
 

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N. 018/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: N° 023/2022 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE  SERVIÇO 
DE IMPERMEABILIZAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL E DA LAJE DE COBERTURA DO 
PRÉDIO ALA NOVA 
PARTICIPAÇÃO: QUALQUER EMPRESA 
MODO DE DISPUTA: ABERTO 
REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE 
INTERVALO MÍNIMO DE LANCES: 1% (UM PORCENTO). 
AMOSTRA PARA HABILITAÇÃO: POSSIVEL 
DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: no dia 24 de Março de 2022 às 10h00min. 
PRAZO PARA CADASTRO DE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS: até às 9h45min do dia 24 de Março de 
2022. 
CERTAME e EDITAL: https://www.portaldecompraspublicas.com.br 

ATENÇÃO 

 
 
 

 
A FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA SÃO CAMILO DE ESTEIO, pessoa jurídica 

dedireito privado, CNPJ N. 13.016.717/0001-73, sito à Rua Castro Alves, 948, Tamandaré, em 
Esteio/RS, por intermédio de sua Diretora Geral Srª. Ana Regina Boll, torna público aos 
interessados que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico, regida pela Lei N. 
10.520/02, de 28 de julho de 2002, da Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei 
Complementar nº 147/2014 e suas atualizações, Decreto Municipal N. 6490/2020, com aplicação 
subsidiária da Lei Federal N. 8666/93, de 21 de junho de 1993 e as exigências estabelecidas neste 
Edital. 

 

Fazem parte integrante deste edital os seguintes anexos: 
 

ANEXO I – CARTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
ANEXO II – CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA FINANCEIRA (PROPOSTA FINAL)  
ANEXO III – DECLARAÇÃO DO CONTADOR (modelo) 
ANEXO IV  – OBJETO 
ANEXO V  – ATESTADO DE VISITA TÉCNICA(modelo)  
ANEXO VI   – RENUNCIA DE VISITA TÉCNICA (modelo)  
ANEXO VII  – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
ANEXO VIII – TERMO DE REFERÊNCIA 
ANEXO IX  – PLANTAS 
ANEXO X  - MINUTA DE CONTRATO 
ANEXO XI   - DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DO(S) RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) (modelo) 

 
1 – DAS DATAS E HORÁRIOS 
1.1. A abertura da sessão pública desta licitação irá ocorrer no dia 24 de Março de 2022, às 10h00min, no 
endereço eletrônico do Portal de Compras Públicas (http://www.portaldecompraspublicas.com.br). 
1.2. Somente poderão participar da sessão pública, as empresas que apresentarem os documentos e 

propostas através do site do Portal de Compras Públicas até a data e o horário estabelecidos. 
1.3. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização desta licitação na 
data acima mencionada, o evento será automaticamente transferido para o primeiro dia útil subsequente, no 
mesmo horário, independentemente de nova comunicação. 

 

Com as mudanças aplicadas pelo Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019, disciplinadas pelo Decreto 
Municipal 6490 de 31 de janeiro de 2020, salientamos a necessidade de anexar à plataforma do portal de 
compras públicas (www.portaldecompraspublicas.com.br) a DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO 
ATO DE CADASTRAMENTO DA PROPOSTA, ou seja, 

juntos, antes da data e horário da abertura da sessão pública. 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/


§ 1º - Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessão Pública observarão, 

obrigatoriamente, o horário de Brasília – DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na 
documentação relativa ao certame. 

 

2 – DO OBJETO 
2.1. Constitui o objeto da presente licitação o REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE 
ÁGUA POTÁVEL E DA LAJE DE COBERTURA DO PRÉDIO ALA NOVA, conforme condições, 
especificações técnicas, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital, no Termo de Referência e 
demais anexos. 

 
2.2. Descrição das áreas a serem impermeabilizadas: 

 

Lote Item 
 ÁREA 

TOTAL 

01 

01 

Serviço de e  impermeabilização de até três células do reservatório 
SUPERIOR de água potável, com resina poliéster flexível( 35% de 
flexibilidade) , incluindo todos os materiais e ferramentais para a completa 
execução do serviço,  perfazendo uma área total de 596,41m². 

596,41m² 

Serviço de p r e p a r o  d e  s u p e r f í c i e  e  impermeabilização de até três 
células do reservatório INFERIOR de água potável, com resina poliéster 

flexível ( 35% de flexibilidade) , incluindo todos os materiais e ferramentais 

para a completa execução do serviço perfazendo uma área 

-  total de 215,17 m². 

215,17 m² 

02 

Serviço de p r e p a r o  d e  s u p e r f í c i e   impermeabilização de Laje de 
Cobertura dos Reservatórios Superiores, e Laje de Cobertura chamada 

Terraçocom resina poliéster flexível ( 35% de flexibilidade) , fio robing de 
fibra de vidro 4000, acabamento agregado mineral antiderrapante, 

compreendendo toda laje de cobertura do Prédio denominado Ala Nova, 

incluindo, topo de muros,  toda extensão de calhas, e TQ(tubos de queda) 

existentes na drenagem pluvial da cobertura e, também, nos topos das 

colunas existentes (detalhes). perfazendo uma área total de 

impermeabilização de 935,21 m². 
 

935,21m² 

 ÁREA TOTAL 1.746,79m
2
 

 

2.3. As empresas licitantes deverão possuir condições tais que garantam a responsabilidade, presteza, 
segurança e eficácia da execução do objeto, de modo a obter pleno resultado na realização dos serviços 
mencionados neste instrumento. 
2.4. Não será permitida a subcontratação, no todo ou em parte, do objeto. 

 

3 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

3.1. Os recursos necessários ao cumprimento do presente instrumento correrão por conta do recurso 
indicado na ordem de compra. 

 

4 – DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO 
4.1. A execução dos serviços deverá iniciar o serviço em até 10 (dez) dias corridos após a emissão da 

Ordem de Serviço, cujas etapas observarão o cronograma aprovado pela fiscalização.  

4.2. O serviço de impermeabilização terá como prazo máximo de execução até 15 (quinze) dias uteis 

para cada 200m² de preparo de superfície e impermeabilização da mesma. 
§ 1º - O pedido de prorrogação de prazo para realização dos serviços somente será conhecido pela 
FSPSCE caso o mesmo seja devidamente fundamentado e entregue na FSPSCE, antes de expirar o prazo 
inicialmente estabelecido. 
4.3. Quando os serviços contratados forem concluídos, caberá à Contratada apresentar comunicação escrita 
informando o fato à fiscalização da Contratante, a qual competirá, no prazo de até 15 (quinze) dias, a 

verificação dos serviços executados, para fins de recebimento provisório. 
4.4. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de 
campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis. 



4.5. A contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio de 
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra, com a 
finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões 
finais que se fizerem necessários. 
4.5.1. Após a inspeção, será lavrado Termo de recebimento provisório, em 02 (duas) vias  de igual teor e 
forma, ambas assinadas pela fiscalizaççao, relatando as eventuais pendências veirificadas.      
4.5.2. A contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no 
todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes  da execução 
ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até 
que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Termo de 

Recebimento Provisório.                                                                                                     
4.6. O Termo de recebimento definitivo dos serviços contratados será lavrado em até 120 (cento e vinte) 
dias após  a  lavratura  do  Termo  de  Recebimento  Provisório,  por  servidor ou comissão designada  pela  
autoridade  competente,  desde  que  tenham  sido  devidamemente atendidas todas as exigências da 
fiscalização quanto às pendências observadas e somente após solucionadas todas as reclamações 
porventura feitas quanto à falta de pagamento a operários ou fornecedores de materiais e prestadores de 
serviços empregados na execução do contratato. 
4.6.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo anterior não ser procedida tempestivamente, 
reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo, 
desde que o fato seja comunicado à Contratante nos 15 (quinze) dias anteriores à exautã do prazo. 
4.6.2. O recebimento definitivo do objeto licitado não exime a Contratada, em qualquer época, das garantias 
concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor. 
4.7. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações 
constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no  prazo  
fixado  pelo  fiscal  do  contrato,  às  custas  da contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades. 
4.8. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos 
prejuízos resultantes da incorreta execução do objeto. 

 

5 – DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO 
5.1. Respeitadas as demais condições normativas e as constantes deste Pregão Eletrônico, poderá 
participar desta licitação QUALQUER EMPRESA, legalmente estabelecidas no país e que atendam a todas 
as exigências constantes neste edital e seus anexos. 
5.2. Como requisito para participação no pregão, em campo próprio do sistema eletrônico, o licitante deverá 
manifestar o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. 
5.3. A empresa participante deste certame deverá estar em pleno cumprimento do disposto no inciso XXXIII 
do art. 7º da Constituição e na Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, podendo ser exigida a comprovação 
a qualquer tempo. 
5.4. Não poderá participar da presente licitação: 
a) Consórcio de empresas, sob nenhuma forma; 
b) Empresa declarada inidônea por órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, 
estadual, municipal ou do Distrito Federal; 
c) Empresa suspensa de licitar ou contratar com a Administração; 
d) Empresa em processo falimentar ou recuperação judicial; 
e) Empresa cujos diretores, responsáveis legais ou técnicos, membros do conselho técnico, consultivo, 
deliberativo ou administrativo ou sócios, sejam funcionários ou empregados ou ocupantes de cargo 
comissionado da Fundação São Camilo. 

 
6 – DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
6.1. Se a participante do certame for empresa de pequeno porte ou microempresa, devidamente 
comprovada, a documentação de regularidade fiscal poderá ser apresentada após ser declarada a 
vencedora, ou seja, para a homologação e posterior elaboração de contrato, conforme estabelece a Lei 
Complementar Nº 123/2006. 
a) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 
(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o 
vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões 
negativas ou positivas com efeitos de certidão negativa. 
b) A não-regularização da documentação, no prazo previsto no § 1º do Art. 43, da LC 123/2006, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81 da Lei Nº. 8.666, de 21 
de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 



classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 
6.2. Nas licitações será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as 
microempresas e empresas de pequeno porte. 
a) Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte sejam até 5% (cinco por cento) superior ao melhor preço para a modalidade 
pregão, e, iguais ou até 10% (dez por cento) superior para a proposta mais bem classificada nas demais 
modalidades. 
6.3. Para efeito do disposto no Art. 44 da LC 123/2006, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte 
forma: 
a) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de 
preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o 
objeto licitado. 
b) No caso de pregão, fica esta convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) 
minutos, após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão. 
c) Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso I do 
caput do Art. 44, da LC 123/2006, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na 
hipótese dos §§ 1º e 2º do Art. 44 da LC 123/2006, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo 
direito. 
d) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresa de pequeno porte 
que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1º e 2º do Art. 44 da CL 123/2006, será realizado 
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
e) Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no caput do Art. 44 da LC 123/2006, o objeto 
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 
f) O disposto no Art. 44 da LC 123/2006, somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido 
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

 

7 – DO PROCEDIMENTO 
7.1. O Pregão Eletrônico dar-se-á em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de 

segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases, com o apoio técnico e operacional da 
Confederação Nacional de Municípios e do Centro de Processamento de Dados desta instituição. 
7.2. O certame será realizado mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para 
o aplicativo “http://www.portaldecompraspublicas.com.br” e os trabalhos serão conduzidos por servidor 
(a) da Fundação de Saúde Pública São Camilo de Esteio, denominado Pregoeiro (a), com o suporte da 
Equipe de Apoio, designada pelas Portarias N. 155/2021 e 156/2021, os quais, juntamente com a 
autoridade competente do órgão promotor da licitação, formam o conjunto de operadores do sistema do 
Pregão Eletrônico. 
7.3. Realizar o cadastro junto ao portal/provedor do sistema é de responsabilidade do licitante, sua 
utilização e eventuais dúvidas de operação devem ser sanadas com o suporte do provedor. 

 
8 – DO CREDENCIAMENTO DOS INTERESSADOS 

8.1. Os licitantes, através de seus representantes legais, deverão estar previamente credenciados junto ao 
órgão através do site http://www.portaldecompraspublicas.com.br, no prazo mínimo de 3 (três) dias úteis, 
antes da data da realização do pregão. 

8.1.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e 
intransferível, para acesso ao sistema eletrônico. 

8.1.2. O credenciamento do licitante, junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal 
do licitante ou seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das 
transações inerentes ao pregão eletrônico. 
8.2. O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva responsabilidade do licitante, 
incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do 
sistema ou à Fundação São Camilo, promotor da licitação, responsabilidade por eventuais danos 
decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

9 – DA PARTICIPAÇÃO 
9.1. A participação no Pregão Eletrônico dar-se-á por meio de digitação da senha pessoal e intransferível 
do representante credenciado e subsequentemente o encaminhamento dos documentos de habilitação e da 
proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados a data e o horário limite 
estabelecidos. 
9.2. Como requisito para participação no Pregão, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do 
sistema eletrônico, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação prevista no Edital. 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/


9.3. Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 
Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 
9.4. O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências 
previstas no Edital. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome 
no sistema eletrônico. 

10 - DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
10.1. As impugnações ao ato convocatório do Pregão, pedido de esclarecimentos ou providências serão 
recebidas, por meio exclusivamente eletrônico, por qualquer pessoa, física ou jurídica, até 3 (três) dias 
úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, onde poderá ser solicitado por qualquer 
interessado através do site http://www.portaldecompraspublicas.com.br. 
10.1.1. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos e impugnação no prazo de 2 (dois) dias 
úteis, contado da data de recebimento, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela 
elaboração do edital e dos anexos. 
10.1.2. Caberá ao Pregoeiro receber e encaminhar sobre a impugnação à autoridade competente que 
decidirá, anteriormente à realização do certame. 
10.1.3. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas em mesmo 
meio, através do site http://www.portaldecompraspublicas.com.br, para conhecimento da sociedade em 
geral e dos fornecedores, cabendo aos interessados em participar do certame acessá-lo para a obtenção 
das informações prestadas. 
10.2. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. A 
concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, 
nos autos do processo de licitação. 
10.2.1. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não 
justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente. 
10.3. Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização do certame, 
exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 

11 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

11.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os 
documentos de habilitação exigidos no edital, a proposta financeira até quinze minutos imediatamente 
anteriores à data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar- se-á 
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 
11.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por 
meio de chave de acesso e senha. 
11.3. É dever do licitante manter seu cadastro atualizado junto ao portal de licitações, ressaltando a 
importância do correto pre enchimento do E-MAIL INSTITUCIONAL utilizado para os contatos, avisos e 
demais atos administrativos junto à Fundação São Camilo e atualizar previamente as comprovações de 
seus documentos anexados no portal para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública. 
11.4. Apresentado o SICAF, os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos especificados em 
nota no item dos documentos de habilitação, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos 
dados constantes dos sistemas. 
11.4.1. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte DEVERÃO encaminhar a documentação de 
habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º 
da LC nº 123, de 2006 
11.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 
Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de 
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 
11.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os 
documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 
11.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas 
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da 
proposta. 
11.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente 
serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de 
lances e definido vencedor. 
11.9. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação 
daqueles exigidos no edital e já apresentados, se houver, serão encaminhados pelo licitante melhor 
classificado após o encerramento do envio de lances no prazo definido pelo pregoeiro, de no mínimo (2) 
duas horas, sob pena de inabilitação, podendo ser prorrogado. 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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11.10. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante 
apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do 
documento digital. 
11.10.1. Nestes casos, a licitante deverá encaminhar a documentação original ou a cópia autenticada 
exigida, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da data da solicitação do pregoeiro, via sistema. 
11.11. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante 
for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela 
própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 
11.12. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da 
tradução para língua portuguesa, efetuada por Tradutor Juramentado, ou de outro que venha a substituí-lo, 
ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas. 
11.13. - Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro 
suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 
11.14. - Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer 
dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

12 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

12.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos 
seguintes campos. 
a) Valor unitário e total do item ou percentual de desconto, conforme definido no critério de julgamento. 
b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Edital: indicando, 
no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no 
órgão competente, quando for o caso; 

12.2. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento 
dos bens. 
12.3. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, final, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva  
responsabilidade do licitante. 
12.4. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 
apresentação. 
12.5. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de 
contratações públicas, quando participarem de licitações públicas. 
12.6. No caso de alguma inconsistência no descritivo dos itens entre o Edital e o constante na plataforma do 
pregão Eletrônico, deverá ser considerado o descritivo do Edital. 
12.7. Os documentos listados no item da HABILITAÇÃO deverão ser anexados no sistema juntamente com 
a proposta, previamente à abertura da sessão pública e sua ausência ensejará em desclassificação. 

13 – DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
13.1 - Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, juntamente com a PROPOSTA, A 
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, ANTES DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA, a seguinte 
identificação e documentação: 
 

A - CARTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, contendo as seguintes 
informações (Modelo – Anexo I): 
a1) Identificação da Empresa (Razão Social, CNPJ, e-mail Institucional, endereço completo, número do 
telefone) e do processo licitatório; 
a2) Declaração de Inexistência de fato impeditivo de habilitação; 
a3) Declaração da licitante de que não possuí em seu quadro de pessoal, empregados menores de 18 
(dezoito) anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de menores de 16 (dezesseis) anos em 
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (catorze) anos, nos termos da Emenda 
Constitucional N. 20, de 1998; 
a4) Declaração da licitante de que não possui em seus quadros servidor, dirigente de órgão ou entidade 

contratante ou responsável pela licitação; 
a5) Credenciamento do representante legal e responsável técnico se houver. 
 

B – DECLARAÇÃO DO CONTADOR, quando for o caso da empresa se enquadrar em uma das    situações 
previstas pela Lei complementar 123/2006, preferencialmente seguir o modelo do anexo III. (As empresas 
poderão optar por comprovar a sua condição, apresentando certidões, dentro do prazo de validade, da 
Junta Comercial ou do Cartório ou Ofício competentes) 

 
C - HABILITAÇÃO JURÍDICA da licitante, consistente em: 



Nota 05: No caso de sociedade simples, deverá ser apresentada a certidão negativa de distribuição de 

processos civis, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica; 

 

b.1) Registro comercial no caso de empresa individual; ou 
c2) Prova de inscrição, na Junta Comercial se SOCIEDADE EMPRESÁRIA, dos seus atos constitutivos 

consistente 
em cópia do Contrato Social consolidado, ou Contrato de Constituição e alterações, se houver, relativos à 
mudança de razão social e objetivo social. Admite-se Certidão Simplificada da Junta Comercial em 
substituição às mencionadas alterações; ou 
c3) Estatuto Social acompanhado dos documentos de eleição de seus administradores ou da respectiva 
publicação, em se tratando de SOCIEDADE POR AÇÕES; ou 
c4) Prova de Inscrição, no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, se Sociedade Civil, dos atos constitutivos 
consistente em cópia do ato consolidado ou ato constitutivo e alterações, se houver, relativos à mudança de 
razão social, endereço, gerência, exercício social e objetivo social; ou 
c5) 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 exigir. 
 

 
 

D - Documentos comprobatórios de REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA da licitante, quais 

sejam: 
d1) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, 
conforme o caso; 
d2) Prova de regularidade com a FAZENDA FEDERAL, mediante certidão conjunta negativa de débitos, ou 
positiva com efeitos de negativa, relativos aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 
d2.1) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), mediante certidão negativa de débitos, ou 

positiva com efeitos de negativa, relativos às contribuições previdenciárias e às de terceiros; 
d3) Prova de regularidade para com a FAZENDA ESTADUAL, do domicílio ou sede do licitante, pertinente 

ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 
d4) Prova de regularidade para com a FAZENDA MUNICIPAL, do domicílio ou sede do licitante, pertinente 
ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 
d5) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), mediante Certificado 

de Regularidade do FGTS; 
d6) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou certidão positiva com efeitos de negativa. 

 
 

 
E - Documentos comprobatórios de QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA, consiste em: 

e.1) CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL, expedida pelo foro da Sede 
licitante há no máximo 90 (noventa) dias.  

 

 

F – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
f.1 - CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, dentro da validade, da empresa 
junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
(CAU), da localidade da sede da licitante. 
f.2 - CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA, dentro da validade, do(s) seu(s) 

Responsável(is) Técnico(s) pelo objeto da presente licitação, junto ao Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) da localidade da sede da licitante. 

Nota 01 - A verificação pelo órgão ou entidade promotora do certame nos sítios eletrônicos oficiais de órgãos 
e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação. 
Nota 02 - As certidões que não tenham o prazo de validade expresso no documento, ter-se-ão como válidas 

por 90 (noventa) dias a partir da data de sua emissão. 
Nota 03 - DOCUMENTOS CONSTANTES DAS ALÍNEAS C, D e E poderão ser dispensados mediante 

apresentação do SICAF, desde que devidamente dentro do prazo de validade. 
Nota 04 - Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de 
pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade 
fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

Obs: Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 
respectiva; 



f.3 – ATESTADO(S) OU CERTIDÃO(ÕES) DE CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL DO 
RESPONSÁVEL TÉCNICO DA LICITANTE, NO MINIMO DE 2 (DOIS), acompanhados das respectivas 

certidões de acervo técnico (CAT), devidamente registrados no CREA e/ou CAU da região onde os serviços 
foram executados, que comprovem ter o profissional, executado para órgão ou entidade da administração 
pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, 
obras/serviços de características técnicas similares ou superiores às do objeto da presente licitação, cujas 
parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo são as seguintes: 
-Execução de serviços de impermeabilização com área compatível, com mesmo produto oferecido e 
metragem quadrada quantitativa de, no mínimo, 90% do tamanho da área a ser impermeabilizada, 
comprovando a garantia do serviço de no mínimo 10 anos 
f.4. ATESTADO(S) OU CERTIDÃO(ÕES) DE CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL da empresa 
proponente, que comprovem a execução para órgão ou entidade da administração pública direta ou 
indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, obras/serviços 
de características técnicas similares ou superiores às do objeto da presente licitação, cujas parcelas de 
maior relevância técnica e de valor significativo são as seguintes: 
Execução de serviços de impermeabilização com área compatível, com mesmo produto oferecido e 
metragem quadrada quantitativa de, no mínimo, 90% do tamanho da área a ser impermeabilizada, 
comprovando a garantia do serviço de no mínimo 10 anos 
f.5 - DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DO(S) RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) (modelo Anexo XI) com 
vinculo empregatício comprovado através de registro na CTPS ou contrato de prestação de serviços. 
f.6 - ATESTADO DE VISITA TÉCNICA – Nos termos do item 4 do Termo de de Referência devendo ser 
agendada com a Arquiteta Simone Dubal, através do e-mail arquitetura@saocamiloesteio.com.br, ou pelo 
fone (51) 21268300, ramal 8377. O prazo para visita iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do 
Edital, estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para abertura da sessão púbica. Para a vistoria, 
o licitante, ou o seu representante, deverá estar devidamente identificado, apresentando documento de 
identidade civil   e   documento   expedido   pela   empresa comprovando sua habilitação para a realização 
da visita técnica. 
f.7 - CASO O LICITANTE OPTE POR NÃO REALIZAR A VISITA TÉCNICA, DEVERÁ APRESENTAR 
DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA DE VISITA TÉCNICA modelo (ANEXO VI), concordando com todas as 
condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, e que ainda, assume toda e qualquer responsabilidade 
pela ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de sua omissão na verificação das condições dos locais 
de execução do objeto do certame. O documento deverá contemplar o objeto e o número da presente 
licitação. 

