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Elaboração: 

07/10/2019 

 

 

Revisão: 000 

 

 

ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO-SANTENSE – HOSPITAL EVANGÉLICO DE VILA VELHA, pessoa 

jurídica de direito privado de utilidade pública, inscrita no CNPJ sob nº 28.127.926/0001-61, estabelecida na Rua 

Vênus, s/n, Bairro Alecrim, Vila Velha/ES, CEP 29118-060, torna público a realização do processo de 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS 

E MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR DESTINADA A ONCOLOGIA COM SERVIÇO DE 

RADIOTERAPIA (UNACON) DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE VILA VELHA, Termo de Fomento n.º 9086/2018, do 

tipo Menor Preço, neste Termo de Referência. 

 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 

 

2. DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO 

O Hospital Evangélico de Vila Velha foi contemplado com o Termo de Fomento n.º 9086/2018, firmado entre a 

SESA - Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo e a AEBES - Associação Evangélica Beneficente Espírito-

Santense. 

I. Data da Publicação: 14/10/2019 
 

II. Data limite para o recebimento das propostas: às 17:00h do dia 25/10/2019 
 

III. Endereço eletrônico para envio das propostas: e-mail compras.tr@hevv.aebes.org.br 
 

IV. O resultado da contratação será divulgado através do site http://www.evangelicovv.com.br/termo-de-
referencia 
 

V. Pedidos de esclarecimentos: será permitido esclarecimento de dúvidas até às 17 horas do dia 17/10/2019, 
somente através do e-mail: compras.tr@hevv.aebes.org.br. Para solicitação de esclarecimentos à empresa 
deverá apresentar sua razão social, número do cartão CNPJ, identificar o nº do Termo de Referência e objeto da 
contratação. O questionamento deverá ser redigido de forma clara e objetiva. Informar ainda contatos para 
retorno, telefone e e-mails. Os e-mails recebidos que não atenderem aos requisitos elencados, não serão 
respondidos.  

 
VI. O envio da proposta para a prestação de serviços neste Termo de Referência importará no aceite total dos termos 

apresentados neste Termo de Referência, Minuta de Contrato e Anexos. 
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O presente Termo de Referência tem por objeto contratação de empresa especializada para execução do serviço 

e fornecimento de materiais, conforme memorial descritivo, e mão de obra para construção da Unidade 

Hospitalar Destinada a Oncologia com Serviço de Radioterapia (UNACON) do Hospital Evangélico de Vila Velha, 

localizada na Rua Vênus S/N – Bairro Alecrim – Vila Velha – ES – CEP: 29.118-060, pertencente ao Hospital 

Evangélico de Vila Velha, conforme projeto arquitetônico básico, devidamente elaborado e à plena disposição 

para conhecimento de todos eventuais interessados. 

 

3. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

O prazo de vigência do contrato será por 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data de assinatura do instrumento 

contratual.  

 

4. DA PROPOSTA 

4.1. Na elaboração da proposta de preços, a empresa deverá observar as seguintes condições: 

a) Os preços unitários propostos para cada item constante da Planilha de Orçamento deverão incluir todos os 

custos diretos e indiretos, tais como: materiais, equipamentos, mão-de-obra, encargos sociais, impostos/taxas, 

despesas administrativas, transportes, seguros e lucro;  

b) As propostas das empresas deverão ser apresentadas, obrigatoriamente, em moeda nacional corrente. 

c) Constar prazo de execução dos serviços de 10 (dez) dias consecutivos a partir da emissão da ordem de serviços. 

d) Constar prazo de validade da proposta de 120 (cento e vinte dias) dias de sua apresentação. 

4.2 Toda documentação apresentada, que constitua trabalho técnico de engenharia ou arquitetura deverá 

conter, de conformidade com as determinações constantes do Art. 14, da Lei Federal Nº 5.194/66, além da 

assinatura precedida do nome da firma que interessar, a menção explícita do título do profissional que 

subscrever e do número da carteira profissional correspondente. 

4.3 Para elaboração dos orçamentos a serem apresentados, a empresa deverá seguir, rigorosamente, a Planilha 

de Quantitativos (os serviços e as respectivas quantidades), conforme modelo anexo. 

4.4 Sob pena de eliminação, o Valor Máximo Total, para execução do objeto deste Termo de referência, não 

poderá ser superior ao orçamento básico, qual seja, R$ 12.455.939,37 (doze milhões quatrocentos e cinquenta 

e cinco mil novecentos e trinta e nove reais e trinta e sete centavos). 

4.5 Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o teor das propostas apresentadas, seja quanto ao preço ou 

quaisquer outras condições que importem em modificações de seus termos originais, ressalvadas apenas as 

alterações absolutamente formais, destinadas a sanar evidentes erros materiais, sem nenhuma alteração do 

conteúdo e das condições referidas, desde que não venham a causar prejuízos aos demais participantes. 



4.6 Erros no preenchimento da planilha não são motivo suficiente para eliminação da proposta, quando a 

planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoração do preço ofertado, e desde que se comprove que 

este é suficiente para arcar com todos os custos da contratação. 

5. CRITÉRIO DE JULGAMENTO:  

5.1 Menor Preço Global.  

5.2 O Proponente rejeitará as propostas que apresentem preços unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, 

excessivos ou manifestamente inexequíveis, e que estejam elaboradas em desacordo com as exigências desta 

contratação, bem como as que contenham cotação para serviços não previstos ou em desacordo com o Projeto, 

ou ainda, que não contenham todos os itens das planilhas orçamentárias anexas. 

a) Entende-se por preço irrisório, simbólico ou inexequível aquele que esteja comprovadamente abaixo do custo 

real;  

b) Entende-se por preço excessivo aquele que esteja comprovadamente superior à cotação praticada pelo 

mercado. 

5.3 As propostas consideradas adequadas aos termos da contratação serão verificadas quanto aos erros 

aritméticos, na sua computação ou em seu somatório. Os erros serão corrigidos da seguinte maneira: 

a) Se existir discrepância entre os valores em algarismo e por extenso esses últimos prevalecerão; 

b) Se existir discrepância entre o preço unitário e o valor total, resultado da multiplicação do preço unitário pela 

quantidade, o preço unitário prevalecerá a menos que, na opinião do PROPONENTE, exista um erro grosseiro e 

óbvio de pontuação decimal no preço unitário. Neste caso, o valor total cotado prevalecerá e o preço unitário 

será corrigido; 

c) Nos casos em que houver uma discrepância entre o valor da soma de parcelas indicado na Proposta e o valor 

somado das mesmas parcelas, prevalecerá o último;   

d) Se existir discrepância entre a quantidade de serviços fornecida, planilha do orçamento básico, e a quantidade 

apresentada em planilha pela PROPONENTE, esta será corrigida e, deverá ser considerado aceito, salvo 

manifestação pelo PROPONETE. Consequentemente, sua proposta será rejeitada. 

5.4 O valor estabelecido Proposta será ajustado pela Comissão interna de acordo com o procedimento acima 

para a correção de erros e, deverá ser considerado como aceito. Se o PROPONENTE não aceitar a correção do 

valor da Proposta, esta será rejeitada. 

5.5 Para fins de julgamento, o valor da proposta, passará a ser aquele encontrado após as correções, quer seja 

este para mais ou para menos do valor da Proposta. 

5.6 Dada a complexidade dos elementos deste objeto, poderá utilizar assessoramento técnico e específico na 

área de competência que se efetivará através de parecer que integrará o processo. 



5.7 Após a eventual eliminação das propostas que não atenderem às exigências dos itens acima, as demais 

propostas serão classificadas em ordem crescente dos preços propostos. 

5.8 Atendida as condições fixadas neste processo de contratação, será considerado vencedor, o PROPONENTE 

cuja proposta resultar no Menor Preço Global, observando-se os preços unitários de cada um dos itens das 

planilhas orçamentárias apresentadas que não poderão estar superiores aos preços praticados pelo IOPES - 

Instituto de Obras Públicas do Estado do Espírito Santo, mantido e divulgado, na internet com data base de base 

de Julho 2019. A planilha está com os valores desonerados. 

 

6. CRITÉRIO ELIMINATÓRIO 

I. Empresas que tenham sido condenadas em Processo Administrativo pelo Conselho Administrativo de 

Defesa Econômica - CADE ou em processo judicial transitado em julgado decorrente de violação da 

legislação anticorrupção serão eliminadas. 

II. Cooperativas fornecedoras de mão-de-obra, uma vez que o objeto do contrato, por sua natureza técnica 

e jurídica, torna-se incompatível com esta forma de organização serão eliminadas. 

III. Empresas que estejam reunidas em consórcio. 

IV. Envio da proposta fora do prazo estabelecido no item 1, II.  

V. Envio de proposta com valor superior ao orçamento básico, conforme item 4.4. 

VI. Ausência do envio de qualquer dos documentos obrigatórios descritos no item 8. 

VII. Constar restrições nos seguintes sistemas: Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS. 

VIII. Com falência, recuperação judicial, concordata ou insolvência, judicialmente decretadas, ou em processo 

de recuperação extrajudicial. 

 

7. CRITÉRIO DE DESEMPATE 

7.1. Havendo eventual empate entre propostas, o critério de desempate será, assegurando-se a preferência, 

sucessivamente, aos bens e serviços: 

a) produzidos no País; 

b) produzidos ou prestados por empresas brasileiras; 

c) produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 

d) Empresa que apresentar melhor desconto. 

7.2. Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio, para o qual os PROPONENTES serão 

convocados. 

7.3. O sorteio será feito através da aposição em cédulas dos nomes dos PROPONENTES empatados, sendo que 

ditas cédulas deverão ser colocadas em caixa fechada, da qual será retirada apenas uma das cédulas, sendo esta 



a primeira classificada, e assim retirando-se as cédulas sucessivamente, até que se classifiquem todos os 

PROPONENTES então empatados. 

7.4. Decorridos trinta minutos da hora marcada, sem que compareçam todas as convocadas, o sorteio será 

realizado, a despeito das ausências. 

 

8. DO CONTRATO 

8.1. É facultado à Entidade, quando a convocada não assinar o termo de contrato no prazo e condições 

estabelecidos, convocar os PROPONENTES remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo 

e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços de conformidade com 

o ato convocatório, ou revogar a o processo de contratação. 

8.2. O PROPONENTE que vier a ser contratado deverá apresentar a AEBES, no prazo de até 10 (dez) dias após o 

recebimento da Ordem de Serviço, a seguinte documentação: 

a) Prova do registro do contrato junto ao Crea do Estado do Espirito Santo, bem como cópia da devida Anotação 

de Responsabilidade Técnica (ART); 

b) Prova de afixação, no local determinado pela fiscalização, de placa alusiva aos serviços contratados, 

confeccionada com observância do modelo e dimensões fornecidas pela AEBES; 

c) Prova de afixação de placa da empresa indicando o responsável técnico; 

d) Livro de ocorrências assinado pela fiscalização; 

e) Apresentação da ART do profissional responsável técnico pela execução da obra designado pela CONTRATADA; 

f) Apresentar o Mapa-resumo dos valores, discriminando as parcelas referentes a mão-de-obra, materiais e 

equipamentos, elaborado a partir da(s) planilha(s) de preços apresentada(s); 

g) Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor do domicílio ou da sede da pessoa 

jurídica ou de execução patrimonial, emitida nos últimos 30 (trinta) dias; 

h) Comprovante de Garantia de Execução será de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato. 

8.3. A execução dos serviços, ora apresentados, sob regime de empreitada por preço unitário deverá obedecer 

às normas e especificações da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. 

8.4. Qualquer subcontratação deverá ser previamente justificada, necessariamente de forma expressa e por 

escrito, e submetida à apreciação da Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense – AEBES 

(Engenharia/Manutenção e Comissão), para devida aprovação. A subcontratação não altera as obrigações da 

contratada. 

8.5. Ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do contrato, nos termos do art. 57, §§ 1º e 2º, o 

cronograma poderá ser prorrogado por igual período. 



8.6. A CONTRATADA fica obrigada a indicar, até 05 (cinco) dias consecutivos da assinatura do contrato, 

oficialmente, o seu representante durante toda a execução das obras, objeto deste instrumento convocatório. 

8.7. O seu representante indicado não poderá ser substituído sem prévia anuência expressa e por escrito do 

contratante. 

8.8. A CONTRATADA se obriga, no ato da assinatura do instrumento contratual, a apresentar o Mapa-resumo dos 

valores, discriminando as parcelas referentes a mão-de-obra, materiais e equipamentos, elaborado a partir da(s) 

planilha(s) de preços apresentada(s). 

 

9. DA HABILITAÇÃO OBRIGATÓRIA 

Para habilitação, os interessados deverão apresentar os documentos a seguir relacionados: 

 

9.1. Relativa à Habilitação Jurídica: 

I. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do Ministério da Fazenda; 

II. Registro comercial, no caso de empresa individual; 

III. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 

sociedades empresariais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição 

de seus administradores e alterações ou da consolidação respectiva; 

IV. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de eleição da diretoria 

em exercício;  

V. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, 

e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 

atividade assim o exigir; 

VI. Certidão do Sistema Inabilitados e Inidôneos do Tribunal de Contas da União; 

VII. Certidão Negativa retirada do Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 

Administrativa e Inelegibilidade do CNJ; 

 



9.2. Relativa a Qualificação Técnica:  

I. Alvará de funcionamento e demais alvarás obrigatórios em relação ao ramo de atividade desenvolvida. 

(Exemplos: alvará de vigilância sanitária e corpo de bombeiro); 

II. Anotação de responsabilidade e regularidade técnica, se houver imposição legal para a atividade 

desenvolvida; 

III. CNAE - Classificação Nacional de Atividades Econômicas, compatível com o objeto da contratação para 

qual será contratada. 

IV. Atestado de capacidade técnica atual na área de prestação dos serviços, conforme anexo I; 

V. Serão exigidos dos PROPONENTES e dos respectivos profissionais com formação técnica os seguintes 

documentos a título de verificação de sua qualificação técnica:  

a) Será considerada comprovação de registro ou inscrição da PROPONENTE e dos respectivos 

profissionais indicados como responsáveis técnicos, Certidão emitida pelo respectivo Conselho ao 

qual eles estiverem vinculados, em validade na data de apresentação das propostas.  

