

 

TESTEMUNHAS: 

 

1- ______________________________________ 

      Nome: 

      CPF: 

 

2- ______________________________________ 

      Nome: 

      CPF: 
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