 
 

14 – DAS AMOSTRAS 
14.1. Não se aplica 

 
 
 

15 – DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO 
DE LANCES 
15.1. Até o horário previsto no preâmbulo deste edital, serão recebidas as propostas de preços e 
documentos de habilitação, exclusivamente por meio eletrônico. Logo após, terá início a etapa competitiva 
do pregão eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, e em perfeita consonância com 
as especificações e condições detalhadas pelo Edital. 
15.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não 
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou  não 
apresentem as especificações técnicas exigidas no Edital. 

15.2.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

15.2.2. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 
contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 
15.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 
participarão da fase de lances, durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do 
valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

15.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes. 
15.5. Aberta a etapa competitiva, conforme determinação no preâmbulo deste Edital para "início da sessão 
de disputa de preços", os representantes dos licitantes deverão estar conectados ao sistema para participar 
da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente informado de seu recebimento 
e respectivo horário de registro e valor. 
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15.5.1. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura 
da sessão pública e as regras estabelecidas no edital. 

15.5.2. O lance deverá ser ofertado pelo valor total/unitário do item ou percentual de desconto. 
15.6. O licitante somente poderá oferecer valor inferior ou maior percentual de desconto ao último lance por 
ele ofertado e registrado pelo sistema, observado, quando houver, o intervalo mínimo de diferença de 
valores ou de percentuais entre os lances. 
15.7. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecerá aquele que for recebido e registrado 
primeiro. 
15.8. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao 
último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 
15.8.1. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances deverá ser de: 1% (Um 
porcento).  
 

 
15.9. Quando adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o MODO DE DISPUTA 
“ABERTO”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.  

15.9.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após 
isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 2 
(dois) minutos do período de duração da sessão pública. 

15.9.2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de 
2 (dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período 
de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 

15.9.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão 
pública encerrar-se-á automaticamente. 

15.9.4. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, 
poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da 
sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço. 
 
 
15.10 - Quando adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o MODO DE DISPUTA 
“ABERTO E FECHADO”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final 
e fechado. 

15.10.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de 15 (quinze minutos) 
e após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que 
transcorrerá o período de tempo de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, findo o 
qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

15.10.2. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para 
que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) 
superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, o qual 
será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

15.10.2.1.  Não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas neste item, 
poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de 3 (três) 
três, oferecer um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, o qual será sigiloso até o 
encerramento deste prazo. 

15.10.3. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará 
os lances segundo a ordem crescente de vantajosidade. 

15.10.3.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens 
anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de 
três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até 05 (cinco) 
minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.  

15.10.4. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o 
reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender 
às exigências de habilitação. 
 

15.11. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema. 
15.12. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do 
menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 



15.14. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema 
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 
15.15. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) 
minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após a comunicação do fato aos 
participantes e estipulado prazo pelo pregoeiro para reinicio da sessão pública, não sendo inferior a 24 
(vinte e quatro) horas, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 
15.16. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

 

16 – DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 
16.1. Após a etapa de envio de lances, haverá a aplicação dos critérios de desempate previstos nos art. 44 e 
art. 45 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, seguido da aplicação do critério 
estabelecido no § 2º do art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993, se não houver licitante que atenda à primeira 
hipótese. 
16.2. Na hipótese de persistir o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre 
as propostas empatadas. 

17 – DA NEGOCIAÇÃO DA PROPOSTA 
17.1. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo 
sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida 
melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 

17.1.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 
licitantes. 

17.1.2. O licitante melhor classificado será convocado em um prazo de no mínimo 2 (duas) horas, 
definido pelo pregoeiro, para que envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação 
realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à 
confirmação daqueles exigidos neste edital e já apresentados 
17.2. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta. 

 

18 – DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 

18.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar 
quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado, para 
contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º 
do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019, que, será de: 
18.2. Será DESCLASSIFICADA a proposta ou o lance vencedor que: 
a) apresentar preço final superior ao preço máximo fixado, ou que apresentar preço manifestamente 
inexequível. 
b) Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou 
de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos 
encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando 
se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a 
parcela ou à totalidade da remuneração. 
18.3. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com 
vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio 
no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata; 
18.4. O Pregoeiro convocará o licitante para enviar o documento digital complementar adiante 
relacionados, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo definido pelo pregoeiro de no 
mínimo (2) duas horas, sob pena de não aceitação da proposta: 

18.5. O prazo estabelecido no subitem anterior poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita 
e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro. 

18.5.1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que 
contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, 
além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por 
meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu 
ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 
18.6. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, e sendo de interesse da administração, o 
Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de 
classificação. 

18.6.1. Se tratando de Lote, a desclassificação de um único item do lote implicará na 
desclassificação da proposta para todo o lote, ou seja, a proposta somente será aceita se atender aos 
requisitos para todos os itens que compõem o lote. 
18.7. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário 



para a sua continuidade. 
18.8. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, 
observado o disposto neste Edital. 

19 – DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 
19.1. Para julgamento, será adotado o critério de MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE, observados o 
valor máximo aceitável, os prazos para fornecimento, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de 

desempenho e qualidade e demais condições definidas neste Edital. 
19.2. O Pregoeiro anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de menor valor/ maior vantajosidade 
imediatamente após a fase de aceitação das propostas ou, quando for o caso, após negociação e decisão 
pelo Pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor/ mais vantajoso. 
19.3. Se a proposta de menor valor/ maior vantajosidade não for aceitável ou se o licitante desatender às 
exigências habilitatórias, o pregoeiro poderá examinar a proposta subsequente, verificando a sua 
aceitabilidade e procederá a verificação das condições habilitatórias do proponente, na ordem de 
classificação, ordenada e sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo o 
respectivo licitante declarado vencedor. 
19.4. Para verificação e aceitabilidade da proposta, fica facultado a Administração solicitar amostra e/ou 
catálogo dos produtos cotados, ou outro que seja pertinente, que deverão ser apresentadas no prazo de 3 
(três) dias úteis contados da solicitação pelo Pregoeiro ou outro prazo estipulado na convocação. 
19.5. No caso de discordância entre valores numéricos e por extenso, prevalecerão estes últimos e, entre 
preços unitários e totais, os primeiros. 
19.6. Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital ou da legislação em 
vigor. 
19.7. Serão rejeitadas as propostas que: 

19.7.1. Sejam incompletas, isto é, não conterem informação(ões) suficiente(s) que permita(m) a 
perfeita identificação do material licitado; 

19.7.2. Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com o presente 
Edital, ou seja, manifestamente inexequíveis, por decisão do Pregoeiro. 
19.8. Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor 
preço e valor estimado para a aquisição do bem. 
§ 1º. Da sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos do 
procedimento e as ocorrências relevantes. 
19.9. Constatando o atendimento das exigências previstas no Edital, o licitante será declarado vencedor, 
sendo homologado o procedimento e adjudicado o objeto da licitação pela autoridade competente. 
19.10. Após a habilitação, poderá a licitante ser desqualificada por motivo relacionado com a capacidade 
jurídica, regularidade fiscal, qualificação econômico-financeira, qualificação técnica e/ou inidoneidade, em 
razão de fatos supervenientes ou somente conhecidos após o julgamento. 

20 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA FINANCEIRA (PROPOSTA FINAL) 

20.1. A PROPOSTA FINAL do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada, conforme modelo                                de 
proposta financeira (Anexo II), no prazo definido pelo pregoeiro, de no mínimo 02 (duas) horas a 
contar da solicitação no sistema eletrônico e deverá: 
20.2. Ser redigida em língua portuguesa, digitada, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, 
devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal; 
20.3. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de 
pagamento; 
20.4. Demais informações constantes do Anexo de Modelo de Proposta Financeira. 
20.5. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do 
licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro. 
20.6. Especificação clara e detalhada do objeto licitado oferecido, vedada a propositura de alternativas, 
ficando os licitantes limitados às especificações deste edital, observando a ordem numérica disposta e 
indicando a marca, sendo que esta deverá ser obrigatoriamente especificada, podendo ser ofertada  
mais de uma marca mantendo preço único. 
b1) Identificação completa da empresa e do processo licitatório, 
b2) Preço UNITÁRIO e TOTAL do item, expresso em reais, com no máximo duas casas após a vírgula, fixo 
e irreajustável, compreendendo, além do lucro, encargos sociais, todas e quaisquer despesas de 
responsabilidade da proponente que, direta ou indiretamente, decorram da entrega do objeto licitado.  
b3) O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da data de sua apresentação.  
b4) Prazo de execução, conforme item 4 – DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO 
OBJETO. 

 



 
§ 1º - Na omissão dos prazos citados nas alíneas “b3” e “b4” do item acima, letra “B”, considerar-se-ão 

àqueles estabelecidos neste Edital. 
§ 2º - Os documentos apresentados deverão ser, obrigatoriamente, da mesma sede, ou seja, se da matriz, 

todos da matriz, se de alguma filial, todos da mesma filial, com exceção dos documentos que são 
válidos para matriz e todas as filiais. Caso a empresa seja vencedora de algum lote, o contrato será 
celebrado com a sede que apresentou a documentação. 
Obs.: Preferencialmente seguir o modelo de proposta financeira constante neste instrumento, facultado o 
preenchimento do próprio formulário. 

 

 

 

 

20.7. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da 
execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 

20.7.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, 
fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 
20.8 - Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o 
valor global em algarismos e por extenso. 

20.8.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; 
no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes 
últimos. 
20.9. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter 
alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob 
pena de desclassificação. 
20.10. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela 
que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 

 

21 - DO RECURSO 
21.1 – O Pregoeiro declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização fiscal de 
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o caso, concederá o prazo de 
no mínimo (30) trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma 
motivada, isto é, indicando contra qual (is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo 
próprio do sistema. 
21.2. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, no momento da sessão 
pública deste Pregão, implica decadência desse direito, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto à 
LICITANTE VENCEDORA. 

21.3. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de 
motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

21.3.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as 
condições de admissibilidade do recurso. 

21.3.2. A falta de apresentação das razões de recurso, em campo próprio do sistema, também 
importará a decadência do direito de recurso e, via de consequência, a adjudicação do objeto da licitação à 
LICITANTE VENCEDORA. 
21.4. A recorrente que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do recurso, em 
campo próprio do sistema, no prazo de 03 (três) dias, ficando as demais LICITANTES, desde logo, 
intimadas a apresentar contrarrazões, também via sistema, em igual prazo, que começará a correr do 
término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à 
defesa dos seus interesses. 
21.5. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

22 – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

22.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não 
haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos 
apresentados. 
22.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 
homologará o procedimento licitatório. 

 

23 – DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

23.1. Findo o processo licitatório, a empresa vencedora será convocada a assinar a Ata de Registro de 



Preços, que obedecerá ao modelo anexo, junto ao Setor de Licitação, no endereço e horário de atendimento 
externo, citados neste instrumento, observado o prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da convocação 
emitida pelo Setor, sob pena de decair do direito à contratação. 
23.2. O subitem acima deverá ser desconsiderado caso seja outra a decisão da autoridade competente que 
não a homologação do processo licitatório ou outra for sua decisão. 
23.3. Caso a licitante vencedora não atenda ao prazo previsto no item 23.1, ensejará a aplicação das 
sanções estabelecidas no item sanções administrativas deste instrumento, reservando-se a Fundação São 
Camilo, o direito de convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual 
prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, inclusive quanto ao preço, ou revogar 
a licitação, independentemente das sanções previstas para a licitante vencedora neste instrumento. 

 

24 – DO PRAZO PARA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

24.1. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços não será superior a doze meses, incluídas 
eventuais prorrogações, conforme o inciso III do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho 1993. 
§ 1º - A vigência dos contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços será definida nos 

instrumentos convocatórios, observado o disposto no art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 
§ 2º - O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser assinado dentro do prazo de 
validade da ata de registro de preços. 
§ 3º - O pedido de prorrogação de prazo para realização dos serviços somente será conhecido pela 
Fundação São Camilo caso o mesmo seja devidamente fundamentado e entregue no Setor de Licitação, 
antes de expirar o prazo inicialmente estabelecido. 
24.2. Se a empresa vencedora deixar de executar os serviços dentro das especificações estabelecidas, será 
responsável pela imediata substituição ou regularização do serviço rejeitado e o tempo despendido poderá 
ser computado para aplicação das penalidades previstas neste instrumento. 

 

25 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
25.1. Além das obrigações legais, regulamentares e das demais constantes deste instrumento e seus 
anexos, obriga-se, ainda, a empresa vencedora a: 

 

 
25.1.2. Assinar a Ata de Registro de Preços no prazo estabelecido no item DAS CONDIÇÕES PARA 
ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
25.1.3. Garantir os materiais contra defeitos de fabricação e também, contra vícios, defeitos ou incorreções, 
resultantes da entrega. 
25.1.4. Fornecer materiais de primeira qualidade, considerando-se como tais àqueles que atendam 
satisfatoriamente os fins aos quais se destinam, apresentando ótimo rendimento, durabilidade e praticidade. 
25.1.5. Arcar com todos os ônus necessários à completa entrega, considerando-se como tal a 
disponibilização, no local indicado, tais como transporte, encargos sociais, tributos e outras incidências, se 
ocorrerem. 
25.1.6. Substituir, ainda, por outro de qualidade, todo produto com defeito de fabricação. 
25.1.7. Além das obrigações legais, regulamentares e das demais constantes desse instrumento e seus 
anexos, obriga-se, ainda, a empresa vencedora a: 
25.1.8. Prestar o serviço indicado, conforme solicitação constituem obrigações exclusivas da 
CONTRATADA, a ser cumprida com força de trabalho própria e às suas expensas. 
 
25.1.8.1. Fornecer todos os acessórios necessários para a realização dos serviços constantes deste 
instrumento. 
25.1.8.2. Assumir integral responsabilidade pelos contratos de trabalho que celebrar, assim como pelas 
obrigações sociais, trabalhistas, previdenciárias e fiscais, relativas aos profissionais contratados, pois estes 
não terão qualquer vínculo empregatício e/ou administrativo com a Fundação São Camilo, conforme o 
contido do art. 71 da Lei N.º8.666/93. 
25.1.8.3. Não contratar menores de 18 anos. 
25.1.8.4. Assumir inteira responsabilidade pela efetiva realização do serviço e efetuá-lo de acordo com as 
especificações e instruções deste instrumento, sendo que despesas de transporte correrá exclusivamente 
por conta da empresa vencedora. 
25.1.9. Cumprir rigorosamente com o disposto no edital e demais anexos. 
25.2 A CONTRATADA deverá manter na obra tantos operários quantos forem necessários para o perfeito 

25.1.1. E-MAIL INSTITUCIONAL: É dever empresa vencedora/contratada manter durante o período de 
vigência do contrato/serviço, e-mail institucional, oficial, atualizado, vigente e operacional, para executar os 
contatos oficiais com a Fundação São Camilo, para realização de contratos, adendos, renovações, notificações, 
ofícios e todos demais atos administrativos. As comunicações entre CONTRATADA e CONTRATANTE será 
pelo e-mail: contrato.fspsce@gmail.com 

mailto:contrato.fspsce@gmail.com


andamento da mesma. Caso a obra esteja sendo conduzida de maneira tal que prejudique o cumprimento do 
Cronograma, a Equipe Técnica da FSPSCE poderá exigir o aumento do efetivo de pessoal de modo a 
compensar o atraso. 
25.2.2. Nenhum trabalho adicional ou modificação do projeto fornecido pelo CONTRATANTE será 
efetivado pela CONTRATADA sem a prévia e expressa autorização da Equipe Técnica da FSPSCE, 
respeitadas todas as disposições e condições estabelecidas no conntrato. 
25.2.3. Todas as eventuais modificações autorizadas pela Equipe Técnica da FSPSCE, e realizadas no 
projeto original durante a execução dos serviços e obras, serão documentadas pela CONTRATADA, que 
registrará as revisões e complementações dos elementos integrantes do projeto, incluindo os desenhos 
“como construídos” (AS BUILT). 
25.3 Deverá ser previamente entregue à Equipe Técnica, antecedendo o início da obra, o Cronograma de 
Execução dos Serviços e listagem datada e assinada pela CONTRATADA contendo nome, número da 
carteira de identidade e horário de trabalho de todos os funcionários envolvidos na execução da referida 
obra. 
25.3.2.1. Todos os funcionários presentes na obra, pertencentes a CONTRATADA deverão ter contrato 
de trabalho efetivo, com registro em Carteira de Trabalho e Previdência Social, nas condições estabelecidas 
na Consolidação das Leis Trabalhistas - CLT. Não serão permitidos na obra trabalhadores contratados como 
autônomos, ou provenientes de cooperativas ou como micro empreendedores individuais. 
25.3.2.2. Cumprir rigorosamente com o disposto no Edital e demais anexos. 
25.3.2.3. Manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação. 
25.4 MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS 
25.4.2.1. Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade de quaisquer acidentes no 
trabalho de execução das obras CONTRATADAS, uso indevido de patentes registradas e, ainda que 
resultante de caso fortuito ou força maior, a destruição ou danificação da obra em construção até a devida 
aceitação da mesma pela FSPSCE, bem como as indenizações que possam vir a ser devida a terceiros por 
fatos oriundos dos serviços contratados, ainda que ocorridos fora do canteiro de obra. 
25.4.2.2. Todos os equipamentos e ferramentas necessários para a boa execução das obras e serviços 
ajustados deverão ser fornecidos e conservados pela CONTRATADA. A obtenção de materiais necessários, 
em quantidade e qualidade suficientes para a conclusão das obras no prazo fixado é de integral 
responsabilidade da CONTRATADA. 
25.4.2.3. Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas 
decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-
se outrossim por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe 
venham a ser exigidas por força da Lei, ligadas ao cumprimento do presente Instrumento. 
25.4.2.4. Responder por danos materiais ou físicos, causados por seus empregados, diretamente à Fundação 
São Camilo de Esteio ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo. 
25.4.2.5. Em tudo agir segundo as diretrizes da Administração. 
25.4.2.6. Cumprir integralmente o Termo de Referência em anexo. 

 
25.5 SEGUROS 
25.5.2. A CONTRATADA deverá manter apólice de seguro de Responsabilidade Civil com cobertura para: 
a) Prestação de Serviços em local de terceiros; 
b) Poluição Súbita, decorrente de eventos ocorridos nas dependências da FSPSCE, desde que 
comprovadamente oriundos da execução dos serviços prestados pela CONTRATADA, entre outros, mas não 
limitando-se a estes; 
c) Responsabilidade Civil de Empregador. 
25.5.3. Qualquer alteração nas condições da apólice e/ou cancelamento da mesma, somente poderá ser 
feita com prévia anuência da FSPSCE. 
25.5.4. As apólices de seguro deverão ser mantidas em vigor pela CONTRATADA durante o prazo de 
vigência do contrato, devendo ser apresentadas à FSPSCE sempre que esta solicitar em um prazo de 10 
(dez) dias contados a partir da solicitação por escrito da CONTRATANTE. 
25.5.5. Será de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA os danos pessoais, inclusive morte, 
causados aos empregados da FSPSCE, assim como todo e qualquer dano material direto e indireto causado 
à FSPSCE, a seus empregados e/ou terceiros, bem como os danos morais, decorrentes das atividades 
objeto do presente contrato. 
25.5.6. A manutenção de apólice de seguro pela CONTRATADA não eximirá de qualquer responsabilidade, 
inclusive no que se refere a valores e/ou coberturas que eventualmente superarem aqueles abrangidos pela 
apólice de seguro por ela contratada. 
25.5.7. Apólice de Seguro deverá ser encaminhada à Fiscalização (FSPSCE), após assinatura do contrato 
e  antes do início dos trabalhos, junto aos demais documentos exigidos 



 
25.6 26  DIÁRIO DE OBRA 
25.6.2. Deverá ser preenchido um Diário de Obras, que informe: condições do tempo, relação de operários, 
tipo e quantidade de material depositado no canteiro, descrição de serviços, assuntos decididos junto a 
Equipe Técnica da FSPSCE e quaisquer outros fatos e assuntos pertinentes à obra. 
25.6.3. Diário de Obras deverá ser preenchido diariamente e assinado pelo Fiscal da CONTRATADA, bem 
como, permanecer na obra, em local de fácil acesso à Equipe Técnica. 
 