 
 
9.2.1. Capacidade Técnico Operacional 
 

I. Comprovação de que o PROPONENTE executou serviço/obra de características semelhantes ao objeto 

da contratação, considerando-se as parcelas de maior relevância e valor significativo e os quantitativos 

mínimos não superiores a 50% dos totais, como a seguir definidos: 

 

Item da 
planilha  

Descrição Unidade 
Parcelas de maior 
relevância 

Quantidade mínima 
a apresentar no 
atestado  

5.1.1 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017 

M2 2.703,00 1.351,50 

5.1.2 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017 

Kg 
 
18.960,00 

9.480,00 

5.1.3 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017 

Kg 9.052,00 4.526,00 

5.4.1 
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 

M² 4.876,00 2.438,00 

5.4.2 
Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de 
armadura CA-50 A grossa, diâmetro de 12.5 a 25.0mm) 

kg 64.211,24 32.105,62 

5.4.3 
Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 
MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas já 
incluído no custo) (6% de taxa p/ concr. bombeável) 

M² 1.611,66 805,83 

6.1.3 

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO 
(DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES 
SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, 
COM VÃOS AF_06/2017_P 

M² 2.358,77 1.179,35 



Item da 
planilha  

Descrição Unidade 
Parcelas de maior 
relevância 

Quantidade mínima 
a apresentar no 
atestado  

12.1.1 
Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou 
grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm 

M2 3.212,47 1.606,235 

12.2.1 
Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e 
areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 20 mm 

M2 3.212,47 1.606,235 

12.3.1 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS 
EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 
30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM 
PANOS COM VÃOS. AF_10/2014 

M2 2.360,16 1.180,08 

12.3.2 

Cerâmica retificada, acabamento brilhante, dim. 
32x44cm, ref. de cor OVIEDO PURO BRANCO 
Biancogres/equiv. assentado com argamassa de cimento 
colante, inclusive rejuntamento com argamassapre-
fabricada para rejunte 

M2 1.618,99 809,50 

13.2.1 

Porcelanato polido, acabamento acetinado, dim. 
60x60cm, ref. de cor CIMENTO CINZA BOLD 
Potobello/equiv, utilizando dupla colagem de argamassa 
colante para porcelanato tipo ACIII e rejunte 1mm para 
porcelanato 

M2 1.180,92 590,46 

20.2.1 SUBESTAÇÃO . Que abrigue 300KVa UND  350KVA 1 

20.3.1 
Grupo Gerador 750Kva-380/220V Motor 2806A E18Tag3 
Com Qta, Atenuadores De Entrada/Saída E Tanque De 
Combustível 300L 

UND 750KVa 140KVa 

22.1 
Sistema de ar condicionado do tipo VRF (Fluxo de Gás 
Refrigerante Variável) 

Equipamento  1,00 1,00 

8.1.3 
Porta 1,50 X 2,20 m, estrutura metálica, blindada com 
chumbo de 12 mm de espessura. 
 

UND 1,00 1,00 

 

a) A comprovação será feita por meio de apresentação de no mínimo 1 (um) Atestado de Capacidade 

Técnica em nome do PROPONENTE, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, com 

a identificação do declarante e de sua habilitação perante o Sistema CONFEA/CREA/CAU; 

b) A ausência de habilitação do declarante poderá ser suprida pela apresentação da Certidão de Acervo 

Técnico – CAT, referente ao Atestado expedida pelo Conselho profissional competente.” 

c) É permitido o somatório de atestados técnicos de obras executadas. 

d) Não serão aceitos atestados e/ou Certidões de Acervos parciais, referentes a obras e/ou serviços em 

andamento, desde que não comprovada que a totalidade da experiência técnica exigida tenha sido 

executada a contento.  

II. A exigência da demonstração da qualificação técnica-operacional decorre da complexidade técnica do 

serviço a ser contratado, e visa compatibilizar o equilíbrio entre a segurança da Instituição quanto ao 

cumprimento das obrigações por parte do contratado, e a preservação da necessária competitividade 

daqueles que possuam, minimamente, condições técnicas e econômicas para contratar. 

 



9.2.2. Capacidade Técnico Profissional 

I. Comprovação de que o PROPONENTE possui em seu quadro permanente profissional devidamente 

reconhecido pelo CREA ou pelo CAU, de nível superior, e que seja detentor de no mínimo 1 (uma) 

Certidão de Acervo Técnico por execução de serviços de características semelhantes ao objeto da 

presente contratação, considerando-se as parcelas de maior relevância a seguir definidas: 

Item da 
planilha  

Descrição Unidade 
Parcelas de maior 
relevância 

Quantidade mínima 
a apresentar no 
atestado  

5.1.1 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017 

M2 2.703,00 1.351,50 

5.1.2 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017 

Kg 
 
18.960,00 

9.480,00 

5.1.3 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 

Kg 9.052,00 4.526,00 

5.4.1 
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 

M² 4.876,00 2.438,00 

5.4.2 
Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura 
CA-50 A grossa, diâmetro de 12.5 a 25.0mm) 

Kg 64.211,24 32.105,62 

5.4.3 
Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa 
- considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no 
custo) (6% de taxa p/ concr. bombeavel) 

M² 1.611,66 805,83 

6.1.3 

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), 
PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E 
ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS 
AF_06/2017_P 

M² 2.358,77 1.179,35 

12.1.1 
Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa 
lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm 

M2 3.212,47 1.606,235 

12.2.1 
Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia 
lavada traço 1:0.5:6, espessura 20 mm 

M2 3.212,47 1.606,235 

12.3.1 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM 
PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 
CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM 
VÃOS. AF_10/2014 

M2 2.360,16 1.180,08 

12.3.2 

Cerâmica retificada, acabamento brilhante, dim. 32x44cm, 
ref. de cor OVIEDO PURO BRANCO Biancogres/equiv. 
assentado com argamassa de cimento colante, inclusive 
rejuntamento com argamassapre-fabricada para rejunte 

M2 1.618,99 809,50 

13.2.1 

Porcelanato polido, acabamento acetinado, dim. 60x60cm, 
ref. de cor CIMENTO CINZA BOLD Potobello/equiv, utilizando 
dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo 
ACIII e rejunte 1mm para porcelanato 

M2 1.180,92 590,46 

20.2.1 SUBESTAÇÃO .Que abrigue 300KVa UND  350KVA 1 

20.3.1 
Grupo Gerador 750Kva-380/220V Motor 2806A E18Tag3 Com 
Qta, Atenuadores De Entrada/Saída E Tanque De Combustível 
300L 

UND 750KVa 140KVa 

22.1 
Sistema de ar condicionado do tipo VRF (Fluxo de Gás 
Refrigerante Variável) 

UND 1,00 1,00 



Item da 
planilha  

Descrição Unidade 
Parcelas de maior 
relevância 

Quantidade mínima 
a apresentar no 
atestado  

8.1.3 
Porta 1,50 X 2,20 m, estrutura metálica, blindada com 
chumbo de 12 mm de espessura. 

UND 1,00 1,00 

 
 

II. A comprovação de que o profissional indicado como responsável técnico faz parte do quadro técnico do 

PROPONENTE se dará pela apresentação da seguinte documentação: 

a) Certidão emitida pelo Conselho de classe, em nome da empresa como pessoa jurídica, indicando o 

profissional vinculado à empresa;  

b) Certidão emitida pelo Conselho de classe, em nome do profissional como pessoa física, indicando sua 

vinculação de responsabilidade à empresa;  

c) Apresentação de contrato social da empresa, caso o profissional indicado seja um de seus sócios; OU 

contrato de prestação de serviços vigente com o profissional indicado, caso o mesmo seja contratado 

nessa modalidade; OU apresentação de ficha de registro de funcionário do profissional indicado; OU 

ainda contrato de prestação futura de serviços entre a empresa e o profissional indicado, com 

declaração individual por escrito do profissional, confirmando a sua futura participação na execução 

dos trabalhos objeto deste Termo de Referência. 

d) Capacitação técnico-profissional - Comprovação do PROPONENTES de possuir em seu quadro 

permanente, na data prevista para entrega da proposta, os profissionais ou responsáveis técnicos, de 

nível superior devidamente reconhecido pela entidade de classe, com atribuição compatível com a área 

de atuação. Apresentar atestado de responsabilidade técnica do profissional registrado no quadro 

técnico da empresa por execução de obra por engenheiro civil e/ou arquiteto, com serviço de 

características compatíveis aos serviços devidamente reconhecido pelo órgão de classe no CREA e/ou 

CAU. 

d.1 ) Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados  deverão 

pertencer ao quadro permanente do PROPONENTE, na data prevista para entrega da proposta, 

entendendo-se como tal, para fins deste processo de contratação, o sócio que comprove seu 

vínculo por intermédio de contrato/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado 

devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de serviços 

com contrato escrito firmado com o PROPONENTE, ou com declaração de compromisso de 

vinculação futura, caso o PROPONENTE  se sagre vencedor do certame; 



d.2) No decorrer da execução da obra, os profissionais de que trata este subitem poderão ser 

substituídos, por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que a substituição 

seja aprovada pela Entidade. 

III. Profissionais com graduação politécnica (formados sob a égide do Decreto Federal nº 23.569/1933) ou 

que possuam formação complementar especializada devidamente registrada no Conselho Regional 

correspondente podem ser indicados como Responsáveis Técnicos para mais de uma área de atuação, 

desde que apresentem Atestado de Capacidade correspondente para tal. A comprovação de 

graduação/formação complementar citadas se dará através de Certidão emitida pelo Conselho de Classe, 

no campo “Título e Atribuições”. 

IV. Os profissionais indicados pelo PROPONENTE para comprovação da capacidade técnica-profissional 

deverão participar da execução dos trabalhos, admitindo-se a sua substituição por outros de experiência 

equivalente ou superior, desde que aprovada pela Instituição. 

V. Deverão constar do(s) atestado(s) de capacidade técnica os seguintes dados: nome do contratante e do 

contratado; data de início e término dos serviços; local de execução; especificações técnicas dos serviços 

e os quantitativos executados; e informações sobre o bom desempenho dos serviços. 

 
9.3. Relativa à Regularidade Fiscal e Trabalhista: 
 

I. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do 

PROPONENTE, ou outra equivalente, na forma da lei; 

II. Prova de regularidade perante a Seguridade Social, mediante a apresentação dos seguintes documentos: 

a) Certidão de Regularidade Fiscal emitida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS; 

b) CRF – Certificado de Regularidade do FGTS, emitido pela Caixa Econômica Federal; 

III. Comprovação do vínculo dos profissionais executantes com a empresa prestadora de serviços, conforme 

anexo II; 

IV. É requisito para habilitação da empresa capital social compatível com o número de empregados, 

observando-se parâmetros estabelecido no Art. 4º-B da Lei 13.429, de 31 de março de 2017; 

V. Excepcionalmente, os documentos relativos ao Manual de Terceiro, assinalados no anexo III, deverão ser 

apresentadas e entregues até o 40º (quadragésimo) dia após a assinatura do Contrato de Prestação de 

Serviços, sob pena de rescisão.  

 

9.4. Os documentos devem ser enviados juntamente com a proposta, através do e-mail indicado item 1, III deste 

Termo de Referência, sob pena de eliminação.  

9.5. A qualificação exigida deverá ser mantida vigente durante toda vigência do contrato a ser firmado com a 



empresa ganhadora. 

9.6. Se a empresa estiver desobrigada da apresentação de quaisquer documentos solicitados deverá comprovar 

esta condição por meio de certificado expedido por órgão competente ou legislação em vigor. 

9.7. Caso a comissão julgue necessário, poderá solicitar visita técnica à empresa que apresentar melhor proposta 

e documentação obrigatória de acordo com o Termo de Referência, cabendo ao setor de qualidade do hospital 

realizar a visita técnica no prazo máximo de 5 dias úteis posterior a data da solicitação de visita requerida pela 

Comissão, apresentando o resultado da avaliação em até 2 dias úteis após a visita técnica.  

 
10. FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO 

 
10.1. Não obstante o PROPONENTE vencedor seja a única e exclusiva responsável pelo serviço, a CONTRATANTE 

reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer o mais 

amplo e completo controle e fiscalização sobre a execução do contrato, diretamente ou por funcionário 

designado como Gestor e Fiscal do Contrato, permitindo a assistência de terceiros; 

10.2. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade do 

fornecimento e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do mesmo, 

devendo ser exercidos por representante da Entidade designado, denominado: 

a) Gestor do Contrato: representante da Entidade, designado para acompanhar a execução do 

contrato e promover as medidas necessárias à fiel execução das condições previstas no ato 

convocatório e no instrumento contratual; 

b) Fiscal do Contrato: representante da Entidade designado ou pessoa física ou jurídica do 

PROPONENTE vencedor, com as atribuições de subsidiar ou assistir o Gestor do Contrato. 

10.3. Compete ao Gestor do Contrato, subsidiado pelo Fiscal do Contrato, dentre outras atribuições: 

a) Solicitar ao PROPONENTE vencedor e seus prepostos, tempestivamente, todas as providências 

necessárias ao bom andamento da execução do contrato, e anexar aos autos do processo 

correspondente cópia dos documentos escritos que comprovem essas solicitações de providências; 

b) Verificar a conformidade da execução do contrato com as normas especificadas neste instrumento; 

c) Analisar e, havendo pertinência, notificar o PROPONENTE vencedor sobre irregularidades e/ou 

ilegalidades percebidas, para correção de erros, imperfeições ou desacordo com as especificações 

constantes neste instrumento; 

d) Reportar recusa ou suspensão de qualquer item executado em desacordo com o contrato ou que 

atente contra a segurança do pessoal ou bens da CONTRATANTE ou de terceiros; 



e) Acompanhar e gerir as irregularidades, desconformidades, anormalidades ou falhas que encontrar 

na execução do presente contrato, anotando as observações ou notificações cabíveis; 

f) Utilizar as Avaliações de Desempenho do PROPONENTE vencedor entregues pela Fiscalização do 

Contrato, de pleno conhecimento das partes envolvidas, como base para a tomada de decisão e 

ação, zelando pelo acompanhamento do desenvolvimento dos trabalhos, medição dos níveis de 

qualidade e correção de rumos; 

g) Consolidar a Avaliação de Desempenho do PROPONENTE vencedor frente ao contrato firmado, 

mensalmente, e com base em todas as avaliações emitidas pela Fiscalização do Contrato geradas 

durante este período, e encaminhar 01 (uma) via para o PROPONENTE vencedor; 

h) Aplicar, de posse da Avaliação de Desempenho do PROPONENTE vencedor, na medição seguinte, as 

penalidades cabíveis previstas neste procedimento, garantindo a defesa prévia do PROPONENTE 

vencedor; 

i) Encaminhar mensalmente o PROPONENTE vencedor, no fechamento das medições, quadro resumo 

demonstrando, de forma acumulada e mês a mês, a performance global em relação aos conceitos 

alcançados pela mesma. 

10.4. Compete ao Fiscal do Contrato subsidiar o Gestor no acompanhamento e fiscalização da execução do 

contrato, e: 

a) Monitorar a execução do objeto contratado, preenchendo a Avaliação de Desempenho o pelo 

PROPONENTE vencedor, a ser acordada entre as partes, para o acompanhamento do 

desenvolvimento dos trabalhos, medição dos níveis de qualidade e correção de rumos; 

b) Sugerir alterações na Avaliação de Desempenho o PROPONENTE vencedor, submetendo à 

aprovação pela Gestão do Contrato; 

c) Cada nova versão da Avaliação de Desempenho do PROPONENTE vencedor ser submetida à ciência 

da PROPONENTES vencedora. 

d) Manter atualizado o preenchimento da Avaliação de Desempenho do PROPONENTE vencedor, 

enviando ao Gestor do Contrato, que irá analisar e tomar as devidas providências perante ao 

PROPONENTE vencedor, quando for o caso; 

e) Ter livre acesso aos locais de execução do serviço bem como à documentação pertinente; 

f) Exercer a fiscalização dos serviços contratados, de modo a assegurar o efetivo cumprimento da 

execução do escopo; 

g) Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de funcionários do PROPONENTE 

vencedor que estiver sem Equipamento de Proteção Individual (EPI) ou crachá, que estiver pondo 



em risco a segurança, que embaraçar ou dificultar a sua fiscalização ou cuja permanência na área, a 

seu exclusivo critério, julgar inconveniente, apresentando justificativas ao Gestor do Contrato, que 

irá analisar e proceder a notificação, quando for o caso; 

h) Sustar qualquer trabalho que esteja sendo executado em desacordo com o contratado, sempre que 

essa medida se tornar necessária; 

i) Verificar se houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na 

execução do serviço, comunicando ao Gestor do Contrato para que este promova a adequação 

contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos 

valores contratuais 

j) Conferir toda a documentação do PROPONENTE vencedor, no início da operação, bem como 

mensalmente antes do pagamento da fatura; 

k) Evitar ordens diretas aos funcionários do PROPONENTE vencedor. As solicitações/ reclamações 

devem ser dirigidas ao preposto da empresa; 

l) Efetuar o acompanhamento dos serviços realizados, registrando e arquivando as informações de 

forma a embasar a avaliação mensal do PROPONENTE vencedor; 

m) Emitir mensalmente, e quando solicitada, a Avaliação de Desempenho do PROPONENTE vencedor, 

parcial ou final, consultando o Quadro Resumo e conceituando a PROPONENTE vencedora; 

n) Encaminhar para o Gestor do Contrato, no final do mês de apuração, em até 05 (cinco) dias úteis 

após o fechamento das medições, a Avaliação de Desempenho da Contrata gerada no período, 

acompanhado das justificativas para os itens que receberam notas 0 (zero) ou 1 (um). 

10.5. As ações dos Gestores/Fiscais do Contrato não exoneram o PROPONENTE vencedor de suas 

responsabilidades contratuais e não exclui nem reduz sua, até mesmo perante terceiros, por qualquer 

irregularidade, inclusive resultante de imperfeições técnicas, emprego de material inadequado ou de qualidade 

inferior e, na ocorrência desta, não implica co-responsabilidade do CONTRATANTE ou de seus agentes. 

10.6. A designação do Gestor do Contrato, Fiscal do Contrato e Comissão ocorrerá pela autoridade competente, 

por meio de proposição da unidade promotora; 

a) A designação do Gestor do Contrato, Fiscal do Contrato e membros da Comissão deverá como regra 

geral, serem compatíveis com as atividades funcional; 

10.7. O Gerente de Engenharia, a Direção e Superintendência são responsáveis pela gestão e fiscalização da 

execução do contrato, competindo-lhe atestar a realização do serviço contratado, observando as disposições 

desde Contrato, sem o que não será permitido qualquer pagamento, podendo o gestor designar um Fiscal para 

o auxiliar no acompanhamento e fiscalização da execução do Contrato. 



10.8. O recebimento do serviço ocorrerá da seguinte forma: 

a) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo 

circunstanciado, assinado pelas partes em até 30 (trinta) dias consecutivos da comunicação por escrita 

do contratado;  

b) Definitivamente, por funcionário ou comissão designada pela autoridade competente, mediante 

termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias 

consecutivos de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais. 

10.9. 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. 

10.10. A eventual reprovação da OBRA em qualquer fase de sua execução, não implicará em alteração dos prazos 

nem eximirá a CONTRATADA da aplicação das multas contratuais.  

10.11. O recebimento definitivo do objeto não exime a Contratada, em qualquer época, das garantias concedidas 

e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor (Lei n° 10.406, de 

2002). 

 
11. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

 
11.1. Todos os serviços serão medidos de acordo com os itens constantes da planilha orçamentária, sem 
qualquer reajuste ao longo da execução do contrato.  
 
11.2. Após aprovação da fiscalização, do PROPONENTE vencedor deverá emitir nota fiscal juntamente com as 
devidas certidões, para pagamento em até 30 dias. 
 
11.3. As medições para efeito de pagamento serão processadas e procedidas, mediante carta de solicitação da 

contratada ao Órgão fiscalizador (medições com foto), ao término de cada período de 30 dias, abrangendo os 

serviços executados no período em questão, e após a submissão dos seguintes documentos: 

a) Carta de encaminhamento solicitando o pagamento; 

b) Nota Fiscal/Fatura da CONTRATADA, contendo descrição do objeto da proposta e valor total, mencionando 

ainda, obrigatoriamente, o número do contrato; 

c) Boletim de medição, contendo os serviços executados, conforme modelos apresentados nas Planilhas 

Orçamentárias; 

d) Mapa-resumo dos valores, discriminando as parcelas referentes a mão-de-obra, materiais e equipamentos, 

elaborado a partir do Boletim de Medição, contendo os serviços executados no período; 



e) Apresentação da ART do profissional responsável pela fiscalização da obra designado pelo Órgão Fiscalizador; 

f) Apresentação da ART do profissional responsável técnico pela execução da obra designado pela CONTRATADA; 

g) Cópia do Contrato e seus aditivos atualizados, se houver. 

h) Memorial de cálculo dos serviços solicitados nas medições com foto. 
 

11.4. O pagamento dos serviços executados será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos por meio 

de depósito bancário, pela Gerência Financeira do Órgão Contratante, mediante processo de medição, 

anteriormente citado; 

11.5. A Contratada, para recebimento dos pagamentos devidos, deverá comprovar, ainda, estar em dia com as 

obrigações fiscais junto ao Órgão Contratante, mediante submissão dos seguintes documentos: 

a) Alvará para licenciamento junto à Prefeitura do Município, local das obras/serviços, referente ao objeto; 

b) Comprovante do recolhimento do ISS; 

c) Matrícula CEI da obra; 

d) Comprovação, junto ao setor financeiro competente, do recolhimento dos encargos trabalhistas e 

previdenciários decorrentes da execução desta obra; 

e) Apresentação dos instrumentos de rescisão de contratos de trabalho vinculados à execução desta obra; 

f) Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor do domicílio ou da sede da pessoa 

jurídica ou de execução patrimonial, emitida nos últimos 30 (trinta) dias; 

g) Certidão negativa de regularidade perante o INSS e FGTS da Contratada; 

h) Cópia do protocolo de entrega da GFIP; 

i) Caso o PROPONENTE seja microempresa ou empresa de pequeno porte, optante do simples, apresentar 

comprovação da opção conforme a Lei 9.317 de 05 de dezembro de 1996; 

11.6. Eventual situação de irregularidade fiscal da contratada não impede o pagamento, se o fornecimento tiver 

sido prestado e atestado. Tal hipótese ensejará, entretanto, a adoção das providências tendentes ao 

sancionamento da empresa e rescisão contratual. 

11.7. Caso haja descumprimento do item 10.3, alíneas “e” e “f”, a entidade ou órgão contratante suspenderá os 

pagamentos devidos ao contratado e aplicação de multas, a seguir: 

a) Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato em caso de descumprimento do item anterior, sem 

prejuízo às demais sanções cabíveis; 

b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, caso haja a condenação judicial a adimplir as 

obrigações previdenciárias ou trabalhistas do contrato, sem prejuízo “as demais sanções administrativas 

cabíveis”; 



11.8. As faturas serão mensais, com valores decorrentes de medições mensais e compatíveis com o cronograma 

de desembolso, atestadas pela fiscalização e aprovado pelo CONTRATANTE, descontado o valor da contribuição 

previdenciária nos termos da legislação pertinente. 

11.9. A medição final das obras somente será paga após a lavratura do Termo de Aceitação Provisória das 

mesmas. 

11.10. Somente será paga a medição final após a apresentação pela CONTRATADA da Certidão Negativa de 

Débitos da obra, objeto deste contrato, junto ao INSS. 

 

12. DOS RECURSOS FINANCEIROS 

12.1 Os recursos a serem empregados na execução do objeto deste Termo de Referência n. 001/2019 é de R$ 

12.455.939,37 (doze milhões quatrocentos e cinquenta e cinco mil novecentos e trinta e nove reais e trinta e 

sete centavos). 

12.2 O Cronograma de Desembolso dos recursos para execução das obras será efetuado, conforme anexo VII 

letra e”. 

13. DA CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL 

13.1 As despesas com a execução dos serviços objeto desta contratação, serão inseridas na Classificação 

Contábil: 

• EDIFICAÇÕES PREDIO UNACON 
Código contábil: 1.4.03.01.2.0022 

Ficha: 2121 

 

• INSTALAÇÕES PREDIO UNACON 
Código contábil: 1.4.03.01.3.0016 

Ficha: 2085 

 

14. GARANTIA DO OBJETO 
 
14.1. O PROPONENTE vencedor obriga-se a garantir e reparar os defeitos que venham a ser constatados no 

serviço executado na unidade, na forma prevista, conforme art.618 da Lei 10406/2002 (Código Civil). 

14.2. O construtor responde pela solidez e segurança da obra pelo prazo de cinco anos, nos termos do art. 618 

do Código Civil. Tal prazo é de garantia, o que significa dizer que os defeitos nos serviços executados que vierem 

a surgir no imóvel durante esse prazo de cinco anos devem ser reparados pelos construtores, que devem ser 

acionados dentro do prazo prescricional legal. 

14.3. Não se incluem na garantia aqui ajustada as imperfeições derivadas de mau uso, má conservação, ou 

substituição, pela CONTRATANTE ou pelos usuários, dos acabamentos e equipamentos originalmente instalados 

pelo PROPONENTE vencedor nas diversas partes da unidade. 



14.4. Conforme Código de Defesa do Consumidor: 

Art. 2°. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como 

destinatário final. 

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que 

haja intervindo nas relações de consumo. 

Art. 3°. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem 

como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, 

construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou 

prestação de serviços. 

§ 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. 

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive 

as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de 

caráter trabalhista. 

14.5. Garantia de execução contratual 

14.5.1. Na forma prevista no Termo de Contrato, o PROPONENTE vencedor deverá prestar garantia 

correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total da contratação;  

14.5.2. A CONTRATADA deverá depositar, a título de caução para garantia de execução do Contrato, a 

importância correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato. O prazo de validade da garantia será 

igual ao prazo contratual acrescido de 06 (seis) meses. 

14.5.3. A garantia de execução do Contrato deverá ser apresentada pela CONTRATADA a partir da emissão da 

Ordem de Serviço até no máximo 10 (dez) dias, sob pena do não recebimento do valor da OBRA realizados e de 

ter o Contrato rescindido. 

14.5.4. Quando a caução for oferecida em títulos da dívida pública, estes deverão estar devidamente 

escriturados em sistema centralizado de liquidação e custódia, pelo seu valor econômico, conforme definido pelo 

Ministério da Fazenda. 

14.5.5. Se, por qualquer razão, for necessária a prorrogação do prazo de validade da Garantia de Execução do 

Contrato, a contratada ficará obrigada a providenciar a renovação da mesma, nos termos e condições 

originalmente aprovadas pelo contratante. 

14.5.6. Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo da OBRA, a contratada deverá proceder o reforço 

da garantia inicial no mesmo percentual estabelecido.  

14.5.7. A Garantia de Execução do Contrato ou o seu saldo, se houver, somente será devolvida à contratada após 

o cumprimento integral de todas as obrigações por ela assumidas. Ocorrendo rescisão motivada pela contratada, 



a garantia não será restituída e constituíra receita do Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense – 

AEBES. 

14.5.8. Cumprir as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, bem como as Leis, Regulamentos 

e Posturas Municipal, especial às de Segurança do Trabalho. 

 

15. PRAZO DE ENTREGA, ALTERAÇÕES E VIGÊNCIA 
 

 
 

15.1. O prazo de vigência do contrato será de 24 (vinte e quatro) meses, após a assinatura do contrato, podendo 

ser prorrogado, mediante aditivo específico para tanto, ficando ainda consignadas as razões para a devida 

prorrogação, estabelecidas no item 15.1.2 deste instrumento. 

15.1.1. Não será admitida renovação automática de contrato. 

15.1.2. Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidas as 

demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que 

ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo: 

1 - alteração do projeto ou especificações, pela Administração; 

2 - superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere 

fundamentalmente as condições de execução do contrato; 

3 - interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse da 

Administração; 

4 - aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por esta Lei; 

5 - impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração em 

documento contemporâneo à sua ocorrência; 

DATA ATUAL

EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO TÉRMINO DA ORDEM DE SERVIÇO

ASSINATURA DO CONTRATO TÉRMINO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

PREVISÃO DE IMPLANTAÇÃO

* * *

EXECUÇÃO DO OBJETO

* **



6 - omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive quanto aos pagamentos previstos de 

que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do contrato, sem prejuízo das sanções 

legais aplicáveis aos responsáveis. 

a- Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade 

competente para celebrar o contrato. 

b- É vedado o contrato com prazo de vigência indeterminado. 

 

15.2. O prazo de execução dos serviços será de 24 (vinte e quatro) meses, para a obra toda, (porém deve-se 

atentar ao prazo do item 13.2) a partir da publicação da Ordem de Início, a ser emitida pela AEBES, com tolerância 

de 30 (trinta) dias para emissão.  

15.3. A rescisão de contrato poderá ocorrer nas seguintes hipóteses: 

a) A qualquer tempo em caso de infração ou inadimplência às suas cláusulas e condições, 

independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, assim como em caso de pedido de 

recuperação judicial, extrajudicial e/ou falência da CONTRATADA, nos termos da Lei nº 11.101, de 

09/02/2005; 

b) Em caso de rescisão motivada, conforme cláusula acima, a Parte inadimplente ficará sujeita à multa não 

compensatória correspondente a 10% (dez por cento) do valor total do contrato, além da indenização 

por perdas e danos, conforme legislação vigente. 

c) Na hipótese de rescisão do contrato, a CONTRATADA receberá do CONTRATANTE apenas o pagamento 

da OBRA realizados, depois de medidos e aprovados pela Fiscalização, com as devidas deduções, 

inclusive tributárias.  

d) Amigavelmente, formalizada em autorização escrita e fundamentada do CONTRATANTE, mediante aviso 

prévio por escrito, com prazo a ser negociado pelas partes à época da rescisão;  

e) Judicialmente, nos termos da legislação.  

f) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela 

máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no 

processo administrativo a que se refere o contrato. 

g) Ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do 

contrato 

15.4 O contrato poderá, ainda, ser rescindido unilateralmente, por qualquer uma das partes, sem concessão de 

aviso prévio na ocorrência de uma das seguintes situações:  

a)  Justo Motivo, decorrente de condutas que levem a quebra de confiança ou por conveniência da 

CONTRATANTE; 



b)  Falência, recuperação judicial e insolvência de qualquer uma das partes; 

c)  Descumprimento de qualquer cláusula ou condição estabelecida no contrato; Negligência, imprudência, 

imperícia, incapacidade, dolo ou má-fé por parte da CONTRATADA ou dos profissionais no desempenho dos 

serviços contratados.   