25.7  SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO 
25.7.2. Todos os funcionários da CONTRATADA, deverão utilizar equipamentos de proteção individual 
(EPI) de acordo com as exigências referentes à segurança do trabalho contidas na Norma Regulamentadora 
NR-6. 
25.7.3. A CONTRATADA deverá manter estoque mínimo de produtos químicos eventualmente necessários 
a execução de suas atividades; na hipótese da estocagem, deverá manter produtos sobre áreas de 
contenção, sinalizado quanto aos riscos específicos, em locais protegidos contra intempéries e com acesso 
restrito. Não é permitido a estocagem/armazenagem de produtos químicos perigosos (inflamáveis, 
corrosivos, etc) nas dependências da FSPSCE, Canteiro de Obras e/ou Áreas de Vivência. 
25.7.4. Entre os produtos selecionados para o revestimento de paredes e pinturas, a CONTRATADA 
privilegiará produtos não agressivos ao meio ambiente. Especialmente, para as atividades de pintura, a 
CONTRATADA deverá optar por produtos químicos (tintas, diluentes, etc) a base de água. 
25.7.5. A CONTRATADA deverá manter nos locais de trabalho (ponto de uso) e/ou 
armazenagem/estocagem de produtos químicos todas as Fichas de Informações de Segurança de Produtos 
Químicos (FISPQ) ali presentes. 
25.7.6. A CONTRATADA sinalizará suas instalações (Canteiro de Obras e Áreas de Vivência) quanto a 
proibições de consumo de FUMO no local, bem como instruirá seus funcionários sobre esta proibição. 
25.7.7. A CONTRATADA deverá estabelecer Plano de Resgate / Emergência para situações de resgate e 
emergência para trabalhos em altura e para trabalhos (NR-35) em espaços confinados (NR-33). 
25.7.8. Todo o sistema de andaimes para trabalhos em altura e sistemas de proteção coletiva assessórios 
deverão atender os regulamentos/normas técnicas pertinentes, especialmente as determinações da NR-18 e 
a Recomendação Técnica de Procedimento Número 01 - RTP 01 - expedidas pelo Ministério do Trabalho e 
Emprego e FUNDACENTRO ou outras normas suplementares aplicáveis. 
25.7.9. Os dispositivos que integram o sistema de andaimes, eventualmente necessários para o 
desenvolvimento das atividades, devem ter projeto e estarem acompanhados por Anotação de 
Responsabilidade Técnica (ART) de projeto e execução.  
25.7.10. A CONTRATADA deverá instalar e manter sistema de linha de vida e ancoragens para segurança 
de trabalhadores e resgates em caso de eventos indesejáveis. 
25.7.11. Nas situações de trabalho em espaços confinados a CONTRATADA deverá manter Programa de 
Proteção Respiratória (PPR). 
25.7.12. Nas situações de trabalho em espaços confinados a CONTRATADA deverá garantir que os 
trabalhadores façam uso de EPR (equipamentos de proteção respiratória) de acordo com as prescrições do 
Programa de Proteção Respiratória (PPR). 
25.7.13. A CONTRATADA deverá garantir, quando das operações em espaços confinados, a manutenção 
das condições salubres do ambiente confinado, por uso de sistemas de ventilação e exaustão específicos. A 
CONTRATADA, durante todo o trabalho em espaços confinados, deverá monitorar a atmosfera do ambiente 
em relação aos gases presentes. 
25.7.14. Os sistemas de exaustão e ventilação utilizados, como compressores de ar (e outros) devem ser 
isentos de óleo. Os suprimentos de ar de tais equipamentos devem ser compatíveis com as condições de 
vazão e pressão requeridas para a manutenção das condições seguras dos ambientes confinados e devem 
estar de acordo com as prescrições estabelecidas no PPR. 
25.7.15. A estratégia de ventilação e exaustão utilizada deverá ser estabelecida em projeto, a ser 
apresentado para a CONTRATANTE. 
25.7.16. A CONTRATADA em situações de trabalho em espaços confinados, deverá manter sistema de 
resgate constituído, minimamente, por tripé e sistema de vantagem mecânica, dedicado ao resgate de 
trabalhadores. Todos os dispositivos utilizados em tais operações devem ser certificados por organismos 
reconhecidos. 
25.7.17. As atividades em altura e no interior de espaços confinados deverão ser realizadas de acordo com 
os dispositivos da NR-18, NR-35 e NR-33, sendo que o descumprimento dos itens normativos determinará a 
paralisação/interdição da obra pelos fiscais da Equipe Técnica, nomeados pela FSPSCE. 
25.7.18. A CONTRATADA deverá instalar o Canteiro de Obras e Áreas de Vivência em conformidade com 
os requisitos estabelecidos na NR-18 e obrigações complementares da NR-24. As Áreas de Vivência 
deverão estar prontas e disponíveis para uso antes do início efetivo das atividades objeto deste Memorial. A 



CONTRATADA deverá garantir e certificar-se, quando do encerramento de cada período de trabalho ou 
atividade, das condições de organização e limpeza do Canteiro de Obras, mantendo áreas de circulação 
desobstruídas e inviabilizando o acesso de terceiros ao Canteiro de Obras, independente do horário. É de 
inteira responsabilidade da CONTRATADA a guarda de materiais, equipamentos, objetos particulares e 
similares no Canteiro de Obras e Áreas de Vivência, sendo que eventuais danos (avarias, furtos, etc) 
excluem-se das responsabilidades da CONTRATANTE. 
25.7.19. A CONTRATADA deverá possuir PLANO DE CONTINGÊNCIA que oriente a atuação em caso de 
acometimento, por parte de seus funcionários, com COVID-19. Este plano deverá indicar as respostas e 
ações que a empresa executará, para avaliação de riscos de contágios de pessoas suspeitas para o COVID-
19. 
25.7.20. A CONTRATADA deverá enviar, semanalmente, formulário de informações acerca de pessoas com 
sintomas/síndromes gripais, na forma do exigido pela Secretaria Estadual de Saúde. Esta informação deverá 
ser enviada, impreterivelmente, todas as segundas-feiras, até as 17 (dezessete) horas para o endereço 
eletrônico de referência. Os dados deverão ser enviados em respectivo aos trabalhadores lotados na obra 
em questão, enquanto ocorrer as atividades da empresa nas instalações da CONTRATANTE. 
25.7.21. Antes do início dos serviços em altura e em espaços confinados, diariamente, o Técnico de 
Segurança do Trabalho da CONTRATADA fará a revisão dos equipamentos de trabalho em altura (cintos, 
andaimes, linhas de vida, ancoragens, etc) e, constatando a adequada proteção, liberará os trabalhos. Cópia 
do documento de liberação dos serviços em altura (Check-List) e Permissões para Trabalhos em espaços 
confinados, assinado pelo Técnico de Segurança do Trabalho da CONTRATADA, será entregue diariamente 
aos técnicos da Equipe Técnica da FSPSCE. 
25.7.22. Diariamente, antes do início dos serviços, o Técnico de Segurança do Trabalho da CONTRATADA 
fará a revisão dos equipamentos de segurança individuais e coletivos, garantindo a liberação de serviços 
somente com a constatação de conformidade dos mesmos. O Técnico de Segurança do CONTRATADA 
deverá garantir a execução e manutenção de isolamento contra acesso de pessoas nas áreas de projeção 
de quedas de materiais e objetos. 
25.7.23. A Equipe Técnica da FSPSCE realizará inspeções periódicas no canteiro de serviço, a fim de 
verificar o cumprimento das medidas de segurança adotadas nos trabalhos, o estado de conservação dos 
equipamentos de proteção individual e dos dispositivos de proteção de máquinas e ferramentas que 
ofereçam riscos aos trabalhadores, bem como a observância das demais condições estabelecidas pelas 
normas de segurança e saúde no trabalho. 
25.7.24. Obrigatoriamente, serão exigidos, no mínimo, e devem estar expressos no ASO de cada 
trabalhador atuante nas instalações da FSPSCE, independente de vínculos com a CONTRATADA, os 
seguintes exames e avaliações, conforme tabela. 
 

ATIVIDADES EXAMES E AVALIAÇÕES 

Trabalhos em Geral, Administrativos, Gestão, Liderança Avaliação Clínica e Audiometria 

Trabalhos em Altura, Trabalhos com Plataformas de 
Trabalhos Aéreos, Operação de Plataformas 
Elevatórias, Trabalhos em Espaços Confinados 

Avaliação Clínica, Audiometria, 
Encefalograma, Eletrocardiograma, Glicemia 
de Jejum, TGP, GGT, Hemograma, Creatinina, 
EQU, Ac. Hipúrico, Ac. Metil Hipúrico, 
Espirometria, Acuidade Visual e Avaliação 
Psicossocial 

Operação de Guindauto (Munck) ou Operação de 
Empilhadeiras 

Avaliação Clínica, Audiometria, 
Encefalograma, Eletrocardiograma, Glicemia 
de Jejum, TGP, GGT, Hemograma, Creatinina 
e Acuidade Visual 

Atividades de Pintura, Atividades de Lixamento, 
Atividades de Raspagem 

Avaliação Clínica, Audiometria, 
Encefalograma, Eletrocardiograma, Glicemia 
de Jejum, Hemograma, EQU, Ac. Hipúrico, Ac. 
Metil Hipúrico, Espirometria e Acuidade Visual 

25.7.25. Antes do início da obra, com cinco dias úteis, no mínimo, a CONTRATADA deverá entregar ao 
Setor de Segurança do Trabalho da FSPSCE, cópia dos seguintes documentos, em formato eletrônico 
(mídia, pendrive, correspondência eletrônica, etc). A entrega de tais documentos deverá ser realizada 
mediante protocolo, o qual integrará o conjunto de documentação necessários ao pagamento dos serviços 
executados pela CONTRATADA e aprovados e aceitos pelo CONTRATANTE. 

a) Fichas de Registro dos funcionários, que trabalharão na obra, na empresa prestadora do serviço – 
CONTRATADA; 



b) Programa de Condições e Meio-Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção – PCMAT (cópia 
eletrônica); 
c) Programa de Controle Médico e de Saúde Ocupacional - PCMO (cópia eletrônica); 
d) Procedimento de Montagem de Andaimes, quando aplicável; 
e)  ASO (Atestado de Saúde Ocupacional), dos trabalhadores, com devida autorização para executar 
trabalhos em altura e em espaços confinados. No ASO deverá estar expresso a condição de "APTO PARA 
TRABALHOS EM ALTURAS" e “APTO PARA TRABALHOS EM ESPAÇOS CONFINADOS”. 
f) Fichas de EPIs; 
g) Ordens de Serviços de todos os trabalhadores (NR-01); 
h) Certificado de Treinamentos de NR-18, NR-35 e NR-33 de todos os trabalhadores que executaram 
serviços em andaimes (ou em altura) e em espaços confinados; 
i) Certificado de Treinamento de Montagem de Andaimes (para os montadores); 
j) Plano de Resgate / Emergência para eventos indesejáveis em trabalhos em alturas e/ou em espaços 
confinados; 
k) Nos casos de uso de Plataformas de Trabalhos Aéreos (PTA) ou qualquer outro equipamentos de 
elevação ou movimentação de pessoas ou cargas, a contratada deverá apresentar Certificados de 
Treinamentos para Operação de PTA ou dos equipamentos de elevação e movimentação específicos; 
l) Projetos do Sistema de Andaimes e de Linhas de Vida; 
m) Cópia do Modelo da lista de verificação diária de liberação de trabalhos em altura (Check-List) utilizado 
pela CONTRATADA; 
n) Cópia do Modelo de Permissão do Trabalho para atividades em Espaços Confinados; 
o) Cópia do Registro no Ministério do Trabalho e Emprego (Carteira ou página da CTPS) do Técnico de 
Segurança do Trabalho da CONTRATADA, responsável pelo acompanhamento dos serviços; 
p)  ART do responsável pelo Projeto do Sistema de Andaime e Linhas de Vida; 
q)  ART e/ou RRT Profissional Responsável, legalmente habilitado, para a execução das atividades em 
altura e em espaços confinados; 
r)  Certificado de Treinamento de Integração da NR18 (Condições e Meio Ambiente na Industria de 
Construção) realizado no Canteiro de Obras da CONTRATADA nas dependências da CONTRATANTE; 
s) Cópia do Programa de Proteção Respiratória (PPR); 
t) Projeto, esboço e descritivo do Sistema de Ventilação e Exaustão empregados nos trabalhos em 
espaços confinados; 
u) Laudo de Inspeção dos Compressores / Ventiladores empregados no Sistema de Ventilação e Exaustão, 
realizado por profissional legalmente habilitado; 
v) Cópia das FISPQ de todos os produtos químicos a serem empregados nos processos de trabalho; 
w) Licenças Ambientais das empresas destinatárias dos resíduos gerados. 

25.7.26. 27.1.25.   Plano de Contingência COVID-19. 
25.7.27. 27.1.26.   Planilha FormSUS (modelo anexo). 

Obs. A ausência de qualquer um dos documentos apresentados, ou a não conformidade dos documentos em 
relação aos requisitos deste memorial, determinarão a inviabilidade técnicas de realização de trabalhos pela 
CONTRATADA. 

25.7.28. 27.1.27.   Os documentos de liberação dos serviços, reconhecidos pela FSPSCE, integrarão o 
conjunto de documentos de Medição de Serviços para os fins estabelecidos no presente Memorial. 
25.7.29. 27.1.28.   Sob nenhuma hipótese a CONTRATANTE fornecerá equipamentos de proteção 
individuais e coletivos para os trabalhadores da CONTRATADA. 
25.7.30. 27.1.29.   A CONTRATADA é integralmente responsável pela execução de todas as instalações e 
adequações necessárias para o desenvolvimento de suas atividades, incluindo especialmente estruturas de 
sustentação requeridas a fixação de andaimes e similares e sistemas de resgate de trabalhadores em 
atividades de alturas e em espaços confinados. 
25.7.31. 27.1.30.   Todas as situações de trabalho em alturas e em espaços confinados devem ser 
rigorosamente realizadas conforme as prescrições da NR-33 e NR-35. Qualquer descumprimento normativo, 
determinará a paralização imediata dos serviços. 
25.7.32. 27.1.31.   Fica a CONTRATADA, ciente, que o não atendimento de qualquer dos requisitos 
estabelecidos no item de SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO deste Memorial determinará a não 
aprovação dos serviços e, consequentemente, a inviabilidade de início das atividades contratadas. 
 

26 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
26.1. O regime jurídico desta contratação confere ao contratante as prerrogativas do Art.58 da Lei n° 
8.666/93. 
26.2. Constituem obrigações do CONTRATANTE, além da constante do Art. 66 da Lei n.º 8.666/93, as 



especificadas no Edital. 
26.3. Acompanhar, fiscalizar e avaliar os serviços do objeto do Contrato; 

26.4. Emitir as ordens de serviços à empresa vencedora, de acordo com as necessidades, respeitando os 
prazos para atendimentos; 
26.5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo licitante vencedor; 
26.6. Comunicar a contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas na 
execução do objeto, para que seja substituído, reparado ou corrigido. 
26.7. Efetuar o pagamento na forma ajustada neste Edital e no Instrumento Contratual; 
26.8. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as 
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 
26.9. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor ou comissão especialmente 
designada, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome 
dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 
providências cabíveis; 
26.10. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades 
constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se de que as 
soluções por ela propostas sejam as mais adequadas; 
26.11. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, conforme cronograma físico-financeiro; 
26.12. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da Contratada; 
26.13. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do 
contrato; 
26.14. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento; 
26.15. Cientificar o órgão de representação judicial da Instituição para adoção das medidas cabíveis quando 
do descumprimento das obrigações pela Contratada; 
26.16. Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificações técnicas, orçamentos, 
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o recebimento do serviço 
e notificações expedidas; 
26.17. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentação como condição indispensável para o 
recebimento definitivo de objeto, quando  for   o  caso: 
26.18. "As Built", elaborado pelo responsável por sua execução; 
26.19. Comprovação das ligações definitivas de energia, água, telefone e gás; 
26.20. Certidão negativa de débitos previdenciários específica para o registro da obra junto ao Cartório de 
Registro de Imóveis; 
26.21. A reparação dos vícios verificados dentro do prazo de garantia do serviço, tendo em vista o direito 
assegurado à Contratante no art. 69 da Lei nº 8.666/93 e no art. 12 da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do 
Consumidor). 
26.22. Cumprir com as demais obrigações constantes no Edital e outras previstas no Contrato. 
 

27 – DA FISCALIZAÇÃO 
27.1. Os serviços contratados e o cumprimento do disposto neste instrumento serão fiscalizados pelo 
CONTRATANTE por meio do Serviço de Arquitetura e Segurança do Trabalho, que acompanhará a execução 
dos serviços e sua entrega, de acordo com o determinado neste instrumento, controlando os prazos 
estabelecidos para entrega do mesmo e apresentação de fatura, notificando à empresa vencedora a respeito 
de quaisquer reclamações ou solicitações havidas. 
27.2. Resguardada a disposição do subitem precedente, a fiscalização representará a Fundação São 
Camilo de Esteio e terá as seguintes atribuições: 
a) Definir o objeto desta licitação, caracterizado por especificações e referências necessárias ao perfeito 
entendimento pelos licitantes. 
b) Receber os serviços, verificando a sua conformidade com as especificações estabelecidas e da 
proposta. 
c) Assegurar à empresa vencedora acesso as suas dependências, por ocasião da execução do objeto 
licitado. 
d) Agir e decidir em nome da Fundação São Camilo de Esteio, inclusive, para rejeitar os serviços 
fornecidos em desacordo com as especificações exigidas. 
f) Comunicar oficialmente à empresa vencedora quanto à rejeição dos serviços. 
g) Certificar as notas fiscais correspondentes e encaminhá-las ao Órgão Financeiro da Fundação São 
Camilo de Esteio, após constatar a fiel execução do objeto deste instrumento. 
h) Exigir da empresa vencedora o cumprimento rigoroso das obrigações assumidas. 
i) Sustar o pagamento de faturas no caso de inobservância, pela empresa vencedora, de condições 

previstas neste instrumento. 



j) Transmitir ordens e instruções, verbais ou escritas, à empresa vencedora, no tocante ao fiel  

cumprimento do disposto neste instrumento. 
k) Solicitar a aplicação, nos termos deste instrumento, de multa(s) à empresa vencedora. 
l) Instruir o(s) recurso(s) da empresa vencedora no tocante ao pedido de cancelamento de multa(s), 
quando essa discordar da Fundação São Camilo de Esteio. 
m) No exercício de suas atribuições fica assegurado à fiscalização, sem restrições de qualquer natureza, o 
direito de acesso a todos os elementos de informações relacionados com o objeto deste instrumento, pelo 
mesmo julgados necessários.  
n)    A Equipe Técnica da FSPSCE não exime a CONTRATADA de sua responsabilidade civil e penal sobre 
a totalidade da obra ou sobre terceiros em virtude da mão-de-obra, materiais, equipamentos, dispositivos ou 
outros elementos aplicados à obra ou serviço contratado. 
o) As Ordens de Serviço ou Comunicações da Fiscalização à CONTRATADA, ou vice-versa, serão 
transmitidas sempre por escrito. 
p) Determinada a paralisação, os trabalhos só deverão ser reiniciados após a expedição formal da Ordem 
de Reinicio. 
q) No exercício de suas atribuições fica assegurado à fiscalização, sem restrições de qualquer natureza, o 
direito de acesso a todos os elementos de informações relacionados com o objeto deste instrumento, pelo 
mesmo julgados necessários.  

 
28 – DO PAGAMENTO 

28.1. O pagamento pela efetiva execução do objeto deste instrumento será efetuado até o 30º (trigésimo) 
dia, à contratada, através da Tesouraria, mediante apresentação da Nota Fiscal correspondente, com a 
aceitação e atesto do responsável pelo recebimento do mesmo, juntamente com as comprovações de 
regularidade junto a Fazenda Federal, Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul, Fazenda Municipal, 

FGTS e Justiça do Trabalho, bem como comprovantes de pagamentos dos encargos sociais referentes 
aos empregados que trabalharem na execução do objeto deste instrumento, tais como guias do 
FGTS e INSS, inclusive FOLHA DE PAGAMENTO com as assinaturas destes empregados. 
28.1.1. A Nota Fiscal correspondente deverá ser entregue pela empresa vencedora diretamente 

ao responsável pelo recebimento que somente atestará a execução do objeto e liberará a Nota Fiscal para 
pagamento quando cumpridas, pela empresa vencedora, todas as condições pactuadas. 
§ 1º – A Fundação São Camilo de Esteio certificará a Nota Fiscal correspondente somente após a verificação 
da perfeita compatibilidade entre o serviço executado e o que foi solicitado. 
28.1.2. A contagem para o 30º (trigésimo) dia, previsto no caput, só iniciar-se-á após a aceitação 
dos serviços pelo responsável pelo recebimento e cumprimento pela empresa de todas as condições 
pactuadas. 
28.1.3. Para execução do pagamento, à empresa vencedora deverá fazer constar na Nota Fiscal 
correspondente, emitida sem rasura, em letra bem legível, em nome da Fundação de Saúde Pública São 
Camilo de Esteio, CNPJ 13.016.717/0001-73, informando o número de sua conta corrente, se Banco do Brasil, 
Caixa Econômica Federal e/ou Banco do Estado do Rio Grande do Sul, e a respectiva Agência, bem como o 
número da Ordem de Compra/Serviço. 
28.1.4. Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, 
aquela será devolvida à empresa vencedora e o pagamento ficará pendente até que o mesmo providencie as 
medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da 
situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando quaisquer ônus à Fundação São Camilo. 
28.1.5. A critério da Administração poderão ser descontados dos pagamentos devidos, os valores 
para cobrir despesas com multas, indenizações a terceiros ou outras de responsabilidade da empresa 
vencedora. 
28.1.6. De acordo com Instrução Normativa RFB Nº 971, de 13 de novembro de 2009 e 
alterações posteriores, do Instituto Nacional do Seguro Social do MPAS, a FUNDAÇÃO SÃO CAMILO DE 
ESTEIO, SE COUBER, fará a retenção de 11% (onze por cento) do valor bruto da nota fiscal de prestação de 
serviços e efetuará o recolhimento à Seguridade Social. 
28.2. A Fundação São Camilo de Esteio poderá sustar todo e qualquer pagamento do preço ou suas 
parcelas de qualquer fatura apresentada pela empresa vencedora caso verificadas uma ou mais das hipóteses 
abaixo e enquanto perdurar o ato ou fato sem direito a qualquer reajustamento complementar ou acréscimo, 
conforme enunciado: 
a) A empresa vencedora deixe de acatar quaisquer determinações exaradas pelo órgão fiscalizador da 

Fundação São Camilo de Esteio. 
b) Não cumprimento de obrigação assumida, hipótese em que o pagamento ficará retido até que a 
empresa vencedora atenda à cláusula infringida. 
c) A empresa vencedora retarde indevidamente a execução do objeto licitado por prazo que venha a 



prejudicar as atividades da Fundação São Camilo de Esteio. 
d) Débito da empresa vencedora para com a Fundação São Camilo de Esteio, quer proveniente da 
execução deste instrumento, quer de obrigações de outros contratos. 
e) Em qualquer das hipóteses previstas nos parágrafos acima, ou de infração as demais cláusulas e 
obrigações estabelecidas neste instrumento. 
28.3 - Os pagamentos observarão os limites de desembolso máximo conforme cronograma estabelecido no 
Edital, se houver. 
28.4. Respeitadas as condições previstas neste instrumento, no caso de eventual atraso no pagamento por 
culpa da Fundação São Camilo de Esteio, os valores devidos serão acrescidos de encargos financeiros de 
acordo com o índice de variação do IPCA(IBGE) do mês anterior ao do pagamento “pro rata tempore”, ou por 
outro índice que venha lhe substituir, desde que a empresa vencedora não tenha concorrido de alguma forma 
para o atraso. 