15.5 As responsabilidades imputadas à CONTRATADA, por prejuízos decorrentes de ações delitivas perpetradas 

contra o CONTRATANTE, não cessam com a rescisão do contrato. 

 

15.6 Declarada a rescisão do Contrato, a CONTRATADA receberá do CONTRATANTE apenas o pagamento da 

OBRA realizados, depois de medidos e aprovados pela Fiscalização.  

 

16. ESCOPO DOS SERVIÇOS 

16.1. O escopo dos serviços a serem desenvolvidos pelo PROPONENTE vencedor são os constantes da planilha 

orçamentária.  

16.2. A obra será contratada contemplando dois pavimentos conforme projeto arquitetônico, projetos 
complementares e planilha. 
16.3. Fica o PROPONENTE obrigado a disponibilizar o projeto detalhado da referida subestação blindada, 

conforme homologação e exigências da concessionária local (EDP ESCELSA/ES), para devida aprovação do 

projeto elétrico no órgão responsável. 

 
 

17. DIRETRIZES GERAIS 

17.1. O PROPONENTE vencedor, no ato da assinatura do contrato, deverá fornecer à AEBES uma via da Anotação 

de Responsabilidade Técnica (ART, se vinculada ao CREA/ES), ou do Registro de Responsabilidade Técnica (RRT, 

se vinculada ao CAU), dependendo de qual Conselho estiver vinculada. 

 

18. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO  

18.1. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por representante do CONTRATANTE 

especialmente designado, sendo permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo com 

informações pertinentes a essa atribuição.  

18.2. Competirá à FISCALIZAÇÃO, designada pelo CONTRATANTE antes do início do serviço, o controle e 

fiscalização da execução da obra em suas diversas fases, decidir sobre dúvidas surgidas no decorrer da 

construção, efetuar anotações no diário de obras quando necessário, proceder às medições dos serviços e 

manter o CONTRATANTE informado quanto ao andamento das obras e das ocorrências que devam ser objeto de 

apreciação superior.  

18.3. As exigências da FISCALIZAÇÃO se basearão nas especificações e nas normas vigentes. 



18.4. A obra ou serviço deverá desenvolver-se em regime de estreito entendimento entre a equipe de trabalho 

e a FISCALIZAÇÃO, dispondo esta de amplos poderes para atuar no sentido do cumprimento do Contrato, ficando 

como sua obrigação e responsabilidade: 

a) Fornecer ao PROPONENTE VENCEDOR todos os elementos indispensáveis à execução da obra; 

b) Esclarecer prontamente as dúvidas que lhe sejam apresentadas pelo PROPONENTE vencedor; 

c) Expedir por escrito as determinações e comunicações dirigidas ao PROPONENTE vencedor;  

d) Solicitar a imediata retirada da obra de qualquer integrante da equipe da PROPONENTE VENCEDORA que 

não corresponda técnica ou disciplinarmente, às exigências da FISCALIZAÇÃO;  

e) Efetuar, com a presença do PROPONENTE vencedor, as medições dos serviços efetuados e certificar as 

respectivas faturas;  

f) Transmitir ao PROPONENTE vencedor por escrito, as instruções sobre modificações de especificações, 

prazos e cronogramas, aprovados pela CONTRATANTE;  

g) Rejeitar todo e qualquer material de má qualidade ou não especificado e estipular o prazo para sua 

retirada do canteiro de obra; 

h) Relatar, oportunamente ao CONTRATANTE, ocorrências ou circunstâncias que possam acarretar 

dificuldades no desenvolvimento das obras ou inconveniências a terceiros;  

i) Promover reuniões com o RESPONSÁVEL TÉCNICO do PROPONENTE vencedor, para tratar de assuntos 

relacionados à obra, tendo como pauta mínima: atividades desenvolvidas no período, acompanhamento 

do cronograma físico: atividades executadas x atividades previstas, programação das atividades para o 

período seguinte, recursos materiais e humanos disponíveis e necessários, alterações de projeto, 

programação financeira da obra;  

j) Aprovar as substituições de materiais porventura aconselháveis ou necessárias;  

k) Decidir sobre divergências que possam existir entre os documentos anexados ao TR; 

l) Recusar os serviços executados em desacordo com o pactuado e determinar desfazimento, ajustes ou 

correções 

18.5. A presença da FISCALIZAÇÃO designada pela CONTRATANTE na obra não diminuirá a responsabilidade do 

PROPONENTE vencedor quanto à perfeita execução dos trabalhos.  

18.6. A FISCALIZAÇÃO, ao considerar concluída a obra ou serviço, comunicará o fato ao CONTRATANTE, para as 

providências cabíveis. 

 
19. REQUISITOS TÉCNICOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
 

19.1. DIÁRIO DE OBRA 



I. Caberá ao PROPONENTE vencedor o fornecimento e manutenção de "Diário de Obras", devidamente 

numerado e rubricado pela FISCALIZAÇÃO e pelo PROPONENTE vencedor, que permanecerá disponível 

para escrituração no local da obra:  

a) Todas as folhas do Diário de Obras deverão ser assinadas por um representante da FISCALIZAÇÃO e do 

RESPONSÁVEL TÉCNICO do PROPONENTE vencedor; 

b) Deverá, a qualquer tempo, permitir a reconstituição dos fatos relevantes ocorridos na obra e que tenham 

influenciado de alguma forma seu andamento ou execução, contendo, no mínimo, os seguintes campos: 

nome do PROPONENTE vencedor, nome do contratante, data, condições do tempo, máquinas e 

equipamentos, número e categoria de empregados, campo de ocorrências, campo para assinaturas do 

contratado e do contratante. 

II. Serão obrigatoriamente registrados no "Diário de Obras", pelo PROPONENTE vencedor:  

a) Falhas nos serviços de terceiros não sujeitos à sua ingerência;  

b) Consultas à FISCALIZAÇÃO;  

c) Datas de conclusão de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma aprovado;  

d) Acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;  

e) Respostas às interpelações da FISCALIZAÇÃO;  

f) Outros fatos que, a juízo do PROPONENTE vencedor, devem ser objeto de registro. 

III. Será objeto de registro no "Diário de Obras" pela FISCALIZAÇÃO:  

a) Observações cabíveis a propósito dos lançamentos do PROPONENTE vencedor no "Diário de Obras";  

b) Observações sobre o andamento da obra ou serviço, tendo em vista as especificações, prazos e 

cronogramas; 

c) Soluções às consultas, lançadas ou formuladas pelo PROPONENTE vencedor, com correspondência 

simultânea para autoridade superior, quando for o caso;  

d) Restrições que lhe pareçam cabíveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho do 

PROPONENTE vencedor seus prepostos e sua equipe;  

e) Determinação de providências para o cumprimento do objeto e especificações; 

f) Eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra ou serviço;  

g) Outros fatos que, a juízo da FISCALIZAÇÃO, devem ser objeto de registro. 

h) Número de funcionários e função da equipe, condições climáticas. 

19.2. SERVIÇOS INICIAIS: SEGURANÇA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO 



I. Fica estabelecido que é de responsabilidade do PROPONENTE vencedor:  

a) Responsabilizar-se pelo cumprimento das normas de Segurança, Medicina, Saúde e Higiene do Trabalho, 

devendo exigir de seus funcionários o uso de uniformes e de Equipamentos de Proteção Individual e 

Coletivo. 

b) Dar ciência aos empregados, por meio de ordens de serviço, das normas regulamentadoras sobre 

segurança e medicina do trabalho. 

II. O PROPONENTE vencedor é obrigado a fornecer aos empregados gratuitamente equipamentos de 

proteção individual adequado ao risco envolvido e em perfeito estado de conservação e funcionamento.  

III. A observância em todos os locais de trabalho das obrigações básicas atrás relacionadas, com referência 

à segurança, higiene e medicina do trabalho, não desobriga o PROPONENTE vencedor do cumprimento 

de outras disposições relativas ao mesmo assunto, incluídas os regulamentos sanitários em que se situe 

o estabelecimento, bem como daquelas oriundas de convenções coletivas de trabalhos.  

IV. Na execução dos trabalhos, deverá haver plena proteção contra risco de acidente com o pessoal do 

PROPONENTE vencedor, do CONTRATANTE e com terceiros, independentemente da transferência 

daquele risco para Companhias Seguradoras ou Institutos Seguradores. 

V. O PROPONENTE vencedor será responsabilizada por danos pessoais ou materiais havidos em 

consequência de erros, falhas ou negligências, por ação ou omissão no cumprimento dos regulamentos 

e determinações relativas à segurança em geral. 

19.3. CANTEIRO DE OBRAS 

 
I. O canteiro de obras deverá respeitar todas as determinações constantes da NR18, especialmente com 

relação ao item – Área de Vivência.  

II. O canteiro de obras será constituído basicamente por dependências do local 

III.  de execução da obra, que deverão ser usadas como almoxarifado para guarda de equipamentos de 

pequeno e médio porte, utensílios, peças, ferramentas e materiais necessários à execução da obra; 

refeitório; e sanitários para empregados e fiscalização.  

IV. PROPONENTE vencedor será responsável, entre outras, até o final da obra, pela conservação das 
condições visuais, higiênicas e de segurança do canteiro; 

 
V. O PROPONENTE vencedor deverá manter no canteiro:  

a) 01 (uma) via do contrato;  

b) 01 (uma) cópia completa dos projetos;  

c) 01 (uma) cópia do contrato;  



d) Diário de Obras; 

e) O cronograma físico-financeiro onde se possa visualizar facilmente as programações e as posições 

atualizadas do serviço. 

V. O PROPONENTE vencedor se obriga a manter e apresentar, sempre que requisitado pela FISCALIZAÇÃO, 

o quadro atualizado de todo o pessoal que esteja intervindo na obra. 

VI. O PROPONENTE vencedor deverá mobilizar todos os equipamentos necessários ao bom andamento da 

obra, mantendo-os em perfeitas condições de funcionamento. Correrão por sua conta todas as despesas 

de aquisição e manutenção dos equipamentos.  

VII. Todo material utilizado na instalação do canteiro continuará de propriedade do PROPONENTE vencedor 

após o término da obra, e, portanto, na ocasião, deverá demolir e remover todos os escombros e restos 

de demolição, deixando o local perfeitamente limpo e organizado.  

VIII. Correrão exclusivamente por conta do PROPONENTE vencedor todas as despesas com relação à 

implantação, manutenção e administração do seu canteiro de obras. 

IX. O PROPONENTE vencedor será responsável pela manutenção da ordem nas áreas sob sua 

responsabilidade. 

X. A CONTRATANTE, em hipótese alguma, responderá por eventuais danos ou perdas de materiais e 

equipamentos do PROPONENTE vencedor que venham a ocorrer.  

XI. Todas as instalações provisórias deverão ser desmontadas e retiradas do local, ao término da obra, 

quando convier à FISCALIZAÇÃO. 

19.4. DEMOLIÇÕES, INCLUSIVE ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO E RETIRADA DE ENTULHO 

 

I. O PROPONENTE vencedor deverá executar as demolições e as remoções de qualquer natureza, pré-

identificadas ou não, que lhe forem indicadas pela FISCALIZAÇÃO, para permitir a execução da obra; 

II. O PROPONENTE vencedor assumirá integral responsabilidade nos casos em que ocasionar danos, por 

ação ou omissão, à CONTRATANTE ou a terceiros, correndo por sua exclusiva conta todo material e 

mão-de-obra empregados nos reparos, bem como as indenizações porventura devidas;  

III. O entulho e o material não sujeito a reaproveitamento, provenientes das demolições, serão 

transportados pelo PROPONENTE vencedor e levados para local aprovado pela FISCALIZAÇÃO. Igual 

tratamento deverá ser dado periodicamente ao entulho e material inservível resultante dos serviços de 

construção.  

IV. O material retirado sujeito a reaproveitamento será transportado e devidamente armazenado pelo 

PROPONENTE vencedor em uma área no interior do edifício a ser determinada pela FISCALIZAÇÃO. 



19.5. LIMPEZA DE OBRA 

I. A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação, devendo apresentar 

funcionamento perfeito em todas as suas instalações, equipamentos e aparelhos;  

II. Todo o entulho deverá ser removido diariamente pelo PROPONENTE vencedor, observando os 

seguintes cuidados:  

a)            limpeza constante das áreas trafegadas;  

b)           disposição de caçamba coletora de entulho;  

III. Serão lavados convenientemente e de acordo com as especificações, todos os pisos e, ainda, aparelhos 

sanitários, vidros, ferragens e metais, devendo ser removidos quaisquer vestígios de tintas, manchas e 

argamassa; 

IV. Os ralos e válvulas de lavatórios deverão ser tamponados durante a remoção dos detritos de obra a fim 

de não serem obstruídos; 

V. A obra deverá ser limpa constantemente de forma a manter o ambiente de trabalho dos funcionários, 

membros e terceirizados em condições normais de utilização.  

VI. Materiais em uso ainda não aplicados e ferramentas devem    ser recolhidas e guardadas em local 

adequado após o término do expediente do dia, salvo se o local da obra estiver isolado. 

19.6. PROTEÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO LOCAL DA OBRA 

I. Objetivando evitar danos às instalações ao entorno da obra, o PROPONENTE vencedor se 

responsabilizará e providenciará todo e qualquer aparato para devida proteção das instalações 

existentes, dentre elas:  

a) Confecção de tapume Telha Metálica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m. 

b) Isolamento das áreas envolvidas durante a obra com uso de tela de proteção;  

c) Proteção do elevador; 

19.7. INTERFERÊNCIAS COM INFRAESTRUTURA EXISTENTE 

I. Consideram-se interferências todas as instalações existentes e situadas na área de implementação das 

obras, em posição tal que dificultem ou impossibilitem os serviços necessários à execução da obra. 

II. A Fiscalização fornecerá as indicações que dispuser sobre as interferências existentes, podendo, 

entretanto, ocorrerem outras, não planejadas, cuja solução deverá ser programada de forma a não 

prejudicar o início previsto, nem o cronograma das obras.  

19.8. MATERIAIS A EMPREGAR 

I. A não ser quando especificado em contrato, os materiais a empregar serão novos, de primeira qualidade 

e obedecerão às prescrições das Normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).  



II. A expressão de "primeira qualidade" indica, quando existirem diferentes gradações de qualidade de um 

mesmo produto, a gradação de qualidade superior. 

III. É expressamente vedado o uso de material improvisado em substituição ao especificado, assim como 

não será tolerado adaptar peças, seja por corte ou outro processo, a fim de usá-las em substituição a 

peças recomendadas e de dimensões adequadas.  

IV. A FISCALIZAÇÃO poderá impugnar o emprego de materiais que, a seu juízo, forem julgados inadequados. 

Neste caso, em presença do engenheiro responsável pela obra, serão retiradas amostras, para a 

realização de ensaios de características da qualidade dos materiais. 

V. O PROPONENTE vencedor retirará do canteiro da obra todos os materiais rejeitados pela FISCALIZAÇÃO, 

no prazo estipulado pela mesma. 

VI. Caberá à CONTRATADA efetuar os ensaios de abatimento para subsidiar o aceite ou não do concreto 

fresco, e a coleta, moldagem, transporte, cura e rompimento dos corpos de prova, para subsidiar o aceite 

ou não da estrutura. A CONTRATADA elaborará relatórios mensais, a serem entregues junto com a 

medição dos serviços. Elaboração de laudos técnicos para atendimento a normas técnicas da ABNT, 

normas de desempenho ou qualquer outra norma nacional ou internacional necessária à Fiscalização 

para dirimir dúvidas acerca da utilização de materiais ou do desempenho destes no momento da 

aplicação ou quando da utilização do edifício. Os laudos devem ser assinados por responsável técnico 

especialista na área. 

19.9. HORÁRIO DE TRABALHO E LIBERAÇÃO DAS FRENTES DE TRABALHO 

I. O período em que a equipe tem permissão para acesso às dependências do local é de segunda a sexta-

feira, no horário de 07:00 às 17:00 h. A liberação dos locais será feita em conjunto com a equipe de 

coordenação do setor e diretoria do Hospital, em função de procedimentos preliminares que devem ser 

realizados, de forma a permitir o funcionamento das atividades do setor e a segurança dos transeuntes. 

II. Em caso de trabalho a ser realizado em horário extraordinário, o PROPONENTE vencedor deve solicitar 

permissão, informando o período e o nome e documento de cada funcionário.  

19.10. TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS 

I. Todos os materiais utilizados na execução dos serviços deverão ser transportados, manuseados e 

armazenados com o maior cuidado possível, evitando choques, pancadas ou quedas.  

II. Os materiais sujeitos a danos por ação da luz, calor, umidade ou chuva, deverão ser guardados em 

ambientes adequados à sua proteção, até o momento de sua utilização. 

III. O transporte horizontal e vertical de todos os materiais, do local de armazenagem do Canteiro até os 

locais de montagem no campo, será de responsabilidade do PROPONENTE vencedor. Para tanto, o 

PROPONENTE vencedor deverá prover todos os equipamentos, dispositivos e pessoal, necessários à 



tarefa. 

20. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

 
20.1. As soluções técnicas adotadas estão indicadas por meio dos seguintes documentos:  

a) Projeto de Arquitetura, Gases Medicinais, Climatização, Geotécnico, Incêndio, Estrutural, 

Acelerador Linear, Elétrico, Hidros sanitário, SPDA, Dados, Voz e CFTV.        

b) Planilha orçamentária da Obra, Composições de custo, Cronograma físico-financeiro e 

Memória de Cálculo.  

20.2. As divergências entre os documentos listados deverão ser comunicadas à FISCALIZAÇÃO, que deverá 

decidir o conflito. 

21. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DO PROPONENTE VENCEDOR 

 
21.1. Compete à PROPONENTE VENCEDORA: 

a) Executar a obra/reforma nos termos das especificações contidas no processo de contratação e 

seus anexos; 

b) Fornecer à CONTRATANTE, caso solicitado, a relação nominal de empregados encarregados de 

executar a obra/reforma contratada, indicando o número da carteira de trabalho, a data da 

contratação e do registro no Ministério do Trabalho, atualizando as informações, no prazo 

máximo de 05 (cinco) dias, em caso de substituição de qualquer empregado; 

c) Efetuar o pagamento de seus empregados no prazo legal, independentemente do recebimento 

das faturas; 

d) Dotar seus empregados de equipamentos de proteção individual (segurança), quando 

necessários conforme preceituado pelas Normas de Segurança e Medicina do Trabalho; 

e) Fornecer e aplicar todo o material e equipamento necessários à execução da obra/reforma, 

sejam eles industriais ou domésticos, os quais deverão ser de qualidade comprovada; 

f) Pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da 

execução deste contrato, especialmente o INSS, FGTS e ISS, anexando a cada fatura 

apresentada à CONTRATANTE a comprovação do efetivo recolhimento dos valores 

correspondentes à fatura do mês anterior, vedada a apresentação de Certidões Negativas 

como comprovação do pagamento dos encargos mencionados; 

g) Cercar seus empregados das garantias e proteção legais nos termos da Legislação Trabalhista, 

inclusive em relação à higiene, segurança e medicina do trabalho, fornecendo os adequados 



equipamentos de segurança e proteção individual a todos componentes de suas equipes de 

trabalho ou aqueles que por qualquer motivo estejam envolvidos com os serviços; 

h) Registrar as ocorrências havidas durante a execução do presente contrato, de tudo dando 

ciência à CONTRATANTE, respondendo integralmente por sua omissão; 

i) Submeter ao exame da fiscalização todo o material a ser empregado nos serviços; 

j) Responsabilizar-se por quaisquer danos causados ao patrimônio da CONTRATANTE, por 

pessoas integrantes de suas equipes de trabalho. 

k) Manter, durante toda execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas no Termo de Referência; 

l) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do serviço, de acordo com os artigos 12, 

13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

m) A CONTRATADA se obriga a manter durante a execução do contrato, todas às condições de 

habilitação e qualificação técnica exigidas; 

n) Providenciar ligações definitivas, se houver, de água, energia, dados e CFTV, telefone e esgoto; 

o) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações 

assumidas; 

p)  Não empregar direta ou indiretamente, por meio de seus fornecedores de produtos e serviços, 

menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, e, 

neste caso, o trabalho não poderá ser perigoso ou insalubre, ocorrer em horário noturno e/ou 

de modo a não permitir a frequência escolar; 

q) Não se utilizar direta ou indiretamente, por meio de seus fornecedores de produtos e serviços, 

de trabalho ilegal e/ou análogo ao escravo; 

r) Não se utilizar de práticas de discriminação negativa e limitativas para o acesso e manutenção 

do emprego, tais como por motivo de sexo, origem, raça, cor, condição física, religião, estado 

civil, idade, situação familiar, estado gravídico, etc.; 

s) Informar ao CONTRATANTE, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, qualquer alteração social 

ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa; 

t) Será de responsabilidade da CONTRATADA o ônus resultante de quaisquer ações, demandas, 

custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por dolo ou culpa de qualquer de seus 

empregados e/ou prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de 

ações judiciais que lhe venham a ser atribuídas por força da lei, relacionadas com o 

cumprimento do presente contrato; 

u) Em caso descumprimento das obrigações, a CONTRATANTE se reserva no direito de emitir 



notificação de descumprimento contratual à CONTRATADA, e, em havendo reincidência desta, 

caberá imposição de multa, iniciando em 1% (um por cento), e de forma progressiva, 

aumentará mais 1% (um por cento) até o limite de 10% (dez por cento) do valor mensal do 

contrato; 

v) No caso da CONTRATANTE se representar em audiência por preposto, referente a processo em 

que a CONTRATANTE seja demandada como responsável subsidiária, arcará a CONTRATADA 

com indenização equivalente a R$ 100,00 pelo tempo do preposto e R$ 100,00 por cada 

testemunha arrolada pela CONTRATANTE. 

w) A CONTRATADA não poderá ceder ou sub-contratar, total ou parcialmente, a OBRA e SERVIÇOS 

objeto deste Contrato, sem prévia autorização, por escrito, do CONTRATANTE ressalvando-se 

que, quando concedida a cessão ou subcontratação, a qual não poderá ultrapassar o limite de 

30% (trinta por cento) do valor total contratado, obriga-se a CONTRATADA a celebrar o 

respectivo Contrato com a inteira obediência aos termos do Contrato firmado com o 

CONTRATANTE, e sob sua inteira responsabilidade, reservando ainda ao CONTRATANTE o 

direito de, a qualquer tempo, dar por terminada a cessão ou a subcontratação sem que caiba 

à cessionária ou a subcontratada o direito de reclamar indenização ou prejuízo de qualquer 

espécie. 

 
 
22. ALTERAÇÕES DO CONTRATO 

22.1. A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões 

que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

22.1.1. O conjunto de acréscimos e o conjunto de supressões serão calculados sobre o valor original do contrato, 

aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensação entre eles, os 

limites de alteração acima estabelecidos. 

22.2. As alterações contratuais decorrentes de alegação de falhas ou omissões em qualquer das peças, 

orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto não poderão 

ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total do contrato, computando-se esse percentual.  

22.3. A formação do preço dos aditivos contratuais contará com orçamento específico detalhado em planilhas 

elaboradas pelo órgão, não podendo ser reduzida a diferença percentual entre o valor global estimado na fase 

interna e o valor global contratado. 

22.4. Somente em condições especiais, devidamente justificadas em relatório técnico circunstanciado, elaborado 

por profissional habilitado e aprovado pelo órgão gestor dos recursos ou seu mandatário, poderão os custos das 



etapas do cronograma físico-financeiro exceder o limite de proporcionalidade acima fixado, sem prejuízo da 

avaliação dos órgãos de controle interno e externo. 

 

22.5 Uma vez formalizada a alteração contratual, não se aplicam, para efeito de execução, medição, 

monitoramento, fiscalização e auditoria, os custos unitários da planilha de formação do preço do Termo de 

Referência. 

 

23.  VISITA AOS LOCAIS DOS SERVIÇOS 

 
23.1. A CONTRATADA deverá comprovar habilitação de empresa e de profissionais técnico de nível superior, 

devidamente registrado nos respectivos conselhos profissionais (geralmente, CREA ou CAU) 

23.2. A visita técnica para conhecimento pleno das áreas de execução do objeto do contrato é obrigatória ao 

PROPONENTE para verificação das condições locais, com a finalidade de obter a avaliação própria da natureza, 

complexidade e quantidade dos trabalhos, materiais e equipamentos necessários, bem como para a obtenção 

de quaisquer outros dados que julgar necessário para a formulação da proposta. 

23.3. A visita técnica poderá ser realizada até o último dia útil anterior à data fixada para a abertura da sessão 

pública, mediante prévio agendamento junto à AEBES – Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense, 

pelo e-mail: engenharia@hevv.aebes.org.br ou pelo telefone (27) 2121-3766, e será realizada no seguinte 

endereço:  Rua Vênus, S/N – Alecrim, Vila Velha – ES – Cep: 29118-060 - Engenheira Alessandra Nascimento Cabral 

de segunda à sexta-feira, das 9 horas às 16 horas. 

23.4. A visitação será limitada a um PROPONENTE por vez, de forma a evitar a reunião de interessados em data 

e horário marcados capazes de dar-lhes conhecimento prévio acerca do universo de concorrentes. A visita 

técnica será obrigatória, sendo obrigatório também a apresentação de declaração de comparecimento ou 

conhecimento dos locais. 

23.5. Para todos os efeitos, considerar-se-á que o CONTRATADO tem pleno conhecimento do local e de todas as 

informações para execução do objeto, não podendo alegar posteriormente a sua insuficiência, nem pleitear 

modificações nos preços, prazos e condições ou requerer o reequilíbrio econômico-financeiro em decorrência 

da falta de informações sobre o objeto. 

     
24. DOS RECURSOS: 

24.1. Declarado o resultado no site http://www.evangelicovv.com.br/termo-de-referencia, qualquer 

participante do referido Termo de Referência poderá manifestar a intenção de recorrer do resultado, no limite 

máximo de 3 (três) dias úteis da data de publicação, de forma motivada e com o registro da síntese de suas 

razões. 
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24.2. A falta de manifestação dos participantes quanto à intenção de recorrer, na forma e prazo estabelecidos 

nos itens anteriores, importará decadência desse direito, ficando a Comissão autorizada a homologar o objeto 

ao participante declarado vencedor.  

 

24.3. Os recursos deverão ser endereçados ao endereço de e-mail compras.tr@hevv.aebes.org.br e dirigidos a 

Comissão setor responsável de análise de Termo de Referência. O e-mail deverá conter razão social, número do 

cartão CNPJ, identificar o nº do Termo de Referência e objeto da contratação e as alegações. Caberá a Comissão 

receber, examinar e decidir os recursos impetrados contra suas decisões, no prazo de 06 (seis) dias úteis do 

recebimento do recurso. 

24.4. Não serão conhecidas às impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por 

representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo participante.  

24.5. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.  

24.6. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a comissão competente adjudicará 

o objeto e homologará o processo de contratação. 

 

25. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

25.1. O presente Termo de Referência não importa necessariamente em contratação, podendo a AEBES revogá-

la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato supervenientes comprovados ou 

anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação, mediante ato escrito e fundamentado, disponibilizado no 

sistema para conhecimento dos interessados. A ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE – 

AEBES poderá, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas e divulgação do 

resultado, bem como corrigir possíveis erros materiais no documento publicado, mediante errata. 

25.2.O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Termo de Referência 

será a Comarca de Vitória - ES. 

25.3. Aquele que deixar de entregar ou de apresentar documentação exigida no Termo de Referência, apresentar 

documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou 

fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal 

e que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato, ficará sujeito a reparação 

dos danos causados ao Hospital. 
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

 
 
 

Atestamos, para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, 

que a empresa [nome da empresa prestadora de serviços, em negrito], inscrita no CNPJ sob o nº 

00.000.000/0000-00, estabelecida na Rua ....................................., nº........., bairro ........................, na cidade 

de ......................, Estado de .................., prestou serviços à [nome da empresa contratante, em negrito], CNPJ 

nº 00.000.000/0001-00, de [descrição dos serviços prestados, especificando o prazo de execução]. 

 

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos 

apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, 

nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data. 

 
 
[cidade], em XX de XXXX de 201X. 
 
 
 

___________________________ 

[nome do responsável] 
CPF nº 000.000.000-00 
[endereço da empresa, caso não possua papel timbrado] 

 

 

 

 

 

 

 

 

(IMPRESSÃO EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 
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DECLARAÇÃO DE VÍNCULO 

 

Declaramos, para os devidos fins, que os profissionais executantes da prestação de serviço objeto deste Termo 

de referência são sócios (celetistas ou terceirizados). 

 

 

[cidade], em XX de XXXX de 201X. 
 