 

29 – DO REAJUSTAMENTO 
29.1. Conforme as normas financeiras vigentes a partir de 1º de julho de 1994, não haverá reajustamento 
de preços, no prazo inferior a 01 (um) ano. 
 
 

30 – DA AMPLIAÇÃO E /OU REDUÇÃO 
30.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de Preços, inclusive o 
acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
 

31 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
31.1. Estará sujeita às sanções previstas no item 31.2 a LICITANTE que, convocada dentro dos prazos 
previstos neste edital e da validade de sua proposta: 
a) não assinar o contrato ou a ata de registro de preços; 
b) deixar de entregar, nos prazos determinados, qualquer documentação exigida no edital; 
c) apresentar documentação falsa; 
d) não mantiver a proposta; 
e) comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal; 
31.2. As hipóteses do item 31.1 sujeitará o licitante as seguintes sanções: 
a) impedimento de licitar e contratar com a Fundação São Camilo de Esteio e descredenciamento do 
cadastro de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei n.º10.520/02, pelo prazo de até 5 (cinco) 
anos; 
b) multa de até 20% do valor total da ata ou do contrato por não assinatura; 
c) multa de até 10% do valor do objeto ou da respectiva proposta, para as infrações as alíneas “b” e “d” do 
item 31.1. 
31.3. O descumprimento as regras do certame sujeita a CONTRATADA/LICITANTE as seguintes sanções: 
a) Advertência pelo atraso de até 10 (dez) dias corridos e sem prejuízo para a Administração da 
Fundação São Camilo de Esteio, na entrega da mercadoria/prestação do serviço/execução da obra, ainda que 
inicial, intermediário ou de substituição/reposição. 
b) Multa de até 10% do total do contrato/ordem de compra/serviço para o caso de atraso superior a 10 
(dez) dias corridos ou em situações que acarretem prejuízo a Administração, na entrega da 
mercadoria/prestação do serviço/execução da obra, ainda que inicial, intermediário ou de 
substituição/reposição. 
c) Multa de até 10% do total do contrato/ordem de compra/serviço para o caso de execução imperfeita do 
objeto. 
d) Multa de até 20% sobre o valor total do contrato/ordem de compra/serviço se deixar de entregar a 
mercadoria/prestar o serviço/executar a obra, no prazo determinado, ainda que inicial, intermediário ou de 
substituição/reposição. 
e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por 
prazo não superior a 2 (dois) anos; 
f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração 
pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada no inciso “e”, quando ocorrido uma ou 
mais das seguintes situações: 
f1) Apresentar documentação falsa para o certame; 
f2) Quando frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter 



competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da 
adjudicação do objeto da licitação; 
f3) Quando devassar o sigilo de proposta apresentada em procedimento licitatório, ou proporcionar a terceiro o 

ensejo de devassá-lo; 
f4) Quando afastar ou procurar afastar outro licitante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou 

oferecimento de vantagem de qualquer tipo; 
f5) Quando fraudar, em prejuízo da Fazenda Pública, licitação instaurada para aquisição de bens ou 
mercadorias, prestação de serviços ou contrato dela decorrente: 
I - Elevando arbitrariamente os preços; 
II - Vendendo, como verdadeira ou perfeita, mercadoria falsificada ou deteriorada; 
III - Entregando uma mercadoria por outra; 

IV - Alterando substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida; 
V - Tornando, por qualquer modo, injustamente, mais onerosa a proposta ou a execução do contrato; f6) 

Sempre que anteriormente tenha sido aplicada a suspensão temporária em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração. 
f7) Quando da ação ou omissão decorrerem graves prejuízos a Fundação São Camilo de Esteio, seja pela não 

assinatura do contrato/ata, pela inexecução do objeto, pela execução imperfeita, ou ainda, por outras situações 
concretas que ensejarem a sanção. 
31.4. As penalidades acima relacionadas não são exaustivas, mas sim exemplificativas, podendo outras 
ocorrências ser analisadas e ter aplicação por analogia e de acordo com a Lei 8666/93 e a Lei 
10.520/02; 
31.5. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis; 
31.6. A aplicação das sanções previstas neste instrumento não exclui a possibilidade de aplicação de 
outras, previstas na Lei N. 8.666/93; 
31.7. As multas poderão ser cumulativas, reiteradas e aplicadas em dobro, sempre que se repetir o motivo; 
31.8. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da(s) fatura(s), cobrada 
judicialmente ou extrajudicialmente, a critério da Fundação São Camilo de Esteio; 
31.9. Da intenção de aplicação de quaisquer das penalidades previstas, será concedido prazo para defesa 
prévia de 5 (cinco) dias úteis a contar da notificação; 
31.10. Da aplicação da sanção caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação na 
forma da lei 8.666/93; 
31.11. As penalidades serão obrigatoriamente registradas, esgotada a fase recursal, no Cadastro de 
Fornecedores da Fundação São Camilo de Esteio – CRF. 
31.11.1. No caso de impedimento do direito de licitar e contratar, o licitante terá seu cadastro 
cancelado por igual período. 

 

32 – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO 
32.1. O prestador de serviços/fornecedor terá seu registro cancelado quando: 
32.1.1. Descumprir as condições da ata de Registro de Preços; 
32.1.2. Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo 
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 
32.1.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior 
aqueles praticados no mercado e estiverem presentes razões de interesse público. 
§1º - O cancelamento do Registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será 
formalizado por despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador. 
§2º - O prestador de serviços/fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preço na 
ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso 
fortuito ou de força maior devidamente comprovados. 

 

33 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
33.1. A licitante deverá examinar detidamente as disposições contidas neste Edital e seus anexos, pois o 
simples registro de proposta financeira junto ao sistema eletrônico de licitação utilizado submete-a à aceitação 
incondicional de seus termos, independente de transcrição, bem como representa o conhecimento do objeto 
em licitação e a observância dos preceitos legais e regulamentares que a regem, não sendo aceita alegação de 
desconhecimento de qualquer pormenor. 
33.1.1. No caso de eventual divergência entre o Edital de licitação e seus anexos, prevalecerão as 
disposições do primeiro. 



33.1.2. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do 
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 
Administração. 

33.2. Cada licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 
apresentados em qualquer fase da licitação, sendo-lhe exigível, ainda, em qualquer época ou oportunidade, a 

apresentação de outros documentos ou informações complementares que se fizerem necessários, a fim de 
completar a instrução do processo, conforme faculta o Art. 43, § 3º da Lei Federal 8666/93. 
33.3. É proibido a qualquer licitante tentar impedir o curso normal do processo licitatório mediante a 
utilização de recursos ou de meios meramente protelatórios, sujeitando-se o autor às sanções legais e 
administrativas previstas na legislação. 
33.4. A Fundação São Camilo de Esteio reserva a si o direito de revogar a presente licitação por razões de 
interesse público ou anulá-la, no todo ou em parte por vício ou ilegalidade, bem como prorrogar o prazo para 
recebimento das propostas e/ou sessão de lances, desqualificar qualquer licitante ou desclassificar qualquer 
proposta, caso tome conhecimento de fato que afete a capacidade financeira, técnica ou comercial da licitante, 
sem que isto gere direito à indenização ou ressarcimento de qualquer natureza. 
33.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa 
entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a 
finalidade e a segurança da contratação. 
33.6. Interessados poderão adquirir cópia do Edital somente via download do arquivo através do Portal 

Eletrônico http://www.portaldecompraspublicas.com.br. 
33.7. Informações sobre o andamento da licitação poderão ser obtidas junto à Comissão de Licitações, nos 
dias úteis, das 8h às 11h e das 13h às 16h, na Fundação de Saúde Pública São Camilo de Esteio, ou pelo 
telefone (051) 2126-8374 e e-mail: licitacaosaocamilo@gmail.com. Ainda, poderão ser acompanhadas as fases 
através do Portal Eletrônico http://www.portaldecompraspublicas.com.br. 
33.8. A Fundação de Saúde Pública São Camilo de Esteio localiza-se na rua Castro Alves,948, Theópolis, 
na cidade de Esteio – RS, e o horário de atendimento ao público é das 8h às 17h, de segunda à sexta-feira. 
 

Esteio, 11 de Março de 2022. 

 
 
 

DE ACORDO: 

 
 

ASSESSORIA JURÍDICA DA FSPSCE DIRETORA GERAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
mailto:licitacaosaocamilo@gmail.com
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/


ANEXO I (modelo) 
 

  CARTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  
Pregão Eletrônico N. 018/2022 

 
A 
Fundação São Camilo de Esteio Esteio - RS 

 
 

  , CNPJ N. 
   , situada (Empresa) 

 

na neste ato 
representada 

(Endereço Completo) 
 

por , abaixo 
assinado, declara: 

(Nome do Responsável ou Representante Legal) 
 

- que assume inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados; 
 

- sob as penalidades cabíveis, a inexistência de fatos que possam impedir a sua habilitação na 
licitação em causa e que tem pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a ela e concorda 
plenamente com suas condições; 

 
- que não possui em seu quadro de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos, em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e de menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de 14 (catorze) anos. 

 

- que não possui em seu quadro, servidor dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável 
pela licitação. 

 
 

Na oportunidade, credenciamos junto à Fundação de Saúde Pública São Camilo de Esteio o Sr. 
   ,   portador   do   RG   nº , órgão 
expedidor , ao qual outorgamos os mais amplos poderes inclusive para interpor recursos, 
quando cabíveis, transigir, desistir, assinar atas e documentos e, enfim, praticar os demais atos no presente 
processo licitatório. 

 
 

Atenciosamente, Local e Data 

Assinatura do Responsável ou Representante Legal: 

  . 
Nome Completo: , RG: 
  , CPF: , Cargo: . 
E-mail institucional: 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



ANEXO II (modelo) 
 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA FINANCEIRA (PROPOSTA FINAL) 
PREGÃO ELETRÔNICO N. 18/2022 

 
Prezados Senhores;  
A empresa:__________________________________________________________, CNPJ N. 
___________________________, E-mail institucional: 
________________________@___________________ sediada à 
_____________________________________________________________________________________ 
                                        (Endereço Completo) 
neste ato representada por seu representante legal/procurador 
________________________________________ abaixo assinado, propõe a Fundação São Camilo de Esteio 
o REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE 
IMPERMEABILIZAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL E DA LAJE DE COBERTURA DO 
PRÉDIO ALA NOVA, objeto do Edital em epigrafe, de acordo com a descrição do objeto, bem como os demais 
anexos fornecidos, nas seguintes condições: 
( O BDI da Contratada deverá constar na planilha de preços a ser apresentada) 
 
a) Preço Proposto, VALOR TOTAL: R$ _______________ (valor por extenso: 
_____________________________), sendo os valores unitário:  
 

DESCRIÇÃO Quantidade Unidade Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

 
 

    

 
b) A validade da proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da sessão pública. 
c) O prazo para a execução é de _______ (prazo por extenso: _______________), conforme item 4 do Edital 
– DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO. 
d) Caso sejamos a empresa vencedora, indicamos o (a) senhor (a) _______________________________, na 
função de _______________________________________________, portador (a) do CPF N. 
______________________ e RG N. __________________________________, como preposto de nossa 
empresa, autorizado mediante _________________________________________ a firmar contrato. 

Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos a todas as condições contidas no Edital do 
Pregão Eletrônico N. 018/2022, bem como verificamos todas as especificações nele contidas, não havendo 
discrepância entre quaisquer informações ou documentos que dele fazem parte, e estamos cientes de todas as 
condições que possam de qualquer forma, influir nos custos, assim como qualquer despesa relativa à 
realização integral de seu objeto, assumindo total responsabilidade pelas informações, bem como pelos erros 
ou omissões, contidas tanto no formulário proposta, como em seus anexos. 

Ainda, assumimos a responsabilidade integral pela fiel compatibilidade entre os detalhes especificados 
no Edital e o material a ser fornecido e dos demais prazos e condições nele estabelecidos. 

Declaramos, finalmente, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para 
nossa contratação no presente processo licitatório, e estamos cientes da obrigatoriedade de declarar 
ocorrências posteriores. 

Local,                                                /            /2022. 
 
Assinatura do representante Legal: ___________________________. 
Nome: _______________________,  
RG: _________________,  
CPF: _______________,  
Cargo: _______________. 

 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXO III (modelo) 

 
DECLARAÇÃO DO CONTADOR 

PREGÃO ELETRÔNICO N. 018/2022 
 
A 
Fundação São Camilo de Esteio 
Esteio - RS 

 
 
 
Eu, ____________________________________________, brasileiro, portador do RG nº 
______________________ e CPF n º __________________________, inscrito no CRC/_____________ sob 
nº.__________, declaro, para fins de instruir o processo licitatório acima referido, que a empresa 
____________________________________________________________________, situada na Rua/Av. 
___________________________________________________________________________ é empresa de 
_____________________________________ nos termos da Lei Complementar nº 123/2006. 
(Empresa de Pequeno Porte, Microempresa)  

 
 
 
 

________________________________________ 
 

Assinatura do contador da empresa licitante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO IV 
 

  DO OBJETO  
PREGÃO ELETRÔNICO N. 018/2022 

 
 

 
 

Lote Item DESCRIÇÃO DO SERVIÇO / MATERIAL Un 
Vlr médio p/ m² 

Máximo aceitável 

Vlr médio p/ item 

Máximo aceitável 

01 

 
 

01 

Serviço de e  impermeabilização de até 
três células do reservatório 

INFERIOR/SUPERIOR de água potável, com 

resina poliéster flexível( 35% de 

flexibilidade) , incluindo todos os materiais e 

ferramentais para a completa execução do 
serviço,  perfazendo uma área total de 

811,58 m². 

m² R$417,50 R$ 338.834,65 

 
 

02 

Serviço de p r e p a r o  d e  s u p e r f í c i e   
impermeabilização de Laje de Cobertura dos 

Reservatórios Superiores, e Laje de 

Cobertura chamada Terraçocom resina 

poliéster flexível ( 35% de flexibilidade) , fio 

robing de fibra de vidro 4000, acabamento 
agregado mineral antiderrapante, 

compreendendo toda laje de cobertura do 

Prédio denominado Ala Nova, incluindo, topo 

de muros,  toda extensão de calhas, e 

TQ(tubos de queda) existentes na drenagem 

pluvial da cobertura e, também, nos topos 
das colunas existentes (detalhes). 

perfazendo uma área total de 

impermeabilização de 935,21 m². 

 

 

 

 

m² R$417,50 R$ 390.450,18 

Valor máximo aceitável por Lote R$ 729.284,82 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO V 
 

ATESTADO DE VISITAÇÃO (MODELO) 

PREGÃO ELETRÔNICO N. 018/2022 
 

 
 

Atestamos para fins de documentação comprobatória do                    edital nº XXXXXX, 

referente a Contratação de Empresa para Execução de Impermeabilização de Reservatórios de Água 

e Lajes de Cobertura do Hospital São Camilo FSPSCE, que a empresa: 

____________________________________________________________ compareceu ao local de 

execução das obras, representada por ________________________________, nº documento 

_______________ e  ocupante do cargo de ___________________ na empresa CONCORRENTE.   

 

Nessa circunstância o representante da CONCORRENTE verificou todas as inconformidades 

ou conformidades referentes ao local e área física, objeto de intervenção. 

 
Esteio, ____ de ____________ de _______. 

 
Assina esta Declaração nesta data:  



ANEXO VI 
 

DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA À VISITA TÉCNICA (MODELO) 

PREGÃO ELETRÔNICO N. 018/2022 
 

 (EMITIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 
 

 (Nome).........................................responsável legal da empresa:........................,CNPJ Nº 
............................................................................................................................ ... Endereço: 
............................................................................................................................... 
Fone:...........................................................E-mail: 
...............................................................................................................................  
 
 Declara que renuncia à Visita Técnica aos locais e as instalações para a prestação dos 
serviços constantes do objeto do Edital nº 018/2022, Processo Adm. nº 23/2022  e o quadro 
técnico da empresa tomou conhecimento das reais condições de execução dos serviços, bem 
como coletaram informações de todos os dados e elementos necessários à perfeita 
elaboração da proposta comercial, responsabilizando-se por manter as garantias que 
vincularem nossa proposta ao presente processo licitatório, em nome da empresa que 
represento não recaindo em nenhuma hipótese qualquer responsabilidade sobre a FSPSCE 
ou argumento futuro quanto a não visitação antecipada. 
 
 Esteio, ...... de .................. de 2022.  
Assinatura do representante legal ou procurador da empresa: 
......................................................................................... Carteira de Identidade: 
................................................. Órgão Expedidor: ...............................  
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO VII  

MINUTA DE CONTRATO 
 

 
PARTES: 

PREGÃO ELETÔNICO N. 018/2022 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º023/2022 

CONTRATANTE:        A FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA SÃO CAMILO DE ESTEIO, entidade de direito 

privado, inscrito no CNPJ/MF 13.016.7170001-73, com sede administrativa na Rua 
Castro Alves, 948, nesta cidade, CEP 93260-460 - RS, representado neste ato por 
seu Diretora Geral, Srª. Ana Regina Boll, doravante denominada CONTRATANTE. 

 
CONTRATADA: .........................................,     com     sede     na     ..............,     N.     ...     –     Bairro 

................................, na cidade de ...................., CEP **.***-*** UF, inscrita no 
CNPJ/MF N. **.***.***/****-**, neste ato representada pelo seu ..................., senhor 
.................................., portador do CPF N. ***.***.***-** e RG N. **********, doravante 
denominada CONTRATADA. 

 
 

Pelo presente instrumento contratual, entre as partes acima qualificadas, é firmada e ajustada, a 
contratação dos serviços enunciados no PREGÃO ELETRÕNICO N. 018/2022, tipo MENOR PREÇO, ATA 
DE REGISTRO DE PREÇOS N.ºXXX, com autorização constante do Processo Administrativo N. 023/2022, 
homologado em ...... de ......................................................................... de 2022, mediante o disposto na lei N. 
8.666/93 e alterações posteriores, em conformidade com as cláusulas que seguem: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1 - Constitui o objeto do presente instrumento a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO DO(S) RESERVATÓRIO(S) DE ÁGUA 
POTÁVEL E/OU DA LAJE DE COBERTURA DO PRÉDIO ALA NOVA, com total de xxm

2
 de área a ser 

impermeabilizada, conforme especificações indicadas na CLÁUSULA TERCEIRA deste instrumento. 
1.2 - A prestação dos serviços deve ocorrer em estrita conformidade com o Termo de Referência, em anexo 
e demais anexos do Edital do Pregão Eletrônico n.º018/2022, que fazem parte integrante deste instrumento, 
independente de transcrição. 
PARÁGRAFO ÚNICO: Toda e qualquer alteração nos serviços contratados somente poderá ser efetivada 

mediante prévia e expressa autorização por escrito da Fundação de Saúde Pública São Camilo de Esteio. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOCUMENTAÇÃO 
2.1 - Fazem parte integrante do presente contrato, independente de transcrição, o Pregão Eletrônico 
N.018/2022, Ata de Registro de Preços n.º xxx, a proposta  da CONTRATADA datada em .............. de 
................... de .......... , e todos os demais documentos referentes ao objeto contratual, que não contrariem o 
disposto neste instrumento. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO 
3.1 - Conforme Ata de Registro de Preços n.ºxx/2022, o valor registrado para a impermeabilização do m

2
 é 

de R$xxx(xxxxx). A área total do(s) reservatório(s) e/ou laje de cobertura da ala nova a ser 
impermeabilizada é de xxxm

2
. O valor total do presente contrato é de R$xxxxxxxxxxxxx(xxxxxxxxxxxx) 

3.2 - No preço contratado estão incluídos todas e quaisquer despesas diretas ou indiretas que venham a 
incidir sobre os mesmos, bem como o custo de transporte, materiais, instalação, perdas, mão de obra, 
equipamento, encargos tributários, trabalhistas e previdenciários, além dos necessários e indispensáveis à 
completa execução dos serviços. 

 
CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
4.1 - O recurso necessário ao cumprimento do presente instrumento correrá por conta do recurso xxxxxx, 
alocado no seguinte código orçamentário: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 



CLÁUSULA QUINTA - DA AMPLIAÇÃO E DA REDUÇÃO 
5.1 – A Fundação de Saúde Pública São Camilo de Esteio se reserva o direito de ampliar, em caso de 
comprovada necessidade, ou reduzir, em caso de comprovada necessidade, o objeto do presente 
instrumento, conforme art. 65 da Lei Federal N. 8666/93. 

 
CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO 
6.1. O pagamento pela efetiva execução do objeto deste instrumento será efetuado até o 30º (trigésimo) 
dia, à contratada, através da Tesouraria, mediante apresentação da Nota Fiscal correspondente, com a 
aceitação e atesto do responsável pelo recebimento do mesmo, juntamente com as comprovações de 
regularidade junto a Fazenda Federal, Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul, Fazenda Municipal, 
FGTS e Justiça do Trabalho, bem como comprovantes de pagamentos dos encargos sociais referentes 
aos empregados que trabalharem na execução do objeto deste instrumento, tais como guias do FGTS e 
INSS, inclusive FOLHA DE PAGAMENTO com as assinaturas destes empregados. 