 
 

___________________________ 

[nome do responsável] 
CPF nº 000.000.000-00 
[endereço da empresa, caso não possua papel timbrado] 
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA AO LOCAL DA OBRA 

 

A 

Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense - AEBES, Rua Vênus S/N, Bairro Alecrim – Vila Velha – ES – 

CEP: 29.118-060 

 

 

Referência: TERMO DE REFERÊNCIA Nº 001/2019  

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO E FORNECIMENTO DE 

MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR DESTINADA A ONCOLOGIA COM 

SERVIÇO DE RADIOTERAPIA (UNACON) DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE VILA VELHA. 

 

Declaro para os devidos fins que o Sr. __________________________, responsável técnico, CREA ________, da 

empresa __________________________________, abaixo assinado, compareceu aos locais onde serão 

executados a obra para construção da Unidade Hospitalar Destinada a Oncologia com Serviço de Radioterapia 

(UNACON) do Hospital Evangélico de Vila Velha, realizando a visita técnica. E que, tem conhecimento de todas 

as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto deste Termo de Referência. 

 

 

 

(Local e Data) 

Carimbo, nome e assinatura do representante legal da empresa 

Carteira de Identidade (número e órgão expedidor) 

CPF 

e 

Carimbo, nome e assinatura do responsável técnico 

Número da carteira do CREA 

 

 

(IMPRESSÃO EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 
 

(ANEXO III) 
 

 



 

 

 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 

A 

Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense - AEBES, Rua Vênus S/N, Bairro Alecrim – Vila Velha – ES – 

CEP: 29.118-060 

 

 

Referência: TERMO DE REFERÊNCIA Nº 001/2019  

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO E FORNECIMENTO DE 

MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR DESTINADA A ONCOLOGIA COM 

SERVIÇO DE RADIOTERAPIA (UNACON) DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE VILA VELHA. 

 

_____________(razão social da empresa)_______________, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 

sob o nº _____________, por seu representante legal abaixo assinado, DECLARA, em conformidade com o 

disposto no Termo de Referência nº 001/2019, sob as penas da Lei, em especial o artigo nº 299 do Código Penal 

Brasileiro, especificamente para participação no certame em epigrafe, que: 

a) A proposta apresentada para participação do objeto acima mencionado foi elaborada de maneira 

independente por esta empresa, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou 

indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato, por 

qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do objeto acima mencionado não foi informada, 

discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato, por qualquer meio ou por qualquer 

pessoa; 

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante 

potencial ou de fato quanto a participar ou não; 

d) Que o conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado 

ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato antes da adjudicação do objeto do referido 

termo; 

(IMPRESSÃO EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 
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e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participação não foi, no todo ou em parte, direta ou 

indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da AEBES antes da abertura oficial das 

propostas; e 

f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações 

para firmá-la. 

 

Local e data 

_______________________________________ 

Assinatura e carimbo do representante legal 

CPF nº _____________ 

RG nº ______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

MANUAL DE TERCEIROS AEBES 

 

 

 

FICHA DE REGISTRO DO PRESTADOR 
DE SERVIÇO  

ANEXO I 

           Código: STR.FR.0001 

Data da 
Elaboração:  
04/11/2010 

Revisão:  
005 

07/01/2018 

Razão Social: 

Nome Fantasia: 

Endereço: 

CEP: Cidade: UF: 

Tel.:  E-mail: 

Representante(s) legal(s) do Contrato Social: 

Tel:  

Tempo previsto para realização do trabalho:                       Previsão de Início do trabalho: 

Nº Total de Empregados:                                                     Quantos atuarão na AEBES: 

Nº de Sócios:                                                                       Quantos atuarão na AEBES: 

1. Descrição sumária das atividades: 
__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

2. Listar os materiais a serem utilizados (máquinas, equipamentos, dosímetros, ferramentas e outros) e 

produtos químicos: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

3. Definir os momentos de ruídos, odor intenso, necessidade de Paralisação ou outro fator que podem 

intervir na rotina diária dos empregados da AEBES: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

4. Informar quais os equipamentos de proteção individual - EPI’s serão utilizados, em cumprimento a 

NR 06 Item 6.9 quanto a validade do Certificado de Aprovação: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

5. Indicar um empregado para compor a CIPA, conforme NR 05 - Contratantes e Contratadas, 
participando das reuniões mensais (no caso de tempo de serviço superior a seis meses). 
__________________________________________________________________________________ 

6.  Setor(es) de atuação: 

__________________________________________________________________________________________ 

7. Observações: 

__________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Data: ____/____/_______            Assinatura do Prestador de Serviço__________________________ 

(IMPRESSÃO EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 
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FICHA DE REGISTRO DO PRESTADOR 
DE SERVIÇO  

ANEXO II 

           Código: STR.FR.0001 

Data da 
Elaboração:  
04/11/2010 

Revisão:  
005 

07/01/2018 

 
Documentos assinalados deverão ser apresentados antes da assinatura do contrato. 

 

Setor Pessoal 

 Ficha de Registro do Ministério do Trabalho e Emprego dos empregados que prestam serviço na AEBES; 

 GFIP – Guia de recolhimento de FGTS e Informações à Previdência Social – dos funcionários que prestam 

serviço na AEBES – para identificarmos o código de recolhimento (Mensal) 

 RE – Relação de Empregados; RET (Relação de Tomadores); Comprovante declaratório das contribuições a 

recolher à Previdência Social e outras entidades do Fundo de FPAS da empresa Contratada (Mensal) 

 GPS – Guia Previdência Social Atual – para comprovação de pagamento dos impostos exigidos por lei (Mensal)  

 Crachá de identificação com nome da instituição, nome do empregado, foto e cargo. 

 Outros:___________________________________________________________________________ 

Medicina do Trabalho 

 PCMSO – Programa de Controle de Médico e Saúde Ocupacional – NR 07, válido conforme período contratual 

(Anual); 

 ASO (Atestado de Saúde Ocupacional) Admissional e Periódico. 

 Cópia do Cartão de Vacina contendo as vacinas Tétano e Difteria (DT) e Hepatite B e demais vacinas de 

campanhas promovidas pelo Ministério da Saúde; (Tríplice Viral, Influenza e Febre Amarela); 

 Outros:___________________________________________________________________________ 

Segurança do Trabalho 

 PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – NR 09, válido conforme período contratual (Anual);   

 PCMAT (Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção - NR18), válido 

conforme período contratual (Anual). Exigido somente para as empresas de construção civil; 

 Ficha de Controle de EPI (Equipamento Proteção Individual – NR 06) contendo o CA (Certificado de Aprovação) 

  Outros: _________________________________________________________________________________ 

  

Treinamento e Desenvolvimento 

Contendo:  NR 32     NR 06      CIPA      NR 10      NR 33      NR 35      Biossegurança 

                     ACLS     _______________     ________________    __________________ 

 

 



 

 

 

 

MODELO DE CÁLCULO DO BDI E ENCARGOS 

 

SOCIAIS (SUGESTÕES) 
 
COMPOSIÇÃO DE B. D. I.1 
 
Imposto sobre serviços: 
ISS .......................................................................... 
IRPJ ....................................................................... 
PIS ......................................................................... 
CONFINS .............................................................. 
Total (A) ................. 
 
Lucro sobre serviços: 
Lucro e eventuais ...................................................... 
Total (B) .................. 
 
Administração e outras despesas sobre serviços: 
Administração central ................................................ 
Despesas: financeiras, transporte e comerciais .......... 
Total (C) ................ 
 
R E S U M O 
Custo total dos serviços: 
Custo .......................................................................... 
Administração (C) ...................................................... 
Total (D) ................... 
 
Valor real dos serviços: 
Impostos e Lucro (A + B) ....................................... 
Valor dos serviços = 1 - (A + B ) (E) ....................... 
Valor real dos serviços = (D/E) (F) ................................ 
Valor do B.D.I. = (F – 100) x 100 ...................... 
 
VALOR DO B.D.I. ADOTADO 
1 Modelo (apenas como sugestão para os cálculos). 
 
TAXAS DE LEIS SOCIAIS E RISCOS DO TRABALHO 
 
A – Encargos Sociais Básicos: 
Previdência Social ......................................................................................... 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço ..................................................... 
Salário-educação ........................................................................................... 

(IMPRESSÃO EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 
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Serviço Social da Indústria (SESI) ................................................................. 
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) ................................... 
Serviço de Apoio à Pequena e Média Empresa (SEBRAE) ............................ 
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) ....................... 
Seguro contra os acidentes de trabalhos (INSS) ............................................ 
Total (A) ..................... 
 
B – Encargos Sociais que recebem as incidências de A: 
Repouso semanal e feriados .......................................................................... 
Auxílio-enfermidade ........................................................................................ 
Licença paternidade ........................................................................................ 
13º Salário ....................................................................................................... 
Dias de chuvas, faltas justificadas, acidentes do trabalho, etc. ....................... 
Total (B) .................... 
 
C – Encargos Sociais que não recebem as incidências globais de A: 
Depósito por despedida injusta3 ...................................................................... 
Aviso prévio indenizado ................................................................................... 
Férias indenizadas ........................................................................................... 
Total (C) ..................... 
 
D – Taxas das reincidências: 
Reincidência de A sobre B ................................................................................ 
Total (D) .................... 
2 Modelo (apenas como sugestão para os cálculos). 
3 40% sobre FGTS + (FGTS x B) 
 
Leis Sociais: 
(A + B + C+ D) ...................................................................................................... 
Vale-transporte ..................................................................................................... 
Refeição Mínima .................................................................................................... 
Refeições ............................................................................................................... 
Seguro de vida e acidentes em grupo .................................................................... 
Total Leis Sociais .................... 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

 
MINUTA DE CONTRATO 

 

CT: 000/2019 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

DECORRENTE DO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 

001/2019 QUE ENTRE SI CELEBRAM AEBES A 

ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE 

ESPÍRITO SANTENSE E A EMPRESA 

xxxxxxxxx. 

 

CONTRATANTE: ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE - AEBES, pessoa jurídica de 

direito privado, com endereço na Rua Vênus, s/nº, Alecrim – Vila Velha - Espírito Santo, inscrita no CNPJ/MF sob 

o nº 28.127.926/0001-61, representada neste ato por seu presidente, Alexander Mendes Cunha, brasileiro, 

casado, pastor, portador da Carteira de Identidade n° 108.169-8 SPTE-ES, inscrito no CPF sob o nº 009.642.467-

24, residente à Rua Dr. João dos santos Neves 146, Parque Moscoso, Vitória, CEP: 29.018-180. 

CONTRATADA: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

00.000.000/0001-00, com sede na (endereço), CEP 00.000-000, neste ato representado por Xxxxxx Xxxxx, 

(nacionalidade), (profissão), inscrito no CPF/MF sob nº 000.000.000-00 e portador da Cédula de Identidade nº 

0.000.000 SPTC/UF, residente e domiciliado na (endereço), ajustam o presente contrato de acordo com as 

cláusulas que seguem: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL 

  

1.1 O contrato tem como objeto a contratação de empresa especializada para execução do serviço e 
fornecimento de materiais e mão de obra para construção da Unidade Hospitalar Destinada a Oncologia 
com Serviço de Radioterapia (UNACON) do Hospital Evangélico de Vila Velha, localizada na Rua Vênus 
S/N – Bairro Alecrim – Vila Velha – ES – CEP: 29.118-060, pertencente ao Hospital Evangélico de Vila 
Velha, conforme Termo de Fomento n. 9086/2018 e proposta comercial datada em xx/xx/xxxx. 
 

1.1.1 Os serviços deverão ser executados em rigorosa observância ao Termo de Referência, aos projetos, 
às normas e especificações técnicas vigentes no CREA e ABNT, obedecendo às condições do Termo de 
Referência nº 001/2019, e da proposta vencedora, conforme contrato nº 000/2019. 
 
1.1.2 Constitui parte integrante do presente Contrato a seguinte documentação: Termo de Referência nº 
001/2019 e seus anexos; Documentos de Habilitação e Proposta de Preços da CONTRATADA, devidamente 
assinados e rubricados; Projetos, especificações e recomendações fornecidas pelo contratante. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO E FORMA DE PAGAMENTO 

(IMPRESSÃO EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 
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2.1 O valor inicial do presente Contrato é de R$ 00.000.000,00 (xxxxxxx milhões de reais) de acordo com a 
Proposta de Preço apresentada pela CONTRATADA, conforme Ata de Sessão nº xx/xxxx realizada em xx/xx/xx. 

 
2.1.1 O preço acordado é fixo e inclui todos os tributos, contribuições, seguros exigíveis nos termos da 
legislação vigente e todos os custos incorridos pela CONTRATADA para prestação dos Serviços, tais como 
materiais e equipamentos, custos salariais, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, repouso semanal 
remunerado e feriados, assistência médica, assistência odontológica, equipamentos de proteção individual 
(EPI’s), uniformes, seguros, transportes dos funcionários, alimentação, bem como todas as demais despesas 
administrativas diretas e indiretas. 

 
2.1.1.1 As conferências acerca do cumprimento das obrigações serão efetuadas em periodicidade 
mensal ou a critério da CONTRATANTE, com base na evolução da obra, devendo a CONTRATADA 
apresentar à CONTRATANTE Relatório Mensal de cumprimento das obrigações acima, visando à 
liberação para faturamento. 
 

2.1.1.1.1 O referido Relatório Mensal deverá demonstrar além da evolução da obra, a 
apresentação, pela CONTRATADA, da Guia de Recolhimento da Previdência Social – GRPS, 
devidamente quitada, da respectiva folha de pagamento da mão-de-obra colocada à 
disposição da CONTRATANTE, do comprovante de recolhimento do Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço – FGTS e do Relatório SEFIP, bem como da Certidão de Opção pelo 
SIMPLES, emitida pela SRF, quando for o caso, além de outras comprovações de regularidade 
ambiental, tributária, previdenciária e trabalhista. 
 
2.1.1.1.2 A CONTRATANTE analisará o Relatório Mensal apresentado pela CONTRATADA, 
tendo o prazo de até 05 (cinco) dias úteis após seu recebimento para aprová-lo ou rejeitá-lo. 
 
2.1.1.1.3 Havendo a aprovação do Relatório Mensal, quantitativamente ou qualitativamente, 
pela CONTRATANTE e não havendo divergência ou irregularidade na documentação 
apresentada, a CONTRATANTE emitirá à CONTRATADA a liberação para faturamento. 
 
2.1.1.1.4 Caso a CONTRATANTE não aprove o Relatório Mensal, este será devolvido à 
CONTRATADA, juntamente com a relação das inconsistências apontadas, para as devidas 
correções que deverão ser realizadas pela CONTRATADA no prazo máximo de 03 (três) dias 
úteis a contar de seu recebimento. 

 
2.1.1.2 De posse da liberação para faturamento, a CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE 
a nota fiscal/fatura e todos os demais documentos exigidos pela CONTRATANTE – inclusive certidões 
negativas, quando solicitado, possibilitando, assim, o pagamento por parte da CONTRATANTE. 