6.1.1. A Nota Fiscal correspondente deverá ser entregue pela contratada diretamente ao 
responsável pelo recebimento que somente atestará a execução do objeto e liberará a Nota Fiscal para 
pagamento quando cumpridas, pela contratada, todas as condições pactuadas, inclusive com a emissão 
por parte da empresa do Termo de Garantia da Obra. 

§ 1º – A Fundação São Camilo de Esteio certificará a Nota Fiscal correspondente somente após a 
verificação da perfeita compatibilidade entre o serviço executado e o que foi solicitado. 

6.1.2. A contagem para o 30º (trigésimo) dia, previsto no caput, só iniciar-se-á após a aceitação dos 

serviços pelo responsável pelo recebimento e cumprimento pela empresa de todas as condições pactuadas. 
6.1.3. Para execução do pagamento, a contratada deverá fazer constar na Nota Fiscal 

correspondente, emitida sem rasura, em letra bem legível, em nome da Fundação de Saúde Pública São 
Camilo de Esteio, CNPJ 13.016.717/0001-73, informando o número de sua conta corrente, se Banco do 
Brasil, Caixa Econômica Federal e/ou Banco do Estado do Rio Grande do Sul, e a respectiva Agência, bem 
como o número da Ordem de Compra/Serviço. 

6.1.4. Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, aquela 
será devolvida à empresa vencedora e o pagamento ficará pendente até que a mesma providencie as 
medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação 
ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando quaisquer ônus à Fundação São Camilo. 

6.1.5. A critério da Administração poderão ser descontados dos pagamentos devidos, os valores 
para cobrir despesas com multas, indenizações a terceiros ou outras de responsabilidade da empresa 
vencedora. 

6.1.6. De acordo com Instrução Normativa RFB Nº 971, de 13 de novembro de 2009 e 
alterações posteriores, do Instituto Nacional do Seguro Social do MPAS, a FUNDAÇÃO SÃO CAMILO DE 
ESTEIO, SE COUBER, fará a retenção de 11% (onze por cento) do valor bruto da nota fiscal de prestação 
de serviços e efetuará o recolhimento à Seguridade Social. 
6.2. A Fundação São Camilo de Esteio poderá sustar todo e qualquer pagamento do preço ou suas parcelas 
de qualquer fatura apresentada pela empresa vencedora caso verificadas uma ou mais das hipóteses 
abaixo e enquanto perdurar o ato ou fato sem direito a qualquer reajustamento complementar ou acréscimo, 
conforme enunciado: 
a) A contratada deixe de acatar quaisquer determinações exaradas pelo órgão fiscalizador da Fundação 

São Camilo de Esteio. 
b) Não cumprimento de obrigação assumida, hipótese em que o pagamento ficará retido até que a 
contratada atenda à cláusula infringida. 
c) A contratada retarde indevidamente a execução do objeto licitado por prazo que venha a prejudicar as 
atividades da Fundação São Camilo de Esteio. 
d) Débito da contratada para com a Fundação São Camilo de Esteio, quer proveniente da execução deste 
instrumento, quer de obrigações de outros contratos. 
e) Em qualquer das hipóteses previstas nos parágrafos acima, ou de infração as demais cláusulas e 
obrigações estabelecidas neste instrumento. 
6.3 - Os pagamentos observarão os limites de desembolso máximo conforme cronograma estabelecido no 
Edital, se houver. 
6.4. Respeitadas as condições previstas neste instrumento, no caso de eventual atraso no pagamento por 
culpa da Fundação São Camilo de Esteio, os valores devidos serão acrescidos de encargos financeiros de 
acordo com o índice de variação do IPCA(IBGE) do mês anterior ao do pagamento “pro rata tempore”, ou 
por outro índice que venha lhe substituir, desde que a contratada não tenha concorrido de alguma forma 
para o atraso. 
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CLÁUSULA SÉTIMA - DO REAJUSTAMENTO 
7.1 - Conforme as normas financeiras vigentes a partir de 1º de julho de 1994, não haverá reajustamento de 

preços, no prazo inferior a 01 (um) ano. 
7.2 - Havendo renovação do contrato, os valores devidos poderão ser reajustados pela variação do 
IPCA(IBGE) dos últimos 12 (doze) meses, considerando a data de apresentação da proposta da 
CONTRATADA. 

 
CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA 
8.1.O prazo de execução do serviço será de xxx dias, contados à partir da data de emissão da ordem de 
servico, acrescentando 01 (um) dia para cada dia de chuva, que interfira no local a ser impermeabilizado. 
Computa-se nesse prazo apenas dias úteis. 
§ 1º - O pedido de prorrogação de prazo para realização dos serviços somente será conhecido pela 
FSPSCE caso o mesmo seja devidamente fundamentado e entregue na FSPSCE, antes de expirar o prazo 
inicialmente estabelecido. 
8.2. Para a execução dos serviços a empresa contratada deverá atender integralmente ao estabelecido 

no Termo de Referência. 
8.3. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações 
constantes no Edital, Termo de Referência e na Proposta, devendo ser substituídos, às custas do 
contratado, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 
8.4. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos 
prejuízos resultantes da incorreta execução do objeto. 

 
CLAUSULA NONA – DO PRAZO DE GARANTIA DO SERVIÇO EXECUTADO 
9.1. O prazo de garantia do serviço executado, contra defeito e vícios (inclusive vazamentos) será de 10 
anos a contar da emissão por parte da empresa do Termo de Garantia da Obra, conforme item 5.4.5 do 
Termo de Referência, anexo VIII do edital. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

10.1. Além das obrigações legais, regulamentares e das demais constantes deste instrumento e seus 
anexos, obriga-se, ainda, a contratada a: 

 
10.2. - Além das obrigações legais, regulamentares e das demais constantes no Edital e seus anexos, 
obriga-se, ainda, a CONTRATADA a: 
10.2.1. Garantir os materiais contra defeitos de fabricação e também, contra vícios, defeitos ou incorreções, 
resultantes da entrega. 
10.2.2. Fornecer materiais de primeira qualidade, considerando-se como tais àqueles que atendam 
satisfatoriamente os fins aos quais se destinam, apresentando ótimo rendimento, durabilidade e praticidade. 
10.2.3. Arcar com todos os ônus necessários à completa entrega, considerando-se como tal a 
disponibilização, no local indicado, tais como transporte, encargos sociais, tributos e outras incidências, se 
ocorrerem. 
10.2.4. Substituir, ainda, por outro de qualidade, todo produto com defeito de fabricação. 
10.2.5. Além das obrigações legais, regulamentares e das demais constantes desse instrumento e seus 
anexos, obriga-se, ainda, a contratada a: 
10.2.6. Prestar o   serviço   indicado,   conforme   solicitação   constituem   obrigações   exclusivas   da 
CONTRATADA, a ser cumprida com força de trabalho própria e às suas expensas. 

10.2.7. Fornecer todos os acessórios necessários para a realização dos serviços constantes deste 
instrumento. 
10.2.8. Assumir integral responsabilidade pelos contratos de trabalho que celebrar, assim como pelas 
obrigações sociais, trabalhistas, previdenciárias e fiscais, relativas aos profissionais contratados, pois estes 
não terão qualquer vínculo empregatício e/ou administrativo com a Fundação São Camilo, conforme o 
contido do art. 71 da Lei N.º8.666/93. 
10.2.9. Não contratar menores de 18 anos. 
10.2.10. Assumir inteira responsabilidade pela efetiva realização do serviço e efetuá-lo de acordo com as 
especificações e instruções deste instrumento, sendo que despesas de transporte correrá exclusivamente 
por conta da contratada. 

10.1.1. E-MAIL INSTITUCIONAL: É dever da contratada manter durante o período de vigência do 
contrato/serviço, e-mail institucional, oficial, atualizado, vigente e operacional, para executar os contatos 
oficiais com a Fundação São Camilo, para realização de contratos, adendos, renovações, notificações, 
ofícios e todos demais atos administrativos. As comunicações entre CONTRATADA e CONTRATANTE 
será pelo e-mail: contrato.fspsce@gmail.com 

mailto:contrato.fspsce@gmail.com
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10.2.11. Cumprir rigorosamente com o disposto no Edital e demais anexos. 
10.2.12. Manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação. 
10.2.13. Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas 
decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando- 
se outrossim por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe 
venham a ser exigidas por força da Lei, ligadas ao cumprimento do presente Instrumento. 
10.2.14. Responder por danos materiais ou físicos, causados por seus empregados, diretamente à 
Fundação São Camilo de Esteio ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo. 
10.2.15. Em tudo agir segundo as diretrizes da Administração. 
10.2.16. Cumprir integralmente o Termo de Referência em anexo. 

 
10.2.17. A CONTRATADA deverá manter na obra tantos operários quantos forem necessários para o 
perfeito andamento da mesma. Caso a obra esteja sendo conduzida de maneira tal que prejudique o 
cumprimento do Cronograma, a Equipe Técnica da FSPSCE poderá exigir o aumento do efetivo de pessoal 
de modo a compensar o atraso. 
10.2.18. Nenhum trabalho adicional ou modificação do projeto fornecido pelo CONTRATANTE será 
efetivado pela CONTRATADA sem a prévia e expressa autorização da Equipe Técnica da FSPSCE, 
respeitadas todas as disposições e condições estabelecidas no conntrato. 
10.2.19. Todas as eventuais modificações autorizadas pela Equipe Técnica da FSPSCE, e realizadas no 
projeto original durante a execução dos serviços e obras, serão documentadas pela CONTRATADA, que 
registrará as revisões e complementações dos elementos integrantes do projeto, incluindo os desenhos 
“como construídos” (AS BUILT). 
10.2.20. Deverá ser previamente entregue à Equipe Técnica, antecedendo o início da obra, o 
Cronograma de Execução dos Serviços e listagem datada e assinada pela CONTRATADA contendo nome, 
número da carteira de identidade e horário de trabalho de todos os funcionários envolvidos na execução da 
referida obra. 
10.2.21. Todos os funcionários presentes na obra, pertencentes a CONTRATADA deverão ter contrato 
de trabalho efetivo, com registro em Carteira de Trabalho e Previdência Social, nas condições estabelecidas 
na Consolidação das Leis Trabalhistas - CLT. Não serão permitidos na obra trabalhadores contratados como 
autônomos, ou provenientes de cooperativas ou como micro empreendedores individuais. 
10.2.22. Cumprir rigorosamente com o disposto no Edital e demais anexos. 
10.2.23. Manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação. 
10.3. MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS 
10.3.1. Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade de quaisquer acidentes no 
trabalho de execução das obras CONTRATADAS, uso indevido de patentes registradas e, ainda que 
resultante de caso fortuito ou força maior, a destruição ou danificação da obra em construção até a devida 
aceitação da mesma pela FSPSCE, bem como as indenizações que possam vir a ser devida a terceiros por 
fatos oriundos dos serviços contratados, ainda que ocorridos fora do canteiro de obra. 
10.3.2. Todos os equipamentos e ferramentas necessários para a boa execução das obras e serviços 
ajustados deverão ser fornecidos e conservados pela CONTRATADA. A obtenção de materiais necessários, 
em quantidade e qualidade suficientes para a conclusão das obras no prazo fixado é de integral 
responsabilidade da CONTRATADA. 
10.3.3. Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas 
decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-
se outrossim por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe 
venham a ser exigidas por força da Lei, ligadas ao cumprimento do presente Instrumento. 
10.3.4. Responder por danos materiais ou físicos, causados por seus empregados, diretamente à Fundação 
São Camilo de Esteio ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo. 
10.3.5. Em tudo agir segundo as diretrizes da Administração. 
10.3.6. Cumprir integralmente o Termo de Referência em anexo. 
10.4. SEGUROS 
10.4.1. A CONTRATADA deverá manter apólice de seguro de Responsabilidade Civil com cobertura para: 
d) Prestação de Serviços em local de terceiros; 
e) Poluição Súbita, decorrente de eventos ocorridos nas dependências da FSPSCE, desde que 
comprovadamente oriundos da execução dos serviços prestados pela CONTRATADA, entre outros, mas não 
limitando-se a estes; 
f) Responsabilidade Civil de Empregador. 
10.4.2. Qualquer alteração nas condições da apólice e/ou cancelamento da mesma, somente poderá ser 
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feita com prévia anuência da FSPSCE. 
10.4.3. As apólices de seguro deverão ser mantidas em vigor pela CONTRATADA durante o prazo de 
vigência do contrato, devendo ser apresentadas à FSPSCE sempre que esta solicitar em um prazo de 10 
(dez) dias contados a partir da solicitação por escrito da CONTRATANTE. 
10.4.4. Será de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA os danos pessoais, inclusive morte, 
causados aos empregados da FSPSCE, assim como todo e qualquer dano material direto e indireto causado 
à FSPSCE, a seus empregados e/ou terceiros, bem como os danos morais, decorrentes das atividades 
objeto do presente contrato. 
10.4.5. A manutenção de apólice de seguro pela CONTRATADA não eximirá de qualquer responsabilidade, 
inclusive no que se refere a valores e/ou coberturas que eventualmente superarem aqueles abrangidos pela 
apólice de seguro por ela contratada. 
10.4.6. Apólice de Seguro deverá ser encaminhada à Fiscalização (FSPSCE), após assinatura do contrato 
e  antes do início dos trabalhos, junto aos demais documentos exigidos 
10.5.  DIÁRIO DE OBRA  
10.5.1 Deverá ser preenchido um Diário de Obras, que informe: condições do tempo, relação de operários, 
tipo e quantidade de material depositado no canteiro, descrição de serviços, assuntos decididos junto a 
Equipe Técnica da FSPSCE e quaisquer outros fatos e assuntos pertinentes à obra. 
10.5.2  Diário de Obras deverá ser preenchido diariamente e assinado pelo Fiscal da CONTRATADA, bem 
como, permanecer na obra, em local de fácil acesso à Equipe Técnica. 
10.6.  SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO 
10.6.1 Todos os funcionários da CONTRATADA,  deverão utilizar equipamentos de proteção individual 
(EPI) de acordo com as exigências referentes à segurança do trabalho contidas na Norma Regulamentadora 
NR-6. 
10.6.2  A CONTRATADA deverá manter estoque mínimo de produtos químicos eventualmente necessários 
a execução de suas atividades; na hipótese da estocagem, deverá manter produtos sobre áreas de 
contenção, sinalizado quanto aos riscos específicos, em locais protegidos contra intempéries e com acesso 
restrito. Não é permitido a estocagem/armazenagem de produtos químicos perigosos (inflamáveis, 
corrosivos, etc) nas dependências da FSPSCE, Canteiro de Obras e/ou Áreas de Vivência. 
10.6.3 Entre os produtos selecionados para o revestimento de paredes e pinturas, a CONTRATADA 
privilegiará produtos não agressivos ao meio ambiente. Especialmente, para as atividades de pintura, a 
CONTRATADA deverá optar por produtos químicos (tintas, diluentes, etc) a base de água. 
10.6.4 A CONTRATADA deverá manter nos locais de trabalho (ponto de uso) e/ou 
armazenagem/estocagem de produtos químicos todas as Fichas de Informações de Segurança de Produtos 
Químicos (FISPQ) ali presentes. 
10.6.5 A CONTRATADA sinalizará suas instalações (Canteiro de Obras e Áreas de Vivência) quanto a 
proibições de consumo de FUMO no local, bem como instruirá seus funcionários sobre esta proibição. 
10.6.6 A CONTRATADA deverá estabelecer Plano de Resgate / Emergência para situações de resgate e 
emergência para trabalhos em altura e para trabalhos (NR-35) em espaços confinados (NR-33). 
10.6.7 Todo o sistema de andaimes para trabalhos em altura e sistemas de proteção coletiva assessórios 
deverão atender os regulamentos/normas técnicas pertinentes, especialmente as determinações da NR-18 e 
a Recomendação Técnica de Procedimento Número 01 - RTP 01 - expedidas pelo Ministério do Trabalho e 
Emprego e FUNDACENTRO ou outras normas suplementares aplicáveis. 
10.6.8 Os dispositivos que integram o sistema de andaimes, eventualmente necessários para o 
desenvolvimento das atividades, devem ter projeto e estarem acompanhados por Anotação de 
Responsabilidade Técnica (ART) de projeto e execução.  
10.6.9 A CONTRATADA deverá instalar e manter sistema de linha de vida e ancoragens para segurança 
de trabalhadores e resgates em caso de eventos indesejáveis. 
10.6.10 Nas situações de trabalho em espaços confinados a CONTRATADA deverá manter Programa de 
Proteção Respiratória (PPR). 
10.6.11 Nas situações de trabalho em espaços confinados a CONTRATADA deverá garantir que os 
trabalhadores façam uso de EPR (equipamentos de proteção respiratória) de acordo com as prescrições do 
Programa de Proteção Respiratória (PPR). 
10.6.12 A CONTRATADA deverá garantir, quando das operações em espaços confinados, a manutenção 
das condições salubres do ambiente confinado, por uso de sistemas de ventilação e exaustão específicos. A 
CONTRATADA, durante todo o trabalho em espaços confinados, deverá monitorar a atmosfera do ambiente 
em relação aos gases presentes. 
10.6.13 Os sistemas de exaustão e ventilação utilizados, como compressores de ar (e outros) devem ser 
isentos de óleo. Os suprimentos de ar de tais equipamentos devem ser compatíveis com as condições de 
vazão e pressão requeridas para a manutenção das condições seguras dos ambientes confinados e devem 
estar de acordo com as prescrições estabelecidas no PPR. 
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10.6.14 A estratégia de ventilação e exaustão utilizada deverá ser estabelecida em projeto, a ser 
apresentado para a CONTRATANTE. 
10.6.15 A CONTRATADA em situações de trabalho em espaços confinados, deverá manter sistema de 
resgate constituído, minimamente, por tripé e sistema de vantagem mecânica, dedicado ao resgate de 
trabalhadores. Todos os dispositivos utilizados em tais operações devem ser certificados por organismos 
reconhecidos. 
10.6.16 As atividades em altura e no interior de espaços confinados deverão ser realizadas de acordo com 
os dispositivos da NR-18, NR-35 e NR-33, sendo que o descumprimento dos itens normativos determinará a 
paralisação/interdição da obra pelos fiscais da Equipe Técnica, nomeados pela FSPSCE. 
10.6.17 A CONTRATADA deverá instalar o Canteiro de Obras e Áreas de Vivência em conformidade com 
os requisitos estabelecidos na NR-18 e obrigações complementares da NR-24. As Áreas de Vivência 
deverão estar prontas e disponíveis para uso antes do início efetivo das atividades objeto deste Memorial. A 
CONTRATADA deverá garantir e certificar-se, quando do encerramento de cada período de trabalho ou 
atividade, das condições de organização e limpeza do Canteiro de Obras, mantendo áreas de circulação 
desobstruídas e inviabilizando o acesso de terceiros ao Canteiro de Obras, independente do horário. É de 
inteira responsabilidade da CONTRATADA a guarda de materiais, equipamentos, objetos particulares e 
similares no Canteiro de Obras e Áreas de Vivência, sendo que eventuais danos (avarias, furtos, etc) 
excluem-se das responsabilidades da CONTRATANTE. 
10.6.18 A CONTRATADA deverá possuir PLANO DE CONTINGÊNCIA que oriente a atuação em caso de 
acometimento, por parte de seus funcionários, com COVID-19. Este plano deverá indicar as respostas e 
ações que a empresa executará, para avaliação de riscos de contágios de pessoas suspeitas para o COVID-
19. 
10.6.19 A CONTRATADA deverá enviar, semanalmente, formulário de informações acerca de pessoas com 
sintomas/síndromes gripais, na forma do exigido pela Secretaria Estadual de Saúde. Esta informação deverá 
ser enviada, impreterivelmente, todas as segundas-feiras, até as 17 (dezessete) horas para o endereço 
eletrônica de referência. Os dados deverão ser enviados em respectivo aos trabalhadores lotados na obra 
em questão, enquanto ocorrer as atividades da empresa nas instalações da CONTRATANTE. 
10.6.20 Antes do início dos serviços em altura e em espaços confinados, diariamente, o Técnico de 
Segurança do Trabalho da CONTRATADA fará a revisão dos equipamentos de trabalho em altura (cintos, 
andaimes, linhas de vida, ancoragens, etc) e, constatando a adequada proteção, liberará os trabalhos. Cópia 
do documento de liberação dos serviços em altura (Check-List) e Permissões para Trabalhos em espaços 
confinados, assinado pelo Técnico de Segurança do Trabalho da CONTRATADA, será entregue diariamente 
aos técnicos da Equipe Técnica da FSPSCE. 
10.6.21 Diariamente, antes do início dos serviços, o Técnico de Segurança do Trabalho da CONTRATADA 
fará a revisão dos equipamentos de segurança individuais e coletivos, garantindo a liberação de serviços 
somente com a constatação de conformidade dos mesmos. O Técnico de Segurança do CONTRATADA 
deverá garantir a execução e manutenção de isolamento contra acesso de pessoas nas áreas de projeção 
de quedas de materiais e objetos. 
10.6.22 A Equipe Técnica da FSPSCE realizará inspeções periódicas no canteiro de serviço, a fim de 
verificar o cumprimento das medidas de segurança adotadas nos trabalhos, o estado de conservação dos 
equipamentos de proteção individual e dos dispositivos de proteção de máquinas e ferramentas que 
ofereçam riscos aos trabalhadores, bem como a observância das demais condições estabelecidas pelas 
normas de segurança e saúde no trabalho. 
10.6.23 27.1.23.   Obrigatoriamente, serão exigidos, no mínimo, e devem estar expressos no ASO de cada 
trabalhador atuante nas instalações da FSPSCE, independente de vínculos com a CONTRATADA, os 
seguintes exames e avaliações, conforme tabela. 
 

ATIVIDADES EXAMES E AVALIAÇÕES 

Trabalhos em Geral, Administrativos, Gestão, Liderança Avaliação Clínica e Audiometria 

Trabalhos em Altura, Trabalhos com Plataformas de 
Trabalhos Aéreos, Operação de Plataformas 
Elevatórias, Trabalhos em Espaços Confinados 

Avaliação Clínica, Audiometria, 
Encefalograma, Eletrocardiograma, Glicemia 
de Jejum, TGP, GGT, Hemograma, Creatinina, 
EQU, Ac. Hipúrico, Ac. Metil Hipúrico, 
Espirometria, Acuidade Visual e Avaliação 
Psicossocial 

Operação de Guindauto (Munck) ou Operação de 
Empilhadeiras 

Avaliação Clínica, Audiometria, 
Encefalograma, Eletrocardiograma, Glicemia 
de Jejum, TGP, GGT, Hemograma, Creatinina 
e Acuidade Visual 

Atividades de Pintura, Atividades de Lixamento, Avaliação Clínica, Audiometria, 
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ATIVIDADES EXAMES E AVALIAÇÕES 

Atividades de Raspagem Encefalograma, Eletrocardiograma, Glicemia 
de Jejum, Hemograma, EQU, Ac. Hipúrico, Ac. 
Metil Hipúrico, Espirometria e Acuidade Visual 

10.6.24 27.1.24.   Antes do início da obra, com cinco dias úteis, no mínimo, a CONTRATADA deverá 
entregar ao Setor de Segurança do Trabalho da FSPSCE, cópia dos seguintes documentos, em formato 
eletrônico (mídia, pendrive, correspondência eletrônica, etc). A entrega de tais documentos deverá ser 
realizada mediante protocolo, o qual integrará o conjunto de documentação necessários ao pagamento dos 
serviços executados pela CONTRATADA e aprovados e aceitos pelo CONTRATANTE. 

x) Fichas de Registro dos funcionários, que trabalharão na obra, na empresa prestadora do serviço – 
CONTRATADA; 
y) Programa de Condições e Meio-Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção – PCMAT (cópia 
eletrônica); 
z) Programa de Controle Médico e de Saúde Ocupacional - PCMSO (cópia eletrônica); 
aa) Procedimento de Montagem de Andaimes, quando aplicável; 
bb)  ASO (Atestado de Saúde Ocupacional), dos trabalhadores, com devida autorização para executar 
trabalhos em altura e em espaços confinados. No ASO deverá estar expresso a condição de "APTO PARA 
TRABALHOS EM ALTURAS" e “APTO PARA TRABALHOS EM ESPAÇOS CONFINADOS”. 
cc) Fichas de EPIs; 
dd) Ordens de Serviços de todos os trabalhadores (NR-01); 
ee) Certificado de Treinamentos de NR-18, NR-35 e NR-33 de todos os trabalhadores que executaram 
serviços em andaimes (ou em altura) e em espaços confinados; 
ff) Certificado de Treinamento de Montagem de Andaimes (para os montadores); 
gg) Plano de Resgate / Emergência para eventos indesejáveis em trabalhos em alturas e/ou em espaços 
confinados; 
hh) Nos casos de uso de Plataformas de Trabalhos Aéreos (PTA) ou qualquer outro equipamentos de 
elevação ou movimentação de pessoas ou cargas, a contratada deverá apresentar Certificados de 
Treinamentos para Operação de PTA ou dos equipamentos de elevação e movimentação específicos; 
ii) Projetos do Sistema de Andaimes e de Linhas de Vida; 
jj) Cópia do Modelo da lista de verificação diária de liberação de trabalhos em altura (Check-List) utilizado 
pela CONTRATADA; 
kk) Cópia do Modelo de Permissão do Trabalho para atividades em Espaços Confinados; 
ll) Cópia do Registro no Ministério do Trabalho e Emprego (Carteira ou página da CTPS) do Técnico de 
Segurança do Trabalho da CONTRATADA, responsável pelo acompanhamento dos serviços; 
mm)  ART do responsável pelo Projeto do Sistema de Andaime e Linhas de Vida; 
nn)  ART e/ou RRT Profissional Responsável, legalmente habilitado, para a execução das atividades em 
altura e em espaços confinados; 
oo)  Certificado de Treinamento de Integração da NR18 (Condições e Meio Ambiente na Industria de 
Construção) realizado no Canteiro de Obras da CONTRATADA nas dependências da CONTRATANTE; 
pp) Cópia do Programa de Proteção Respiratória (PPR); 
qq) Projeto, esboço e descritivo do Sistema de Ventilação e Exaustão empregados nos trabalhos em 
espaços confinados; 
rr) Laudo de Inspeção dos Compressores / Ventiladores empregados no Sistema de Ventilação e Exaustão, 
realizado por profissional legalmente habilitado; 
ss) Cópia das FISPQ de todos os produtos químicos a serem empregados nos processos de trabalho; 
tt) Licenças Ambientais das empresas destinatárias dos resíduos gerados. 

10.6.25  Plano de Contingência COVID-19. 
10.6.26 Planilha FormSUS (modelo anexo). 
Obs. A ausência de qualquer um dos documentos apresentados, ou a não conformidade dos documentos em 
relação aos requisitos deste memorial, determinarão a inviabilidade técnicas de realização de trabalhos pela 
CONTRATADA. 
10.6.27 Os documentos de liberação dos serviços, reconhecidos pela FSPSCE, integrarão o conjunto de 
documentos de Medição de Serviços para os fins estabelecidos no presente Memorial. 
10.6.28 Sob nenhuma hipótese a CONTRATANTE fornecerá equipamentos de proteção individuais e 
coletivos para os trabalhadores da CONTRATADA. 
10.6.29 A CONTRATADA é integralmente responsável pela execução de todas as instalações e 
adequações necessárias para o desenvolvimento de suas atividades, incluindo especialmente estruturas de 
sustentação requeridas a fixação de andaimes e similares e sistemas de resgate de trabalhadores em 
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atividades de alturas e em espaços confinados. 
10.6.30 Todas as situações de trabalho em alturas e em espaços confinados devem ser rigorosamente 
realizadas conforme as prescrições da NR-33 e NR-35. Qualquer descumprimento normativo, determinará a 
paralização imediata dos serviços. 
10.6.31 Fica a CONTRATADA, ciente, que o não atendimento de qualquer dos requisitos estabelecidos no 
item de SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO deste Memorial determinará a não aprovação dos serviços 
e, consequentemente, a inviabilidade de início das atividades contratadas. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
11.1. O regime jurídico desta contratação confere ao contratante as prerrogativas do Art.58 da Lei n° 
8.666/93. 
11.2. Constituem obrigações do CONTRATANTE, além da constante do Art. 66 da Lei n.º 8.666/93, as 
especificadas no Edital. 
11.3. Acompanhar, fiscalizar e avaliar os serviços do objeto deste Contrato; 
11.4. Emitir as ordens de serviços à contratada, de acordo com as necessidades, respeitando os prazos 
para atendimentos; 
11.5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada; 
11.6. Comunicar a contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas na 
execução do objeto, para que seja substituído, reparado ou corrigido. 
11.7. Efetuar o pagamento na forma ajustada neste Edital e no Instrumento Contratual; 
11.8. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as 
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 
11.9. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor ou comissão especialmente 
designada, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o 
nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos à autoridade 
competente para as providências cabíveis; 
11.10. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades 
constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se de que 
as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas; 
11.11. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, conforme cronograma físico-financeiro; 
11.12. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da Contratada; 
11.13. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do 
contrato; 
11.14. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento; 
11.15. Cientificar o órgão de representação judicial da Instituição para adoção das medidas cabíveis quando 
do descumprimento das obrigações pela Contratada; 
11.16. Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificações técnicas, orçamentos, 
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o recebimento do 
serviço e notificações expedidas; 
11.17. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentação como condição indispensável para o 
recebimento definitivo de objeto, quando  for   o  caso: 
11.18. "As Built", elaborado pelo responsável por sua execução; 
11.19. Comprovação das ligações definitivas de energia, água, telefone e gás; 
11.20. Certidão negativa de débitos previdenciários específica para o registro da obra junto ao Cartório de 
Registro de Imóveis; 
11.21. A reparação dos vícios verificados dentro do prazo de garantia do serviço, tendo em vista o direito 
assegurado à Contratante no art. 69 da Lei nº 8.666/93 e no art. 12 da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do 
Consumidor). 
11.22. Cumprir com as demais obrigações constantes no Edital e outras previstas no Contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO 
12.1. Os serviços contratados e o cumprimento do disposto neste instrumento serão fiscalizados pelo 
CONTRATANTE por meio do Serviço de Arquitetura e Segurança do Trabalho, que acompanhará a 
execução dos serviços e sua entrega, de acordo com o determinado neste instrumento, controlando os 
prazos estabelecidos para entrega do mesmo e apresentação de fatura, notificando à empresa vencedora 
a respeito de quaisquer reclamações ou solicitações havidas. 
12.2. Resguardada a  disposição do subitem precedente, a fiscalização representará a Fundação São 
Camilo de Esteio e terá as seguintes atribuições: 
a) Definir o objeto licitado, caracterizado por especificações e referências necessárias ao perfeito 
entendimento pelos licitantes. 
b) Receber os serviços, verificando a sua conformidade com as especificações estabelecidas e da proposta. 
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c) Assegurar à empresa vencedora acesso as suas dependências, por ocasião da execução do objeto 

licitado. 
d) Agir e decidir em nome da Fundação São Camilo de Esteio, inclusive, para rejeitar os serviços fornecidos 
em desacordo com as especificações exigidas. 
f) Comunicar oficialmente à empresa vencedora quanto à rejeição dos serviços. 
g) Certificar as notas fiscais correspondentes e encaminhá-las ao Órgão Financeiro da Fundação São 
Camilo de Esteio, após constatar a fiel execução do objeto deste instrumento. 
h) Exigir da empresa vencedora o cumprimento rigoroso das obrigações assumidas. 

i) Sustar o pagamento de faturas no caso de inobservância, pela empresa vencedora, de condições 

previstas neste instrumento. 
j) Transmitir ordens e instruções, verbais ou escritas, à empresa vencedora, no tocante ao fiel cumprimento 
do disposto neste instrumento. 
k) Solicitar a aplicação, nos termos deste instrumento, de multa(s) à empresa vencedora. 
l) Instruir o(s) recurso(s) da empresa vencedora no tocante ao pedido de cancelamento de multa(s), 

quando essa discordar da Fundação São Camilo de Esteio. 
m) No exercício de suas atribuições fica assegurado à fiscalização, sem restrições de qualquer natureza, o 
direito de acesso a todos os elementos de informações relacionados com o objeto deste instrumento, pelo 
mesmo julgados necessários. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
13.1 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela CONTRATADA ou não veracidade 
das informações prestadas, poderá acarretar, resguardados os preceitos legais pertinentes, sendo-lhe 
garantida a prévia defesa, nas seguintes sanções: 
a) Advertência pelo atraso de até 10 (dez) dias corridos e sem prejuízo para a Administração da Fundação 
São Camilo de Esteio, na entrega da mercadoria/prestação do serviço/execução da obra, ainda que inicial, 
intermediário ou de substituição/reposição. 
b) Multa de até 10% do total do contrato/ordem de compra/serviço para o caso de atraso superior a 10 (dez) 
dias corridos ou em situações que acarretem prejuízo a Administração, na entrega da mercadoria/prestação 
do serviço/execução da obra, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição. 
c) Multa de até 10% do total do contrato/ordem de compra/serviço para o caso de execução imperfeita do 
objeto. 
d) Multa de até 20% sobre o valor total do contrato/ordem de compra/serviço se deixar de entregar a 
mercadoria/prestar o serviço/executar a obra. 
e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por 
prazo não superior a 2 (dois) anos; 
f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem 
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade 
que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos 
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada no inciso “e”, quando ocorrido uma ou 
mais das seguintes situações: 
f1) Apresentar documentação falsa para o certame; 
f2) Quando frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter 
competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente 
da adjudicação do objeto da licitação; 
f3) Quando devassar o sigilo de proposta apresentada em procedimento licitatório, ou proporcionar a 

terceiro o ensejo de devassá-lo; 
f4) Quando afastar ou procurar afastar outro licitante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou 
oferecimento de vantagem de qualquer tipo; 
f5) Quando fraudar, em prejuízo da Fazenda Pública, licitação instaurada para aquisição de bens ou 

mercadorias, prestação de serviços ou contrato dela decorrente: 
I - Elevando arbitrariamente os preços; 
II - Vendendo, como verdadeira ou perfeita, mercadoria falsificada ou deteriorada; 
III - Entregando uma mercadoria por outra; 
IV - Alterando substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida; 
V - Tornando, por qualquer modo, injustamente, mais onerosa a proposta ou a execução do contrato; 
f6) Sempre que anteriormente tenha sido aplicada a suspensão temporária em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração. 
f7) Quando da ação ou omissão decorrerem graves prejuízos a Fundação São Camilo de Esteio, seja pela 
não assinatura do contrato/ata, pela inexecução do objeto, pela execução imperfeita, ou ainda, por outras 
situações concretas que ensejarem a sanção. 



PE 018/2022 – REGISTRO DE PREÇO P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

IMPERMEABILIZAÇÃO  

 

                                                                                                                                                                                                           65  
  

13.2. As penalidades acima relacionadas não são exaustivas, mas sim exemplificativas, podendo outras 
ocorrências ser analisadas e ter aplicação por analogia e de acordo com a Lei 8666/93 e a Lei 10.520/02; 
13.3. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis; 

13.4. A aplicação das sanções previstas neste instrumento não exclui a possibilidade de aplicação de 
outras, previstas na Lei N. 8.666/93; 
13.5. As multas poderão ser cumulativas, reiteradas e aplicadas em dobro, sempre que se repetir o motivo; 
13.6. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da(s) fatura(s), cobrada 
judicialmente ou extrajudicialmente, a critério da Fundação São Camilo de Esteio; 
13.7. Da intenção de aplicação de quaisquer das penalidades previstas, será concedido prazo para defesa 
prévia de 5 (cinco) dias úteis a contar da notificação; 
13.8. Da aplicação da sanção caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação na 
forma da lei 8.666/93; 
13.9. As penalidades serão obrigatoriamente registradas, esgotada a fase recursal, no Cadastro de 
Fornecedores da Fundação São Camilo de Esteio – CRF. 

13.9.1. No caso de impedimento do direito de licitar e contratar, o licitante terá seu cadastro 
cancelado por igual período. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO CONTRATUAL 
14.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir de pleno direito este contrato, independentemente de 
interpelação judicial ou extrajudicial, sem que assista a CONTRATADA qualquer direito à reclamação ou 

indenização nos seguintes casos: 
a) O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos. 
b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos estipulados. 
c) A lentidão no seu cumprimento, levando a CONTRATADA à não conclusão dos serviços nos prazos 

estipulados. 
d) Atraso injustificado no início dos serviços. 
e) A subcontratação total ou parcial do objeto, a associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou 
transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, que afetem a boa execução do 
contrato. 
f) O não atendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a 
sua execução, assim como a dos seus superiores. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS CASOS OMISSOS 
15.1 - O presente contrato rege-se pelas disposições expressas na Lei N. 8.666, de 21/06/93, suas 
alterações e pelos preceitos de direito público, aplicando-se supletivamente os princípios da teoria geral dos 
contratos e as disposições de direito privado. 
PARÁGRAFO ÚNICO: Os casos omissos serão resolvidos à luz da referida lei e suas alterações, 

recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios gerais do direito. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO 
16.1 - Fica eleito o Foro da cidade de Esteio para dirimir as questões decorrentes deste instrumento ou de 
sua execução, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
16.2 - Por estarem justos e contratados, as partes contratantes, assinam o presente contrato, em 04 
(quatro) vias de igual teor e forma, para que produza seus jurídicos efeitos. 

 
Esteio, 11 de Março de 2022. 

 
 

DE ACORDO: 

 
 

ASSESSORIA JURÍDICA DA FSPSCE DIRETORA  GERAL 
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ANEXO VIII 
 

  TERMO DE REFERÊNCIA  
PREGÃO ELETRÔNICO N. 018/2022 

 

 

IMPERMEABILIZAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS 

INFERIOR E SUPERIOR DE ÁGUA POTÁVEL 

E 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE DE COBERTURA 

DOS  RESERVATÓRIOS SUPERIORES 

1. DO OBJETO 

 

1.1 O presente descritivo consiste formalizar as especificações para contratação de 

empresa de prestação de serviços de impermeabilização para reservatórios superiores e 

inferiores de água potável e impermeabilização da laje de cobertura dos respectivos 

reservatórios superiores do Hospital São Camilo - FSPSCE, conforme condições, 

quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas neste instrumento. 

 

1.2 Descrição Sintética do Objeto ( verificar detalhes de execução no item 5 e seus sub itens): 
 

ATIVIDADES EXAMES E AVALIAÇÕES 

Trabalhos em Geral, Administrativos, Gestão, 
Liderança 

Avaliação Clínica e Audiometria 

Trabalhos em Altura, Trabalhos com Plataformas 
de Trabalhos Aéreos, Operação de Plataformas 
Elevatórias, Trabalhos em Espaços Confinados 

Avaliação Clínica, Audiometria, 
Encefalograma, 
Eletrocardiograma, Glicemia de 
Jejum, TGP, GGT, Hemograma, 
Creatinina, EQU, Ac. Hipúrico, Ac. 
Metil Hipúrico, Espirometria, 
Acuidade Visual e Avaliação 
Psicossocial 

Operação de Guindauto (Munck) ou Operação de 
Empilhadeiras 

Avaliação Clínica, Audiometria, 
Encefalograma, 
Eletrocardiograma, Glicemia de 
Jejum, TGP, GGT, Hemograma, 
Creatinina e Acuidade Visual 

Atividades de Pintura, Atividades de Lixamento, 
Atividades de Raspagem 

Avaliação Clínica, Audiometria, 
Encefalograma, 
Eletrocardiograma, Glicemia de 
Jejum, Hemograma, EQU, Ac. 
Hipúrico, Ac. Metil Hipúrico, 
Espirometria e Acuidade Visual 
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2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 
 

2.1 Justificam-se as contratações de serviços de impermeabilização visto que a atual 

impermeabilização das áreas indicadas nos itens estão danificadas, resultante do tempo de 

validade da cobertura de impermeabilização existente ter expirado, por apresentarem 

desgastes e rachaduras e por ocasionar infiltrações na edificação existente, sendo assim, 

imperiosa a adequação e manutenção das mesmas. 

 

Conforme legislação pertinente, RDC 50/2002, Legislação de PPCI, NBR 5626, necessitamos 

impermeabilizar 2 células de reservatório inferior e 2 células do reservatório superior. 

Os itens também se fazem necessários de impermeabilização para atender a demanda do 

PPCI deste hospital. 

 

2.2 Os objetos a serem contratados enquadram-se na categoria de serviços comuns, por 

possuir padrões de desempenho e características gerais e específicas, usualmente 

encontradas no mercado. 

 

2.3 A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da 

Contratada e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize 

pessoalidade e subordinação direta. 

 

3. ESPECIFICAÇÕES 

 

3.1 DEFINIÇÕES 

 

 Proponente: refere-se a todo participante do processo de seleção para execução dos 
serviços. 

 Contratada: refere-se a empresa privada, constituída como pessoa jurídica, 
selecionada para o fornecimento e/ou execução do serviço. Excluem-se para os fins 
objetivos deste Memorial as cooperativas e microempreendedores individuais. 

 Contratante: refere-se à FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA SÃO CAMILO DE ESTEIO e a 
seus representantes expressamente autorizados. 

 Especificação/Especificações: significa o conjunto de informações e/ou desenhos, bem 
como dados relativos ao serviço. 

 Subcontratada: refere-se a toda a empresa privada, constituída como pessoa jurídica, 
que tenha ajustado contrato diretamente com a Contratada. Excluem-se para os fins 
objetivos deste Memorial as cooperativas e microempreendedores individuais. 



3.2 PROJETO DE ARQUITETURA 
 

1. PLANTA BAIXA E CORTES ESQUEMÁTICOS DOS RESERVATÓRIOS SUPERIORES 

2. PLANTA BAIXA E CORTES ESQUEMÁTICOS DOS RESERVATÓRIOS INFERIORES 

3. PLANTA BAIXA DE COBERTURA – LAJE SUPERIOR PRÉDIO ALA NOVA 

 

 
 

3.3 GENERALIDADES 
 

A empresa concorrente a prestação do serviço, deverá apresentar os seguintes documentos 
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como condição para início das atividades: 

 

- A empresa deverá fornecer RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) assinada pelo 

profissional devidamente cadastrado pela empresa no CAU (Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo) ou no CREA-RS. 

 
 

- Certificados de Destinação Final de Resíduos (MTRs e licença de operação do 

destinador) dos últimos 12 meses de atividade, acompanhado de PGRS 

 

Consideram-se incluídos nos serviços especificados neste caderno, todos os materiais, mão-

de- obra, acessórios e/ou complementos necessários para a completa execução dos mesmos, 

ainda que não explicitamente descritos, porém necessários para a entrega dos serviços 

perfeitamente prontos e acabados em todos os seus detalhes. 

 

Os materiais quando de fornecimento da FSPSCE, após entrega da fiscalização à 

CONTRATADA, são de total responsabilidade da CONTRATADA. Danos, extravios e 

utilização inadequada destes materiais serão imputados à CONTRATADA, que deverá repor 

os mesmos, com material de mesmas especificações, marca e qualidade. Sobras dos 

materiais fornecidos deverão ser entregues à fiscalização. Todos os demais materiais (não 

relacionados como sendo de fornecimento da FSPSCE) e equipamentos necessários à 

adequada execução dos serviços fazem parte do escopo de fornecimento da 

CONTRATADA. 

 

Todos os demais materiais especificados serão fornecidos pela CONTRATADA. Os 

materiais fornecidos deverão ser de boa qualidade e somente serão utilizados mediante a 

aprovação da Fiscalização/FSPSCE. 

 

Projeto e orçamento quando executados pelo contratado, deverão ser analisados 

criteriosamente pela PROPONENTE. No caso de divergências entre o previsto e o 

verificado pela PROPONENTE, esta deverá dar conhecimento à Equipe Técnica do 

FSPSCE sobre o fato, e uma vez efetivamente comprovada a alegada divergência pela 

Equipe Técnica da FSPSCE, cabe a 

esta informar tal correção às demais PROPONENTES para revisão de suas respectivas 

propostas econômicas. 