 
2.2 A CONTRATADA renuncia neste ato, de forma irrevogável e irretratável, a faculdade de emissão de duplicatas 
através de rede bancária ou de terceiros, bem como a cessão de crédito dos valores objetos deste contrato ou 
sua dação em garantia.  
 
2.3 O pagamento do preço contratado será feito mediante crédito em conta corrente mantida pela CONTRATADA 
no Banco e agência indicada pela mesma através da nota fiscal/fatura e será correspondente à evolução da obra, 
devidamente aprovada pelo responsável do CONTRATANTE, por meio da liberação para faturamento, devendo, 
contudo, ser mantido atualizado dos dados bancários, tais quais: Razão Social/Nome do Favorecido, CNPJ, 
número e nome do Banco, número e nome da agência (incluindo o dígito verificador), endereço da agência, 
número da conta corrente (incluído o dígito verificador e, quando for o caso, o tipo de operação). 



 
2.3.1 Além das informações exigidas pela legislação fiscal aplicável, a nota fiscal/fatura deverá constar 
no mínimo as seguintes informações: 

 
a) Razão social da contratante e da CONTRATADA; 
b) O número do deste Contrato; 
c) O objeto contratado; 
d) A agência e o número da conta corrente da CONTRATADA 
e) O valor do Imposto sobre Serviços (ISS) e/ou outros (quando devidos), devendo constar na nota 

fiscal/fatura a seguinte expressão “O Imposto Sobre Serviço (ou outros) já incluído no preço, foi 
calculado pela alíquota de xx%, totalizando o valor de R$ ...”; 

f) O valor da contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e/ou outros (quando devidos), 
deve constar na nota fiscal/fatura a seguinte expressão: “Retenção para a Seguridade Social, 
totalizando o valor de R$...”.  

 f.1) Na hipótese de isenção de Imposto ou Contribuição, mencionar tal situação e citar o documento de 
isenção; 
g) Alvará para licenciamento junto à Prefeitura do Município, local das obras/serviços, referente ao objeto, 

incluído a inscrição municipal; 
h) os valores referentes a serviços e a fornecimento de materiais, em separado; 
i) Matrícula CEI da obra; 
j) Apresentação dos instrumentos de rescisão de contratos de trabalho vinculados à execução desta obra; 
k) Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor do domicílio ou da sede da 

pessoa jurídica ou de execução patrimonial, emitida nos últimos 30 (trinta) dias; 
 
2.4 O pagamento, já deduzido o valor da multa a que se referem o item 2.13, quando for o caso, será efetuado 
no 10º (décimo) dia corrido, contado a partir do dia subsequente ao da entrega das faturas/notas fiscais ao 
Hospital Evangélico de Vila Velha, na Rua Vênus, s/nº, Bairro Alecrim, CEP 29.118060, Vila Velha - ES, exceto por 
problemas que não tenham sido causados pelo CONTRATANTE, que impeçam o cumprimento do prazo para o 
aceite. 
 
2.5 Constatando o CONTRATANTE qualquer divergência ou irregularidade na nota fiscal/fatura quanto ao objeto 
do contrato, este(a) será devolvido(a) à CONTRATADA, em no máximo 2 (dois) dias úteis, a contar da data da 
apresentação, acompanhada das informações correspondentes às irregularidades verificadas, para as devidas 
correções. Neste caso, o CONTRATANTE terá o prazo de até 3 (três) dias úteis, a contar da data da reapresentação 
do documento, para efetuar o pagamento. 
 
2.6 A responsabilidade pelo recolhimento dos tributos incidentes na operação será determinada conforme a 
legislação tributária vigente à época da ocorrência dos fatos geradores. Nas operações em que a CONTRATANTE 
for responsável pela retenção dos tributos devidos, esta deverá retê-los e recolhê-los na forma e prazo definidos 
em legislação própria, saldo quando a CONTRATADA apresentar à CONTRATANTE certidão ou documento 
atualizado comprovando que os tributos a serem retidos/recolhidos são objeto de discussão administrativa 
e/ou judicial e que estão com obrigatoriedade suspensa ou afastada. 
 

2.6.1 A empresa que se declarar amparada por isenção, não incidência ou alíquota zero, deve informar 
esta condição no documento fiscal, inclusive o enquadramento legal, apresentando as declarações 
pertinentes. 

 
2.7 Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação 
que lhe for imposta em virtude de penalidades ou inadimplemento, sem que isso gere direito ao pleito de 
atualização monetária. 



 
2.8 O pagamento somente será efetuado após o “atesto” da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA, 
condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura e do regular cumprimento das obrigações 
assumidas. 

 
2.9 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, 
ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a CONTRATADA 
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação 
da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE. 
 
2.10 Antes do pagamento, a CONTRATANTE verificará condições de habilitação e qualificação da CONTRATADA, 
especialmente quanto à regularidade fiscal, que poderá ser feita em sites oficiais. 
 
2.11 Além do Relatório Mensal, as medições para efeito de pagamento serão processadas e procedidas, 
mediante carta de solicitação da CONTRATADA ao Órgão fiscalizador, ao término de cada período de 30 dias, 
abrangendo os serviços executados no período em questão, e após a submissão dos seguintes documentos: 

 
a) Carta de encaminhamento solicitando o pagamento; 
b) Nota Fiscal/Fatura da CONTRATADA, devidamente preenchida, conforme item 2.3; 
c) Boletim de medição, contendo os serviços executados, conforme modelos apresentados nas Planilhas 

Orçamentárias (sempre com fotos); 
d) Livro de ocorrência assinado pela fiscalização; 
e) Mapa-resumo dos valores, discriminando as parcelas referentes a mão-de-obra, materiais e equipamentos, 

modelo anexo 12, elaborado a partir do Boletim de Medição, contendo os serviços executados no período; 
f) Apresentação da ART do profissional responsável pela fiscalização da obra designado pelo Órgão Fiscalizador; 
g) Apresentação da ART do profissional responsável técnico pela execução da obra designado pela CONTRATADA; 
h) Apresentação da ART dos projetos complementares e/ou executivos, quando elaborados pela CONTRATADA; 
i) Cópia do Contrato Social e seus aditivos atualizados, se houver. 

 
2.12 Toda a documentação citada nos parágrafos anteriores será de competência da CONTRATADA, quanto a 
sua exigência e validade. 

 
2.13 Caso haja descumprimento das obrigações estipulada no presente contrato, a CONTRATANTE suspenderá 
os pagamentos devidos à CONTRATADA e aplicação de multas, a seguir: 
 

a) Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato em caso de descumprimento de algum item do 
presente contrato, sem prejuízo às demais sanções administrativas cabíveis;  
b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, caso haja a condenação judicial da Administração 
Pública a adimplir as obrigações previdenciárias ou trabalhistas do contrato, sem prejuízo às demais sanções 
administrativas cabíveis.  

 
2.14 A CONTRATADA será paga em moeda corrente nacional. 

 
2.15 A medição final das obras somente será paga após a lavratura do Termo de Aceitação Provisória das 
mesmas. 

 
2.16 Após o cumprimento das obrigações da CONTRATADA para com a CONTRATANTE, e transcorridos 30 (trinta) 
dias sem qualquer reclamação de alguma das partes, estas se dão plena, rasa, irrevogável e irretratável quitação 
de todas suas obrigações relacionadas ao presente contrato, para nada mais exigir, em juízo ou fora dele. 
 



2.17 Somente será paga a medição final após a apresentação pela CONTRATADA da Certidão Negativa de Débitos 
da obra, objeto deste contrato, junto ao INSS). 
 

 
CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS FINANCEIROS  

 
3.1 As despesas com a execução dos serviços objeto deste contrato, serão inseridas na Classificação Contábil: 
 
EDIFICAÇÕES PREDIO UNACON 
Código contábil: 1.4.03.01.2.0022 

Ficha: 2121 

 
INSTALAÇÕES PREDIO UNACON 
Código contábil: 1.4.03.01.3.0016 

Ficha: 2085 

 
3.2 O Cronograma de Desembolso dos recursos para execução das obras será efetuado, conforme Anexo VII letra 
e”. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO 

 
4.1 O prazo máximo para início da OBRA fica fixado em 03 (três) dias úteis contados a partir da data de 
recebimento da Ordem de Serviço pela CONTRATADA, expedida pelo CONTRATANTE, sob pena de multa. 
 

4.1.1 O prazo total para execução da OBRA fica fixado em 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir do 
recebimento da Ordem de Serviços pela CONTRATADA. 
 
4.1.2 Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega não admitem prorrogação. 

 
 
CLÁUSULA QUINTA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

 
5.1 A CONTRATADA garante que os Serviços serão realizados de acordo com as normas técnicas, com os materiais 
apropriados e com uso de mão-de-obra especializada, como exigido, e que estarão isentos de defeitos que 
possam colocar em risco seu uso, segurança e propósito. 
 

5.1.1 A Garantia de Execução do contrato ou o seu saldo, se houver, somente será devolvida à 
CONTRATADA após o cumprimento integral de todas as obrigações por ela assumidas. Ocorrendo rescisão 
motivada pela CONTRATADA, a garantia não será restituída e constituirá receita da Associação Evangélica 
Beneficente Espírito Santense - AEBES 

 
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

6.1 A CONTRATADA obriga-se a: 
 
I) Substituir ou afastar, no prazo de 48 (quarente e oito) horas, qualquer empregado mediante solicitação 
formal da Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense - AEBES, ou que, comprovadamente 
causar embaraço a boa execução dos serviços contratados;  
 



II) Obedecer às normas e especificações constantes do Termo de referência e seus Anexos, bem como respeitar 
rigorosamente as recomendações da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, sujeitando-se a 
CONTRATADA, no caso de não atendimento dessas normas, às penas estipuladas na Cláusula Décima Primeira 
deste Contrato; 
 

III) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no prazo de 10 (dez)dias úteis, os eventuais vícios, 
defeitos ou incorreções constatadas pela fiscalização nas obras ou nos materiais e equipamentos 
empregados;  
 

IV) Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as normas trabalhistas, previdenciárias e relativas à Segurança 
e Medicina do trabalho aplicáveis, de natureza legal, administrativa, tomando de imediato, e às suas próprias 
expensas, todas as medidas que venham a ser solicitadas ou exigidas pelos órgãos competentes, incluindo o 
pagamento de penalidades administrativas, se eventualmente impostas, além de: 
 

a) Arcar, na qualidade de empregadora, com todas as obrigações legais em relação ao pessoal por ela 
utilizado na prestação dos serviços, tais como salários, contribuição previdenciária, FGTS, encargos 
trabalhistas, seguro de vida e acidentes de trabalho e outros quaisquer, conforme disposto na cláusula 
nona, eximindo a CONTRATANTE de toda e qualquer responsabilidade; 
 

b) Executar os serviços utilizando-se de empregados devidamente registrados, qualificados e treinados, em 
boas condições de saúde e capazes, física e mentalmente; 

 
c) Manter, fora do estabelecimento da CONTRATANTE, todos os serviços referentes a recrutamento, 

seleção e admissão de pessoal, bem como atividades estranhas ao serviço. 
 

d) Assegurar que seus empregados utilizem crachá de identificação pessoal por ela emitido, no qual conste 
sua razão social, foto, nome e a respectiva função do funcionário, além de exigir de seus funcionários o 
uso de uniformes e de Equipamentos de Proteção Individual e Coletivo. 

 
e) Fornecer assistência médica para o seu pessoal; 

 
f) Fornecer transporte a todos os seus empregados, utilizando os meios adequados, e assumir inteira 

responsabilidade pelo mesmo ainda que dentro da área da CONTRATANTE, independentemente do 
horário da prestação dos serviços;   

 
g) Fornecer cópia da ficha de registro dos empregados e ASO (Atestado de Saúde Ocupacional); 

 
h) Apresentar a relação nominal de seus empregados designados para a execução dos serviços, que deverá 

ser atualizada mensalmente para refletir as admissões, férias, licenças e demais ocorrências no período; 
 

i) Permitir à CONTRATANTE, sempre que esta julgar conveniente, o mais amplo exercício de fiscalização 
sobre os prestados, inclusive sobre os documentos trabalhistas do seu pessoal ou dos terceiros, sob sua 
responsabilidade, alocados aos serviços. 

 
V) Cumprir as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, bem como as Leis, Regulamentos e 
Posturas Municipal, em especial às de Segurança do Trabalho. 
 
VI) Assumir total responsabilidade por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da 
execução da OBRA, isentando o CONTRATANTE de todas as reclamações que possam surgir, sejam elas 



resultantes de atos e seus propostos ou de quaisquer pessoas físicas ou jurídicas empregadas ou ajustadas na 
execução da OBRA. 

 
VII) Comunicar formalmente à fiscalização, no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos a contar da 
assinatura do contrato, o preposto que, uma vez aceito pelo CONTRATANTE, a representará na execução 
do Contrato: O preposto não poderá ser substituído sem prévia anuência do CONTRATANTE; 
 
VIII) A CONTRATADA se obriga a manter durante a execução do contrato, todas às condições de 
habilitação e qualificação técnica exigidas; 
 
IX) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do serviço, de acordo com os artigos 12, 13, 18 
e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 
 
X)  Responsabilizar-se pela guarda e manutenção dos equipamentos e materiais, inclusive os fornecidos 
pelo Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense - AEBES e permitir o livre exercício da 
fiscalização; 
 
XI) Manter no local das obras um livro sob a denominação de “Diário de Ocorrências”, com todas as 
folhas devidamente numeradas e rubricadas pelo seu representante legal e pela fiscalização, que deverá 
ficar à disposição da fiscalização para anotação de todas as ocorrências das obras; 
 
XII) Comparecer, sempre que solicitada, à Sede da fiscalização, em horário por esta estabelecido, a fim 
de receber instruções e acertar providências; 
 
XIII) Providenciar ligações definitivas, se houver, de água, energia, dados e CFTV, telefone e esgoto. 
   