 

O BDI da CONTRATADA deverá constar na planilha de preços a ser apresentada 

pela PROPONENTE. 

 

A FSPSCE exigirá da CONTRATADA o atendimento a todas às normas referentes à 

Legislação vigente, à ABNT e à Higiene e Segurança do Trabalho, bem como o 

atendimento de todas as recomendações dos fabricantes dos materiais a serem empregados, 

podendo, inclusive, determinar a paralisação dos serviços se as mesmas não forem 

atendidas. 

 

Todos os serviços deverão ser executados por pessoal especializado, que façam parte do 

quadro de funcionários contratados da empresa podendo a Fiscalização rejeitar os que 

não estiverem de acordo com o projeto e a especificação, sem que isso resulte em 

indenização ou justificativa para atraso da obra. 
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A CONTRATADA deverá manter em obra mão de obra qualificada, mestre de obra 

permanente, bem como fiscalização contínua e orientativa de Engenheiro Químico, 

Engenheiro Civil, ou Arquiteto, ou responsável legal pela execução de todos serviços 

contratados. 
 

A CONTRATADA deverá manter Técnico de Segurança do Trabalho nas frentes de 

trabalho durante todo o período de execução de serviços na FSPSCE, sendo que a ausência 

do mesmo resultará em paralisação/interdição da obra. Para tanto, deverá apresentar no seu 

quadro prestador de serviço, profissional habilitado pelos órgãos da categoria. O contrato de 

trabalho do profissional, técnico em segurança do trabalho, que acompanhará de modo 

permanente as atividades constantes no objeto, deverá ser apresentado até o início da 

obra/serviço, ou seja, até a assinatura do termo que dá início a obra/serviço (ordem de 

serviço). 

 

O pagamento de taxas, impostos, licenças, emolumentos e demais tributos sobre 

Aprovação de Projetos, obtenção de Alvará de Construção, Carta de Habite-se, 

Certificado de Quitação e demais Tributos, ART’s ou RRT, e Encargos Sociais que 

incidam sobre a obra, são de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA. 

 

3.4 DO PROJETO 

 

3.3.1 VERIFICAÇÃO PRELIMINAR 

 

Compete à CONTRATADA efetuar completo estudo (verificação preliminar) do Projeto e 

do Memorial Descritivo fornecidos pela FSPSCE para a execução da obra. 

 

Caso sejam constatadas pela CONTRATADA quaisquer discrepâncias, omissões ou erros, 

inclusive sobre qualquer transgressão às normas técnicas, códigos, regulamentos ou leis em 

vigor, deverá dar imediata comunicação à Equipe Técnica FSPSCE, para que sejam os 

mesmos sanados. 

 

3.4.2 PRECEDÊNCIA DE DADOS 

 

Em caso de divergências entre este Memorial Descritivo e o Contrato, prevalecerá sempre 

este último. Em caso de divergências entre este Memorial Descritivo e os desenhos, 

prevalecerá o primeiro. Em caso de divergências entre as cotas das plantas e suas medidas 

em escala prevalecerão sempre as primeiras. Em caso de divergências entre desenhos de 

escalas diferentes, prevalecerão sempre os de maior escala (por exemplo: 1:25 prevalece 

sobre 1:50). Em caso de desenhos de datas diferentes prevalecerão sempre os de datas mais 

recentes. 

 

Os desenhos do projeto executivo, ao serem enviados à obra, deverão conter carimbo ou tipo 

de nota que identifique claramente sua liberação para execução. 

 

3.4.3 DÚVIDAS DE INTERPRETAÇÃO 

 

Em caso de dúvidas de interpretação dos desenhos ou deste Memorial Descritivo deverá ser 

consultado a Equipe Técnica da FSPSCE. 

 

3.4.4 MODIFICAÇÃO DE PROJETO 
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Nenhuma alteração nas plantas, detalhes ou discriminações técnicas, determinando ou não 

alteração no valor da obra, será executada sem autorização da Equipe Técnica da FSPSCE. 

 

Sempre que for sugerida pela CONTRATADA qualquer modificação que represente 

alteração no preço total da obra, tanto para maior como para menor, esta deverá ser 

acompanhada de orçamento de preço. 

 

3.4.5 SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAIS E SIMILARIDADE 

 

A referência à marcas de materiais nas Especificações não obriga a CONTRATADA a 

utilizá- las, entretanto a opção por marcas similares deve ser previamente submetida à 

aprovação da Equipe Técnica da FSPSCE. Os materiais a serem utilizados deverão obedecer 

rigorosamente às características de composição do material citado como referência, além de 

apresentar os laudos de creditação no INMETRO, laudo de Ensaio de Resistencia a 

impacto, Atestado de Potabilidade do SISTEMA COMPLETO de impermeabilização 

(TODOS PRODUTOS USADOS NA COMPOSIÇÃO), creditados pelo MINISTERIO 

DA SAÚDE, por Laboratórios acreditados pelo INMETRO. 
 

Quando houver motivos ponderáveis para substituição de um material especificado por 

outro, a CONTRATADA apresentará, por escrito, a proposta de substituição, instruindo-a 

com as razões determinantes do pedido, com o orçamento do material especificado na 

substituição da proposta. 

 

A substituição somente será aprovada quando da mesma resultar melhoria técnica ou 

similaridade comprovada, a critério da Equipe Técnica da FSPSCE ,e se processará 

mediante sua prévia autorização como oficial representante da FSPSCE. 

 

A consulta sobre similaridade deverá ser efetuada pela CONTRATADA em tempo oportuno 

junto à Equipe Técnica, não sendo admitindo, em hipótese alguma, que a referida consulta 

sirva para justificar o não cumprimento dos prazos estabelecidos em Contrato. 

 

A similaridade será julgada, em qualquer caso, pela Equipe Técnica da FSPSCE. 

 

3.5 FISCALIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO E CONTROLE 

 

A FSPSCE através da Equipe Técnica, e da Direção Administrativa, terá plena autoridade 

para determinar a paralisação das obras e serviços sem prejuízo das penalidades a que ficar 

sujeita a CONTRATADA, se assim julgar conveniente, por motivo de ordem técnica, de 

segurança, disciplina, bem como determinar a substituição de funcionários que venha julgar 

inconveniente para o bom andamento dos serviços. 

 

A CONTRATADA é obrigada a retirar da obra, logo após o recebimento da ordem de 

serviço correspondente, qualquer empregado, tarefeiro, operário ou subordinado seu que, a 

critério da FSPSCE, venha a demonstrar conduta nociva ou incapacidade técnica. 

 

A CONTRATADA é obrigada a facilitar a fiscalização dos materiais e execução das obras e 

serviços contratados, facultando à fiscalização da FSPSCE o acesso a todas as dependências 

da obra CONTRATADA. 
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A Equipe Técnica da FSPSCE não exime a CONTRATADA de sua responsabilidade civil e 

penal sobre a totalidade da obra ou sobre terceiros em virtude da mão-de-obra, materiais, 

equipamentos, dispositivos ou outros elementos aplicados à obra ou serviço contratado. 

 

As Ordens de Serviço ou Comunicações da Fiscalização à CONTRATADA, ou vice-versa, 

serão transmitidas sempre por escrito. 

 

Determinada a paralisação, os trabalhos só deverão ser reiniciados após a expedição formal 

da Ordem de Reinicio. 

 

3.6 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

 

A CONTRATADA deverá manter na obra tantos operários quantos forem necessários para o 

perfeito andamento da mesma. Caso a obra esteja sendo conduzida de maneira tal que 

prejudique o cumprimento do Cronograma, a Equipe Técnica da FSPSCE poderá exigir o 

aumento do efetivo de pessoal de modo a compensar o atraso. 

 

Nenhum trabalho adicional ou modificação do projeto fornecido pelo CONTRATANTE 

será efetivado pela CONTRATADA sem a prévia e expressa autorização da Equipe Técnica 

da FSPSCE, respeitadas todas as disposições e condições estabelecidas no contrato. 

 

Todas as eventuais modificações autorizadas pela Equipe Técnica da FSPSCE, e realizadas 

no projeto original durante a execução dos serviços e obras, serão documentadas pela 

CONTRATADA, que registrará as revisões e complementações dos elementos integrantes 

do projeto, incluindo os desenhos “como construídos” (AS BUILT). 

 

Deverá ser previamente entregue à Equipe Técnica, antecedendo o início da obra, o 

Cronograma de Execução dos Serviços e listagem datada e assinada pela 

CONTRATADA contendo nome, número da carteira de identidade e horário de 

trabalho de todos os funcionários envolvidos na execução da referida obra. 

 

Todos os funcionários presentes na obra, pertencentes a CONTRATADA deverão ter 

contrato de trabalho efetivo, com registro em Carteira de Trabalho e Previdência Social, nas 

condições estabelecidas na Consolidação das Leis Trabalhistas - CLT. Não serão permitidos 

na obra trabalhadores contratados como autônomos, ou provenientes de cooperativas ou 

como micro empreendedores individuais. 
 

3.7 MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS 

 

Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade de quaisquer acidentes 

no trabalho de execução das obras CONTRATADAS, uso indevido de patentes registradas 

e, ainda que resultante de caso fortuito ou força maior, a destruição ou danificação da obra 

em construção até a devida aceitação da mesma pela FSPSCE, bem como as indenizações 

que possam vir a ser devida a terceiros por fatos oriundos dos serviços contratados, ainda 

que ocorridos fora do canteiro de obra. 

 

Todos os equipamentos e ferramentas necessários para a boa execução das obras e serviços 

ajustados deverão ser fornecidos e conservados pela CONTRATADA. A obtenção de 

materiais necessários, em quantidade e qualidade suficientes para a conclusão das obras no 

prazo fixado é de integral responsabilidade da CONTRATADA. 
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3.8 SEGUROS 

 

A CONTRATADA deverá manter como condição para o início das atividades, apólice de 

seguro de Responsabilidade Civil com cobertura para: 

 

a) Prestação de Serviços em local de terceiros; 

b) Responsabilidade Civil Cruzada (caso houver subcontratações); 

c) Poluição Súbita, decorrente de eventos ocorridos nas dependências da FSPSCE, desde 

que comprovadamente oriundos da execução dos serviços prestados pela 

CONTRATADA, entre outros, mas não limitando-se a estes; 

d) Responsabilidade Civil de Empregador. 

 

Qualquer alteração nas condições da apólice e/ou cancelamento da mesma, somente poderá 

ser feita com prévia anuência da FSPSCE. 

 

As apólices de seguro deverão ser mantidas em vigor pela CONTRATADA ou suas 

subcontratadas durante o prazo de vigência do contrato, devendo ser apresentadas à FSPSCE 

sempre que esta solicitar em um prazo de 10 (dez) dias contados a partir da solicitação 

por escrito da CONTRATANTE. 

 

Será de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA e/ou suas SUBCONTRATADAS os 

danos pessoais, inclusive morte, causados aos empregados da FSPSCE, assim como todo e 

qualquer dano material direto e indireto causado à FSPSCE, a seus empregados e/ou 

terceiros, bem como os danos morais, decorrentes das atividades objeto do presente contrato. 

 

A manutenção de apólice de seguro pela CONTRATADA não eximirá de qualquer 

responsabilidade, inclusive no que se refere a valores e/ou coberturas que eventualmente 

superarem aqueles abrangidos pela apólice de seguro por ela contratada. 

 

A Apólice de Seguro deverá ser encaminhada à Fiscalização (FSPSCE), após assinatura do 

contrato e antes do início dos trabalhos, junto aos demais documentos exigidos. 

 

3.9 DIÁRIO DE OBRA 

 

Deverá ser preenchido um Diário de Obras, que informe: condições do tempo, relação de 

operários, tipo e quantidade de material depositado no canteiro, descrição de serviços, 

assuntos decididos junto a Equipe Técnica da FSPSCE e quaisquer outros fatos e assuntos 

pertinentes à obra. 

 

O Diário de Obras deverá ser preenchido diariamente e assinado pelo Fiscal da 

CONTRATADA, bem como, permanecer na obra, em local de fácil acesso à Equipe Técnica. 

 

3.10 SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO 

 

Todos os funcionários da CONTRATADA, bem como os funcionários de empresas 

eventualmente SUBCONTRATADAS pela CONTRATADA, deverão utilizar equipamentos 

de proteção individual (EPI) de acordo com as exigências referentes à segurança do trabalho 

contidas na Norma Regulamentadora NR-6. 
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A CONTRATADA deverá manter estoque mínimo de produtos químicos eventualmente 

necessários a execução de suas atividades; na hipótese da estocagem, deverá manter 

produtos sobre áreas de contenção, sinalizado quanto aos riscos específicos, em locais 

protegidos contra intempéries e com acesso restrito. Não é permitido a 

estocagem/armazenagem de produtos químicos perigosos (inflamáveis, corrosivos, etc) nas 

dependências da FSPSCE, Canteiro de Obras e/ou Áreas de Vivência. 

 

Entre os produtos selecionados para o revestimento de paredes e pinturas, a 

CONTRATADA privilegiará produtos não agressivos ao meio ambiente. Especialmente, 

para as atividades de pintura, a CONTRATADA deverá optar por produtos químicos (tintas, 

diluentes, etc) a base de água. 

 

A CONTRATADA deverá manter nos locais de trabalho (ponto de uso) e/ou 

armazenagem/estocagem de produtos químicos todas as Fichas de Informações de 

Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) ali presentes. 

 

A CONTRATADA sinalizará suas instalações (Canteiro de Obras e Áreas de Vivência) 

quanto a proibições de consumo de FUMO no local, bem como instruirá seus funcionários 

sobre esta proibição. 

 

A CONTRATADA deverá estabelecer Plano de Resgate / Emergência para situações de 

resgate e emergência para trabalhos em altura e para trabalhos (NR-35) em espaços 

confinados (NR-33). 

 

Todo o sistema de andaimes para trabalhos em altura e sistemas de proteção coletiva 

assessórios deverão atender os regulamentos/normas técnicas pertinentes, especialmente as 

determinações da NR-18 e a Recomendação Técnica de Procedimento Número 01 - RTP 01 - 

expedidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego e FUNDACENTRO ou outras normas 

suplementares aplicáveis. 

 

Os dispositivos que integram o sistema de andaimes, eventualmente necessários para o 

desenvolvimento das atividades, devem ter projeto e estarem acompanhados por Anotação 

de Responsabilidade Técnica (ART) de projeto e execução. 

 

A CONTRATADA deverá instalar e manter sistema de linha de vida e ancoragens para 

segurança de trabalhadores e resgates em caso de eventos indesejáveis. 

 

Nas situações de trabalho em espaços confinados a CONTRATADA deverá manter 

Programa de Proteção Respiratória (PPR). 

 

Nas situações de trabalho em espaços confinados a CONTRATADA deverá garantir que os 

trabalhadores façam uso de EPR (equipamentos de proteção respiratória) de acordo com as 

prescrições do Programa de Proteção Respiratória (PPR). 

 

A CONTRATADA deverá garantir, quando das operações em espaços confinados, a 

manutenção das condições salubres do ambiente confinado, por uso de sistemas de 

ventilação e exaustão específicos. A CONTRATADA, durante todo o trabalho em espaços 

confinados, deverá monitorar a atmosfera do ambiente em relação aos gases presentes. 

 

Os sistemas de exaustão e ventilação utilizados, como compressores de ar (e outros) devem 
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ser isentos de óleo. Os suprimentos de ar de tais equipamentos devem ser compatíveis com 

as condições de vazão e pressão requeridas para a manutenção das condições seguras dos 

ambientes confinados e devem estar de acordo com as prescrições estabelecidas no PPR. 

 

A estratégia de ventilação e exaustão utilizada deverá ser estabelecida em projeto, a ser 

apresentado para a CONTRATANTE. 

 

A CONTRATADA em situações de trabalho em espaços confinados, deverá manter sistema 

de resgate constituído, minimamente, por tripé e sistema de vantagem mecânica, dedicado 

ao resgate de trabalhadores. Todos os dispositivos utilizados em tais operações devem ser 

certificados por organismos reconhecidos. 

 

As atividades em altura e no interior de espaços confinados deverão ser realizadas de acordo 

com os dispositivos da NR-18, NR-35 e NR-33, sendo que o descumprimento dos itens 

normativos determinará a paralisação/interdição da obra pelos fiscais da Equipe Técnica, 

nomeados pela FSPSCE. 

 

A CONTRATADA deverá instalar o Canteiro de Obras e Áreas de Vivência em 

conformidade com os requisitos estabelecidos na NR-18 e obrigações complementares da 

NR-24. As Áreas de Vivência deverão estar prontas e disponíveis para uso antes do início 

efetivo das atividades objeto deste Memorial. A CONTRATADA deverá garantir e 

certificar-se, quando do encerramento de cada período de trabalho ou atividade, das 

condições de organização e limpeza do Canteiro de Obras, mantendo áreas de circulação 

desobstruídas e inviabilizando o acesso de terceiros ao Canteiro de Obras, independente do 

horário. É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a guarda de materiais, 

equipamentos, objetos particulares e similares no Canteiro de Obras e Áreas de Vivência, 

sendo que eventuais danos (avarias, furtos, etc) excluem- se das responsabilidades da 

CONTRATANTE. 

 

A CONTRATADA deverá possuir PLANO DE CONTINGÊNCIA que oriente a atuação 

em caso de acometimento, por parte de seus funcionários, com COVID-19. Este 

plano deverá indicar as respostas e ações que a empresa executará, para avaliação de 

riscos de contágios de pessoas suspeitas para o COVID-19. 

 

A CONTRATADA deverá enviar, semanalmente, formulário de informações acerca de 

pessoas com sintomas/síndromes gripais, na forma do exigido pela Secretaria Estadual de 

Saúde. Esta informação deverá ser enviada, impreterivelmente, todas as segundas-feiras, 

até as 17 (dezessete) horas para o endereço eletrônica de referência. Os dados deverão ser 

enviados em respectivo aos trabalhadores lotados na obra em questão, enquanto ocorrer 

as atividades da empresa nas instalações da CONTRATANTE. 

 

Antes do início dos serviços em altura e em espaços confinados, diariamente, o Técnico de 

Segurança do Trabalho da CONTRATADA fará a revisão dos equipamentos de trabalho em 

altura (cintos, andaimes, linhas de vida, ancoragens, etc) e, constatando a adequada proteção, 

liberará os trabalhos. Cópia do documento de liberação dos serviços em altura (Check-List) 

e Permissões para Trabalhos em espaços confinados, assinado pelo Técnico de Segurança do 

Trabalho da CONTRATADA, será entregue diariamente aos técnicos da Equipe Técnica da 

FSPSCE. 

 

Diariamente, antes do início dos serviços, o Técnico de Segurança do Trabalho da 
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CONTRATADA fará a revisão dos equipamentos de segurança individuais e coletivos, 

garantindo a liberação de serviços somente com a constatação de conformidade dos mesmos. 

O Técnico de Segurança do CONTRATADA deverá garantir a execução e manutenção de 

isolamento contra acesso de pessoas nas áreas de projeção de quedas de materiais e objetos. 

 

A Equipe Técnica da FSPSCE realizará inspeções periódicas no canteiro de serviço, 

a fim de verificar o cumprimento das medidas de segurança adotadas nos trabalhos, o estado 

de conservação dos equipamentos de proteção individual e dos dispositivos de proteção de 

máquinas e ferramentas que ofereçam riscos aos trabalhadores, bem como a observância das 

demais condições estabelecidas pelas normas de segurança e saúde no trabalho. 

 

Obrigatoriamente, serão exigidos, no mínimo, e devem estar expressos no ASO de 

cada trabalhador atuante nas instalações da FSPSCE, independente de vínculos com a 

CONTRATADA, os seguintes exames e avaliações, conforme tabela. 

 
ATIVIDADES EXAMES E AVALIAÇÕES 

Trabalhos em Geral, Administrativos, Gestão, 
Liderança 

Avaliação Clínica e 
Audiometria 

Trabalhos em Altura, Trabalhos com Avaliação Clínica, 
 

ATIVIDADES EXAMES E AVALIAÇÕES 

Plataformas de Trabalhos Aéreos, Operação de 

Plataformas Elevatórias, Trabalhos em Espaços 

Confinados 

Audiometria, Encefalograma, 

Eletrocardiograma, Glicemia de 

Jejum, TGP, GGT, Hemograma, 

Creatinina, EQU, Ac. Hipúrico, Ac. 

Metil Hipúrico, Espirometria, 

Acuidade Visual e Avaliação 

Psicossocial 

Operação de Guindauto (Munck) ou Operação 

de Empilhadeiras 

Avaliação Clínica, 

Audiometria, Encefalograma, 

Eletrocardiograma, Glicemia de 

Jejum, TGP, GGT, Hemograma, 
Creatinina e Acuidade Visual 

Atividades de Pintura, Atividades de 

Lixamento, Atividades de Raspagem 

Avaliação Clínica, 

Audiometria, Encefalograma, 

Eletrocardiograma, Glicemia de 

Jejum, Hemograma, EQU, Ac. 

Hipúrico, Ac. Metil Hipúrico, 

Espirometria e Acuidade Visual 
 

Antes do início da obra, com cinco dias úteis, no mínimo, a CONTRATADA deverá 

entregar ao Setor de Segurança do Trabalho da FSPSCE, cópia dos seguintes documentos, 

em formato eletrônico (mídia, pendrive, correspondência eletrônica, etc). A entrega de tais 

documentos deverá ser realizada mediante protocolo, o qual integrará o conjunto de 

documentação necessários ao pagamento dos serviços executados pela CONTRATADA e 

aprovados e aceitos pelo CONTRATANTE. 

 

1. Fichas de Registro dos funcionários, que trabalharão na obra, na empresa 
prestadora do serviço – CONTRATADA; 

2. Programa de Condições e Meio-Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção – 

PCMAT (cópia eletrônica); 
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3. Programa de Controle Médico e de Saúde Ocupacional - PCMO (cópia eletrônica); 

4. Procedimento de Montagem de Andaimes, quando aplicável; 

5.  ASO (Atestado de Saúde Ocupacional), dos trabalhadores, com devida autorização para 

executar trabalhos em altura e em espaços confinados. No ASO deverá estar expresso a 

condição de "APTO PARA TRABALHOS EM ALTURAS" e “APTO PARA 

TRABALHOS EM ESPAÇOS CONFINADOS”. 

6. Fichas de EPIs; 

7. Ordens de Serviços de todos os trabalhadores (NR-01); 

8. Certificado de Treinamentos de NR-18, NR-35 e NR-33 de todos os trabalhadores que 

executaram serviços em andaimes (ou em altura) e em espaços confinados; 

9. Certificado de Treinamento de Montagem de Andaimes (para os montadores); 

10. Plano de Resgate / Emergência para eventos indesejáveis em trabalhos em alturas e/ou 

em espaços confinados; 

11. Nos casos de uso de Plataformas de Trabalhos Aéreos (PTA) ou qualquer outro 

equipamentos de elevação ou movimentação de pessoas ou cargas, a contratada deverá 

apresentar Certificados de Treinamentos para Operação de PTA ou dos 

equipamentos de 

elevação e movimentação específicos; 

12. Projetos do Sistema de Andaimes e de Linhas de Vida; 

13. Cópia do Modelo da lista de verificação diária de liberação de trabalhos em altura 

(Check- List) utilizado pela CONTRATADA; 

14. Cópia do Modelo de Permissão do Trabalho para atividades em Espaços Confinados; 

15. Cópia do Registro no Ministério do Trabalho e Emprego (Carteira ou página da CTPS) 

do Técnico de Segurança do Trabalho da CONTRATADA, responsável pelo 

acompanhamento dos serviços; 

16. ART do responsável pelo Projeto do Sistema de Andaime e Linhas de Vida; 

17.  ART e/ou RRT Profissional Responsável, legalmente habilitado, para a execução das 

atividades em altura e em espaços confinados; 

18.  Certificado de Treinamento de Integração da NR18 (Condições e Meio Ambiente na 

Industria de Construção) realizado no Canteiro de Obras da CONTRATADA nas 

dependências da CONTRATANTE; 

19. Cópia do Programa de Proteção Respiratória (PPR); 

20. Projeto, esboço e descritivo do Sistema de Ventilação e Exaustão empregados nos 

trabalhos em espaços confinados; 

21. Laudo de Inspeção dos Compressores / Ventiladores empregados no Sistema de 

Ventilação e Exaustão, realizado por profissional legalmente habilitado; 

22. Cópia das FISPQ de todos os produtos químicos a serem empregados nos 

processos de trabalho; 

23. Licenças Ambientais das empresas destinatárias dos resíduos gerados. 

 

24. Plano de Contingência COVID-19. 

 

25. Planilha FormSUS (modelo anexo). 

 

A ausência de qualquer um dos documentos apresentados, ou a não conformidade dos 

documentos em relação aos requisitos deste memorial, determinarão a inviabilidade técnicas 

de realização de trabalhos pela CONTRATADA. 

 

Os documentos de liberação dos serviços, reconhecidos pela FSPSCE, integrarão o 

conjunto de documentos de Medição de Serviços para os fins estabelecidos no presente 
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Memorial. 

 

Sob nenhuma hipótese a CONTRATANTE fornecerá equipamentos de proteção individuais 

e coletivos para os trabalhadores da CONTRATADA. 

 

A CONTRATADA é integralmente responsável pela execução de todas as instalações e 

adequações necessárias para o desenvolvimento de suas atividades, incluindo especialmente 

estruturas de sustentação requeridas a fixação de andaimes e similares e sistemas de resgate 

de trabalhadores em atividades de alturas e em espaços confinados. 

 

Todas as situações de trabalho em alturas e em espaços confinados devem ser rigorosamente 

realizadas conforme as prescrições da NR-33 e NR-35. Qualquer descumprimento 

normativo, determinará a paralização imediata dos serviços. 

 

Fica a CONTRATADA, ciente, que o não atendimento de qualquer dos requisitos 

estabelecidos no item de SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO deste Memorial 

determinará a não aprovação dos serviços e, consequentemente, a inviabilidade de início das 

atividades contratadas. 

 

4. DA VISTORIA 

 

4.1 Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante deverá realizar 

vistoria nas instalações do local de execução dos serviços, acompanhado por servidor 

designado para esse fim, conforme agendamento, junto ao setor de Obras da FSPSCE, pelo 

ramal 8377 ou pelo e-mail arquitetura@saocamiloesteio.com.br. 

4.3 Para a vistoria, o licitante, ou o seu representante, deverá estar devidamente identificado, 

apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa 

comprovando sua habilitação para a realização da vistoria. 
 

 NOS RESERVATÓRIOS: 
 

5.1 DA DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS A SEREM EMPREGADOS 
 

5.1.1. Nos serviços somente deverão ser utilizados produtos de alta tecnologia garantindo a 

qualidade total, tendo sua base elaborada com as seguintes matérias-primas abaixo 

relacionadas: 

- Resina poliéster flexível igual a 35% de flexibilidade; 

- Fio Roving Fibra de Vidro 4000; 

- Acabamento em Gel Coat Isofitálico na cor azul piscina acompanhado de Laudo Técnico 

do fabricante responsável pelo produto atestando a atoxidade do produto. Para tanto, a 

empresa contratada deverá apresentar Laudos Técnicos, de Elasticidade, e de 

proveniência dos produtos, todos devidamente assinados por responsáveis técnicos e 

provenientes de laboratórios creditados pelo INMETRO, apresentados na fase de 

habilitação da empresa. 

 

5.1.2 O trabalho dar-se-á primeiramente na preparação da superfície a ser 

impermeabilizada através dos seguintes processos: 

-completa remoção da manta e material existente, descontaminação e bloqueio de 

mailto:arquitetura@saocamiloesteio.com.br
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material betuminoso, cortes para fixação do material; 

- higienização do substrato de todo o perímetro para a aplicação conforme normas 

técnicas da matéria-prima; 

- para o acabamento será utilizado GEL COAST em 02 (duas) demãos sendo a primeira 

sem parafina e a segunda com parafina em cor azul piscina. 
 

5.1.3 O prazo para o término das atividades dar-se-á tendo como referência 01 (um) dia 

para cada 40 m² de trabalho acrescentando 01 (um) dia para cada dia de chuva interfira no 

local a ser impermeabilizado. Computa-se nesse prazo apenas dias úteis. 
 

5.2 DA GARANTIA DOS SERVIÇOS 
 

5.2.1 A garantia exigida ao executante para todos os serviços realizados é de no mínimo 10 

anos, devendo a empresa concorrente apresentar atestado de execução de serviço de igual 

ou semelhante porte, por no mínimo, esse período de execução. 
 

 

5.3  DESCRIÇAO DOS TRABALHOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO A

 SEREM EXECUTADOS NOS RESERVATORIOS 

 

5.3.1 Preparação de superfície das áreas em questão: 

1-1 : Esvaziamento dos reservatórios de forma sincronizada conforme demanda e 

necessidades do hospital; 

1-2 : Remoção da manta existente e toda sujidade pertinente no interior dos reservatórios 

1-3 : Drenagem do restante de água que esteja abaixo do suspiro do reservatório 

cisterna a ser impermeabilizado, se for o caso; 

1-4 : Cortes em todo o entorno superior do reservatório cisterna 

1-5 Cortes em todo o entorno da altura mediana do reservatório cisterna para fins de 

colocação de uma cinta de reforço para melhor fixação do material; 

1-6 : Remoção de todo material utilizado como forma de contenção da água aplicado 

anteriormente (manta asfáltica, cimento polimérico e outros); 

1-7 : Remoção e restauração de todo o emboço que esteja solto ou com pouca 

propriedade de fixação; 

1-8 : Limpeza e retirada de todos os resíduos que ficaram acumulados no fundo do 

reservatório. 

1-9 : Descontaminação e bloqueio de material betuminoso existente no substrato das superfícies. 

 

5.3.2 Preparação do material: 

2-1: Deverá haver uma preparação da Resina poliéster flexível, devendo neste, acrescido 

20% de resina flexível própria para acompanhar a dilatação e retração da edificação. 

 

5.3.3 Aplicação do material: 

3-1 : deverá ser feito uma cinta de 20 centímetros em todo o entorno do reservatório 

cisterna com manta 450 i.e., Resina poliéster com 35% de flexibilidade e Catalizador do 

tipo Butamox, por segurança na toxidade; 
3-2 : Será revestida todas as saídas e entradas hidráulicas que estejam acessíveis no 
interior do Reservatório. 
3-3 : Será revestida todas as laterais e o fundo com roving de fibra de vidro, manta 450 

i.e., Resina poliéster flexível em estado líquido e catalizador ; 
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3-4 : A aplicação será manualmente com rolos e pincéis; 

3-5 : O material será aderido enquanto em estado líquido no corte; 

3-6 : Deverá ser respeitado o tempo de catalisação para que o material mude de estado 

liquido para estado solido da matéria, se tornando assim atóxico após sua total cura dando a 

textura correta para iniciar os acabamentos. 

 

5.3.4 Acabamento 

4-1 : Após catalisado será feito a lixação de toda a superfície deixando-a uniforme; 

4-2 : Sendo removida toda a felpa ou qualquer saliência que possa causar ferimentos e 

acidentes a quem higienizar o reservatório; 
4-3 : No reservatório cisterna será dado um banho com Gel Coat ISO/NPG na cor azul 
piscina“sem parafina” para fins de fechamento e correção dos poros; 
4-4 : Será aplicado no reservatório em toda a superfície uniformemente Gel Coat ISO/NPG 

“parafinado” na cor definida pelo contratante acompanhado de um laudo do químico 

responsável atestando total atoxicidade após catalisado, registrado no Orgão de Classe do 

profissional. 

4-5 : Reestabelecimento das ligações de água para perfeito funcionamento dos reservatórios e 

do abastecimento de água do hospital. 

 

5.3.5 Garantia: 

5-1: A empresa deverá fornecer nos trabalhos acima descritos de no mínimo 10 anos de 

garantia; devendo entregar ao fim do serviço executado, MANUAL TÉCNICO E TERMO 

DE GARANTIA DA OBRA, sendo condição para emissão da Nota Fiscal e respectivo 

pagamento do serviço contratado. 

 

5.4 DA DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS A SEREM EMPREGADOS 
 

5.4.1 NA LAJE DE COBERTURA: 
 

 

5.4.1 Nos serviços deverão ser utilizados somente produtos de alta tecnologia garantindo a 

qualidade total, tendo sua base elaborada com as seguintes matérias-primas abaixo 

relacionadas: 

- Resina poliéster flexível igual a 35% de flexibilidade; 

- Fio Robing Fibra de Vidro 4000; 

- Acabamento AGREGADO MINERAL ANTIDERRAPANTE 30g, com rejunte em Geo 

Coat Isofitálico, na cor CINZA acompanhado de Laudo Técnico do fabricante responsável 

pelo produto atestando a atoxidade do produto. Para tanto, a empresa contratada deverá 

apresentar Laudos Técnicos, de Elasticidade, e de proveniência dos produtos, todos 

devidamente assinados por responsáveis técnicos e provenientes de laboratórios 

creditados pelo INMETRO. 

 

5.4.2 O trabalho dar-se-á primeiramente na preparação da superfície a ser impermeabilizada 

através dos seguintes processos, tanto na laje de cobertura, como também, nas calhas, 

TQ e capas de muro existentes: 

-completa remoção da manta aluminizada e material existente ainda existente, remoção de 

resquícios de material betuminoso, cortes para fixação do material; 

- Hidrojateamento de toda superfície, A área a ser impermeabilizada deve ser limpa com uso 
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de hidrojato min. 2000 PSI e solução de limpeza clorada.; 

- Correção e tratamento das trincas e deformidades na Laje , utilizando argamassa química 

com elongação, ou seja, correções de fissuras devem ser realizadas com massa poliéster 

flexível de estucamento (composta por resina poliéster flexível, carga de cenosferas, aditivos 

de desempenho e pigmentos), que seja resiliente e resistente à compressão e tração. 
 

- Deve ser aplicado primer de alta resistência química e à umidade residual do substrato, 

respeitando orientações do fabricante. 

-Impermeabilização com Resina poliéster flexível, igual a 35% de flexibilidade e Fio 

Robing Fibra de Vidro 4000; deve ser aplicada de forma a envelopar toda a área de forma 

monolítica e sem emendas. Deve ser utilizada resina poliéster flexível reforçada com 

estruturante de poliéster tereftalato flexível (sendo permitida a substituição integral ou em 

partes, desde que não prejudique o desempenho do sistema impermeabilizante, por manta ou 

roving) de maneira a formar um compósito a cobrir todo o piso, ralos e bordas de contorno 

de forma monolítica. 

- Acabamento final com agregado mineral ANTIDERRAPANTE 30g de dureza mínima 7 

na Escala de Mohs, e rejunte em Geo Coat Isofitálico, na cor CINZA 

 
 JUNTAS DE DILATAÇÃO E TOPOS DOS PILARES EXISTENTES: 
. 

- As juntas de dilatação da laje devem ser tratadas de forma a preservar a natureza 

monolítica do sistema de impermeabilização, devendo receber tratamento com produto 

compatível com as resinas poliéster flexível utilizadas. Devem receber limpeza profunda, 

seguida de aplicação de primer poliuretânico, com uso de limitador do tipo tarucel e 

preenchimento das juntas com selante poliuretânico flexível. 

- Para formar a camada monolítica, devem ser recobertas com solução 100% silicone, com 

teor de sólidos maior ou igual a 90% e elongação maior ou igual a 540%, conforme Norma 

ASTM D2370, reforçada com "non wowen" estruturante, na cor branca que, enquanto ainda 

úmido, deve receber a aspersão de uma camada de reforço mineral antiderrapante de dureza 

mínima 7 na Escala de Mohs. 

OBS: 

- Toda tubulação, ferro ou outros elementos, emergentes da Laje deverá ser tratada da 

seguinte maneira: 

- Fazer escareação e limpeza de perímetro, contornando todo o tubo ou superfície; 

-Preparação e aumento da aderência com uma camada de Primer; 

-Fazer estucagem com argamassa química com elongação; 

- Impermeabilização de acordo com processo já descrito acima, com devida contenção 

vertical no tubo. 
 

5.4.3 O prazo para o término das atividades dar-se-á tendo como referência 01 

(um) dia para cada 40 m² de trabalho acrescentando 01 (um) dia para cada dia de chuva 

interfira no local a ser impermeabilizado. Computa-se nesse prazo apenas dias úteis. 
 

5.5 DA GARANTIA DOS SERVIÇOS 
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5.5.1 A garantia exigida ao executante para todos os serviços realizados é de no mínimo 10 anos. 
 

6. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DO SEU RECEBIMENTO 

6.1 Quando os serviços contratados forem concluídos, caberá à Contratada apresentar 

comunicação escrita informando o fato à fiscalização da Contratante, a qual competirá, no 

prazo de até 15 (quinze) dias, a verificação dos serviços executados, para fins de 

recebimento provisório. 

 

6.1.1 O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos 

os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis. 

 

6.2 A Contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio 

de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela 

obra, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os 

arremates, retoques e revisões finais que se fizerem necessários. 

6.2.1 Após tal inspeção, será lavrado Termo de Recebimento Provisório, em 02 (duas) vias de 

 
igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalização, relatando as eventuais pendências 

verificadas. 

 

6.2.2 A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às 

suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não 

atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais 

pendências que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisório. 

 

6.3 O Termo de Recebimento Definitivo dos serviços contratados será lavrado em até 120 

(cento e vinte) dias após a lavratura do Termo de Recebimento Provisório, por servidor 

ou comissão designada pela autoridade competente, desde que tenham sido devidamente 

atendidas todas as exigências da fiscalização quanto às pendências observadas e somente 

após solucionadas todas as reclamações porventura feitas quanto à falta de pagamento a 

operários ou fornecedores de materiais e prestadores de serviços empregados na execução do 

contrato. 

 

6.3.1 Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo anterior não ser procedida 

tempestivamente, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo 

no dia do esgotamento do prazo, desde que o fato seja comunicado à Contratante nos 15 

(quinze) dias anteriores à exaustão do prazo. 

 

6.3.2 O recebimento definitivo do objeto licitado não exime a Contratada, em qualquer 

época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força 

das disposições legais em vigor. 

 
6.4 Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 

especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser 

corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da 

contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades. 
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7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

7.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com 

as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

 

7.2 Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor ou comissão 

especialmente designada, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando 

dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando 

os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis; 

 

7.3 Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou 

irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua 

correção, certificando-se de que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas; 

 

7.4 Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, conforme cronograma 

físico-financeiro; 

 

7.5 Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da Contratada; 

 

7.6 Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços 

objeto do contrato; 

 

7.7 Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento; 

 
7.8 Cientificar o órgão de representação judicial da Instituição para adoção das medidas 

cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela Contratada; 

 

7.9 Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificações técnicas, 

orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções 

técnicas após o recebimento do serviço e notificações expedidas; 

 

7.10 Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentação como condição 

indispensável para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso: 
 

7.10.1 "As Built", elaborado pelo responsável por sua execução; 

 

7.10.2 Comprovação das ligações definitivas de energia, água, telefone e gás; 

 

7.10.3 Certidão negativa de débitos previdenciários específica para o registro da obra 

junto ao Cartório de Registro de Imóveis; 

 
7.10.6 A reparação dos vícios verificados dentro do prazo de garantia do serviço, 

tendo em vista o direito assegurado à Contratante no art. 69 da Lei nº 8.666/93 e no art. 12 

da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). 
 

 

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
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8.1 Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua 

proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das 

cláusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas 

e utensílios 

necessários, na qualidade e quantidade mínimas especificadas neste Termo de Referência 

e em sua proposta; 

 

8.2 Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo 

fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos 

ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

 

8.3 Manter os empregados nos horários predeterminados pela Contratante; 

 

8.4 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo 

com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), 

ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou 

dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos; 

 

8.5 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem 

executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor; 

 

8.6 Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá, além de 

provê- los com os Equipamentos de Proteção Individual – EPI; 

 

8.7 Apresentar à Contratante, a relação nominal dos empregados que adentrarão no órgão 

para a execução do serviço; 

 

8.8 Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, 

tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere 

responsabilidade à Contratante; 

 

8.9 Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, 

no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado 

descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste 

Termo de Referência; 

 

8.10 Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas da 

Contratante; 

 

8.11 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-

os a não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à 

Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função; 

 

8.12 Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da 

prestação dos serviços; 
 

8.13 Não permitir a utilização de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na 

condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do 
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trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

 

8.14 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

 

8.15 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do 

contrato; 

 

8.16 Manter preposto aceito pela Contratante nos horários e locais de prestação de 

serviço para representá-la na execução do contrato com capacidade para tomar decisões 

compatíveis com os compromissos assumidos; 

 

8.17 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, 

as normas de segurança da Contratante; 

 

8.18 Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da Contratante; 

 

8.19 Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os 

materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com 

a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação; 

 

8.20 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer 

ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços. 

 

8.21 Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus 

prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos 

documentos relativos à execução do empreendimento. 

 

8.22 Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo 

executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou 

bens de terceiros. 

 

8.23 Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotações e Registros de 

Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos 

termos das normas pertinentes; 

 

8.24 Obter junto ao Município, conforme o caso, as licenças necessárias e demais 

documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável; 

 

8.25 Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da 

construção civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações da 

Resolução n. 448/2012, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme 

artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos 

seguintes termos: 
 

8.25.1 O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às 

diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos 

da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 

apresentado ao órgão competente, conforme o caso; 
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8.25.2 Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a 

CONTRATADA deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos 

da construção civil originários da contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes 

procedimentos: 

 

8.25.2.1 resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser 

reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de resíduos 

classe A de reservação de material para usos futuros; 

 

8.25.2.2 resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, 

reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo 

a permitir a sua utilização ou reciclagem futura; 

 

8.25.2.3 resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou 

aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão 

ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas 

específicas; 

 

8.25.2.4 resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão 

ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as 

normas técnicas específicas. 
 

8.26 Em nenhuma hipótese a Contratada poderá dispor os resíduos originários da 

contratação em aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota fora”, encostas, corpos 

d´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas; 

 

8.27 Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de 

Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de 

Resíduos da Construção Civil, conforme o caso, a contratada comprovará, sob pena de multa, 

que todos os resíduos removidos estão acompanhados de Controle de Transporte de 

Resíduos, em conformidade com as normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas - 

ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 

15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004. 

8.28 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 

quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em 

sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando 

ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

9. DO CONTROLE E DA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 
 

9.1 O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na 

verificação da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e 

equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que 

serão exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, 

na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

9.2 O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para o 

acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato. 
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9.3 A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base 

nos critérios previstos neste Termo de Referência. 

 

9.4 A fiscalização do contrato, ao verificar que houve sub dimensionamento da 

produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à 

autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade 

efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais 

previstos no § 1º do 

artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

9.5 A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução dos 

serviços deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a 

relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência, 

informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, 

qualidade e forma de uso. 

 

9.6 O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, 

adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, 

conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

9.7 O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela 

Contratada, sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a 

aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de Referência e na legislação 

vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da 

Lei nº 8.666, de 1993. 

 

9.8 A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 

Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 

imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de 

qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante 

ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

10. DA SUBCONTRATAÇÃO 

 

10.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 
 

11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

 

11.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 

10.520, de 2002, a Contratada que: 
 

a) inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 

contratação; 

b) ensejar o retardamento da execução do objeto; 

c) fraudar na execução do contrato; 

d) comportar-se de modo inidôneo; 

e) cometer fraude fiscal; 

f) não mantiver a proposta. 
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Esteio, 11 de janeiro de 2022 

 

 
 

 

Arq. Simone U.Maronna Dubal 

CAU/RS 24.147-4 
 

 

 

Eng. Seg Trab.Vicente Colombo Júnior 

CREA/RS 140.170 
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ANEXO IX 
 

  PLANTAS  

PREGÃO ELETRÔNICO N. 092/2021 
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