XIV) Atender prontamente a quaisquer exigências da CONTRATANTE, inerentes ao objeto do presente contrato; 
 
XV) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas no Termo de Referência; 
 
XVI) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem 
subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada; 
 
XVII) Providenciar pagamento de taxas afins junto aos órgãos competentes, às suas expensas; 
 
XVIII) Não empregar direta ou indiretamente, por meio de seus fornecedores de produtos e serviços, menor de 
16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, e, neste caso, o trabalho não 
poderá ser perigoso ou insalubre, ocorrer em horário noturno e/ou de modo a não permitir a frequência 
escolar; 

 
XIX) Não empregar direta ou indiretamente, por meio de seus fornecedores de produtos e serviços, 
menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, insalubre ou perigoso; 
 

XX) Exercer suas atividades em conformidade com a legislação vigente; 
 
XXI) Não se utilizar direta ou indiretamente, por meio de seus fornecedores de produtos e serviços, de trabalho 
ilegal e/ou análogo ao escravo; 
 
XXII) Não se utilizar de práticas de discriminação negativa e limitativas para o acesso e manutenção do emprego, 



tais como por motivo de sexo, origem, raça, cor, condição física, religião, estado civil, idade, situação familiar, 
estado gravídico, etc.; 
 
XXIII) Estar plenamente ciente de todas e quaisquer normas ambientais previstas na legislação ambiental 
vigente, garantido que os serviços serão executados em atendimento a estas e a todas as normas, protegendo 
e preservar o meio ambiente, além de prevenir práticas danosas; 
 

a) A CONTRATADA se obriga a permitir que a CONTRATANTE promova, sempre que achar necessário, 
auditorias ambientais para verificar o devido atendimento às normas ambientais, sendo totalmente 
responsável por eventuais correções, que serão feitas às custas da CONTRATADA, para o cumprimento 
das citadas normas. 
 

b) A CONTRATADA será exclusivamente responsável pelos danos causados ao meio ambiente por ações ou 

omissões decorrentes de suas atividades e/ou de seus empregados no âmbito do escopo da prestação 

de serviços à CONTRATANTE.  

c) Fica reservado à CONTRATANTE o direito de regresso contra a CONTRATADA em caso de aplicação de 

qualquer tipo de penalidade pelos órgãos públicos, oriunda de dano ao meio ambiente causado pela 

CONTRATADA e/ou seus empregados. 

XXIV) Informar ao CONTRATANTE, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, qualquer alteração social ou 
modificação da finalidade ou da estrutura da empresa; 
 
XXV) Será de responsabilidade da CONTRATADA o ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e 
despesas decorrentes de danos, ocorridos por dolo ou culpa de qualquer de seus empregados e/ou prepostos, 
obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser atribuídas 
por força da lei, relacionadas com o cumprimento do presente contrato; 
 

a) A CONTRATADA deverá, ainda, defender e manter a CONTRATANTE incólume de todos processos e/ou 
ações judiciais ou administrativas, quaisquer reivindicações de qualquer de seus empregados, 
reclamações trabalhistas em geral e demandas de terceiros a que tiver, direta ou indiretamente dado 
caus, independentemente de estarem relacionados ao presente contrato. 
 

b) Se a CONTRATANTE for autuada, notificada, citada, intimada ou condenada em razão do não 
cumprimento, em época própria, de qualquer obrigação, de qualquer natureza, atribuível à 
CONTRATADA, assistir-lhe-á o direito de reter, a partir do recebimento da autuação, notificação, citação 
ou da intimação a quantia referente à contingência calculada de acordo com os parâmetros 
estabelecidos pela CONTRATANTE. Este valor será restituído à CONTRATADA nos casos em que a mesma 
satisfizer a respectiva obrigação ou a CONTRATANTE for excluída do polo passivo, mediante decisão 
irrecorrível. 

 
c) A CONTRATADA autoriza a Contratante a descontar, mensalmente, do valor a ela devido, a partir da 

data da citação em qualquer processo judicial e/ou administrativo em que a Contratante tenha sido 
indicada no pólo passivo, a quantia de R$150,00 (cento e cinquenta reais), por cada processo judicial 
e/ou administrativo, quantia esta para pagamento dos honorários advocatícios mensais e custas 
processuais devidas pela CONTRATANTE. Estes valores por destinarem-se ao pagamento de despesas 
decorrentes do processo, não serão, em hipótese alguma, restituídos à CONTRATADA. 

 



d) Prover todos os recursos necessários à execução do objeto CONTRATADO, incluindo, mas não se 

limitando, os de mão-de-obra, materiais, insumos e equipamentos, responsabilizando-se por toda e 

qualquer manutenção preventiva e corretiva;  

 
XXVI) Arcar com todo e qualquer prejuízo causado ao CONTRATANTE ou aos seus clientes, pelo uso inadequado 
do objeto deste contrato, por seus prepostos ou não, antes de efetivamente recebido pelo CONTRATANTE. 
 
XXVII) A CONTRATADA se obriga a informar ao CONTRATANTE, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, qualquer 
alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa. 
 
XXVIII) É vedado à CONTRATADA caucionar ou utilizar o presente contrato como garantia para qualquer 
operação financeira. 
 

XXIX) Em caso descumprimento das obrigações, a CONTRATANTE se reserva no direito de emitir 
notificação de descumprimento contratual à CONTRATADA, e, em havendo reincidência desta, caberá 
imposição de multa, iniciando em 1% (um por cento), e de forma progressiva, aumentará mais 1% (um 
por cento) até o limite de 10% (dez por cento) do valor mensal do contrato.  
 

XXX) No caso da CONTRATANTE se representar em audiência por preposto, referente a processo em que a 
CONTRATANTE seja demandada como responsável subsidiária, arcará a CONTRATADA com indenização 
equivalente a R$ 100,00 pelo tempo do preposto e R$ 100,00 por cada testemunha arrolada pela 
CONTRATANTE. 
 
XXXI) A CONTRATADA se obriga, no ato da assinatura deste instrumento contratual, a apresentar o Mapa-
Resumo dos valores, discriminando as parcelas referentes a mão-de-obra, materiais e equipamentos, elaborado 
a partir da(s) planilha(s) de preços apresentada(s) conforme exigência do Termo de Referência. 
 
XXXII) A CONTRATADA não poderá ceder ou subcontratar, total ou parcialmente, a OBRA e SERVIÇOS objeto 
deste Contrato, sem prévia autorização, por escrito, do CONTRATANTE ressalvando-se que, quando concedida a 
cessão ou subcontratação, a qual não poderá ultrapassar o limite de 30% (trinta por cento) do valor total 
contratado, obriga-se a CONTRATADA a celebrar o respectivo Contrato com a inteira obediência aos termos do 
Contrato firmado com o CONTRATANTE, e sob sua inteira responsabilidade, reservando ainda ao CONTRATANTE 
o direito de, a qualquer tempo, dar por terminada a cessão ou a subcontratação sem que caiba à cessionária ou 
a subcontratada o direito de reclamar indenização ou prejuízo de qualquer espécie. 
 
XXXIII) Organizar os de forma a não causar embaraços às atividades desenvolvidas pela Contratante e/ou 
terceiros na área dos Serviços, não podendo tais interferências justificar eventuais atrasos na execução, salvo 
fatos imprevisíveis de definição exclusiva da Contratante; 
 
XXXIV) Fica reservado à CONTRATANTE o direito de regresso contra a CONTRATADA em caso de aplicação de 
qualquer tipo de penalidade pelos órgãos públicos, oriunda de danos causados pela CONTRATADA e/ou seus 
empregados. 
 
XXXV) Por fim, a CONTRATADA responsabilizar-se-á pela guarda e vigilância dos materiais e equipamentos 
utilizados na obra, isentando a CONTRATANTE de quaisquer prejuízos, inclusive furtos, roubos, apropriação 
indevida e/ou desvio de todo e qualquer bem utilizados para a execução do presente contrato. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

7.1 A CONTRATANTE obriga-se a: 



 
I)  Fornecer todos os documentos e informações necessárias ao desenvolvimento das obras; 
 
II) Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, pontualmente, na forma estabelecida neste contrato; 
 
III) Garantir à CONTRATADO acesso à documentação técnica necessária à execução das obras, designar um 
representante autorizado para acompanhar o andamento dos serviços, fiscalizar e dirimir as possíveis dúvidas 
existentes; 
 
IV) Permitir, a seu exclusivo critério, livre acesso dos profissionais da CONTRATADA ao local onde os serviços 
deverão ser prestados, desde que estejam portando crachá de identificação e uniforme, além de veículo 
próprio, devidamente autorizado/credenciado pela CONTRATANTE. 
 
V) Comunicar à CONTRATADA, por escrito e em tempo hábil, quaisquer instruções ou procedimentos a adotar 
sobre assuntos relacionados à prestação de serviços; 
 
VI) Proceder à verificação da prestação de Serviços pela CONTRATADA, emitindo de comum acordo com a 
mesma o respectivo Relatórios. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL E RESCISÃO 

8.1   O prazo de vigência do contrato será de 24 (vinte e quatro) meses corridos, a partir do recebimento da 
Ordem de Serviços pela CONTRATADA.  
 

8.1.1 Não será admitida renovação automática deste contrato. 
 
8.2 A rescisão deste contrato poderá ocorrer nas seguintes hipóteses: 
 

h) A qualquer tempo em caso de infração ou inadimplência às suas cláusulas e condições, 
independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, assim como em caso de pedido de 
recuperação judicial, extrajudicial e/ou falência da CONTRATADA, nos termos da Lei nº 11.101, de 
09/02/2005; 
 

i) Em caso de rescisão motivada, conforme cláusula acima, a Parte inadimplente ficará sujeita à multa não 
compensatória correspondente a 10% (dez por cento) do valor total do contrato, além da indenização 
por perdas e danos, conforme legislação vigente. 

 
j) Na hipótese de rescisão do contrato, a CONTRATADA receberá do CONTRATANTE apenas o pagamento 

da OBRA realizados, depois de medidos e aprovados pela Fiscalização, com as devidas deduções, 
inclusive tributárias.  

 
k) Amigavelmente, formalizada em autorização escrita e fundamentada do CONTRATANTE, mediante aviso 

prévio por escrito, com prazo a ser negociado pelas partes à época da rescisão;  
 

l) Judicialmente, nos termos da legislação.  
 

m) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela 
máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no 
processo administrativo a que se refere o contrato. 

 



n) Ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do 
contrato. 

 
8.3 À CONTRATANTE é facultado o direito de exigir da CONTRATADA, quando da emissão do distrato ou carta de 
rescisão contratual, a documentação que julgar necessária à comprovação do cumprimento de todos os encargos 
ambientais, fiscais, trabalhistas e previdenciários, relativos aos Serviços, ficando o pagamento das parcelas 
restantes condicionadas ao atendimento a esta condição. 
 
8.4 As responsabilidades imputadas à CONTRATADA, por prejuízos decorrentes de ações delitivas perpetradas 
contra o CONTRATANTE, não cessam com a rescisão do contrato. 
 
8.5 Qualquer das Partes poderá promover a resilição do Contrato Simplificado, observado o aviso prévio, por 
escrito, de 30 (trinta) dias, sem que seja devido a qualquer das Partes, qualquer indenização ou penalidade em 
virtude de tal fato. 
 
CLÁUSULA NONA – DOS SEGUROS 

 
9.1 Antes do início da prestação dos serviços, a CONTRATADA deverá contratar e/ou manter, durante todo o 
período de execução dos serviços, todos os seguros necessários à garantia dos riscos inerentes às suas atividades, 
especialmente em relação a danos que eventualmente possam ser gerados à CONTRATANTE, a seus 
colaboradores e a terceiros, incluindo, mas não se limitando, seguros de responsabilidade civil com coberturas e 
limites adequados. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DO RECEBIMENTO DA OBRA 

 
10.1 O objeto deverá ser recebido: 
 

a) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo 
circunstanciado, assinado pelas partes em até 30 (trinta) dias consecutivos da comunicação por escrita do 
CONTRATADO; 
 
b) Definitivamente, por funcionário ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo 
circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias consecutivos de 
observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais. 

 
10.2 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. 
 
10.3 A eventual reprovação da OBRA em qualquer fase de sua execução, não implicará em alteração dos prazos 
nem eximirá a CONTRATADA da aplicação das multas contratuais.  
 
10.4 O recebimento definitivo do objeto não exime a CONTRATADA, em qualquer época, das garantias 
concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor (Lei n° 
10.406, de 2002). 
 
 



CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 

 
11.1 A CONTRATADA terá que apresentar ao Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense - AEBES, no 
prazo de até 10 (dez) dias após o recebimento da Ordem de Serviço, a seguinte documentação: 

 
a) Prova do registro do contrato junto ao CREA do Estado do Espírito Santo, bem como cópia da devida Anotação 
de Responsabilidade Técnica (ART); 
b) Prova de afixação, no local determinado pela fiscalização, de placa alusiva aos serviços contratados, 
confeccionada com observância ao modelo e dimensões fornecidas pela Associação Evangélica Beneficente 
Espírito Santense – AEBES; 
c) Prova de afixação de placa da empresa indicando o responsável técnico; 
d) Livro de ocorrências assinado pela fiscalização; 
e) Apresentação da ART do profissional responsável técnico pela execução da obra designado pela CONTRATADA; 
f) Apresentar o Mapa-resumo dos valores, discriminando as parcelas referentes a mão-de-obra, materiais e 
equipamentos, modelo anexo 12, elaborado a partir da(s) planilha(s) de preços apresentada(s); 
g) Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor do domicílio ou da sede da pessoa 
jurídica ou de execução patrimonial, emitida nos últimos 30 (trinta) dias; 
h) Comprovante de Garantia de Execução será de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato. 
 
11.2 A direção dos serviços contratados cabe exclusivamente à CONTRATADA, que se obriga a obedecer às 
normas e especificações da Associação Brasileira de Normas Técnicas e as indicações do Termo de Referência. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO 

 
12.1 A execução dos serviços ora contratados será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação 
por representante da CONTRATANTE. 

 
12.1.1. O representante da CONTRATANTE deverá ser profissional habilitado e com a experiência técnica 
necessária para o acompanhamento e controle da execução da obra, pertencente ao corpo técnico do 
Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense - AEBES, formalmente designado pelo Presidente. 

 
12.2 Todas as anotações necessárias à correta execução das obras serão lançadas no "Diário de Ocorrência" 
fornecido pela CONTRATADA ao Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense – AEBES. 

 
12.3 A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços ora contratados, 
prestados em desacordo com termo de referência e seus anexos e com o contrato. 
 
12.4 As determinações e as solicitações formuladas pelo representante da CONTRATANTE encarregado da 
fiscalização do contrato deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, ou, nesta impossibilidade, 
justificadas por escrito. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO CONFIDENCIALIDADE 

 
13.1 É vedada a divulgação pelas Partes, a qualquer tempo e sob qualquer forma ou natureza, de dados e 
informações confidenciais obtidos em virtude da prestação de serviços ("Informação Confidencial"), salvo se com 
o prévio e expresso consentimento da outra Parte, devendo fazer constar tal consentimento quando da 
divulgação da Informação Confidencial. 
 



13.1.1 As Partes entendem que Informação Confidencial é toda e qualquer informação, escrita ou 
falada, que:  
 
i) diga respeito a ideias, conceitos, pesquisa, desenvolvimento, atividades comerciais, proposta(s) 
técnica(s) e/ou comercial(ais), produtos, serviços e conhecimento técnico, atuais ou futuros, a serem 
desenvolvidos; 
 
ii) tenha sido revelada por uma Parte à outra Parte, antes, durante ou após a assinatura do presente 
contrato; e 
 
iii) seja cópia, autêntica ou não, dos itens anteriormente indicados. 

 
13.2 As Partes declaram e concordam que o término dos serviços, por qualquer razão, implica na devolução 
imediata de toda e qualquer documentação relativa à Informação Confidencial. 
 
13.3 As Partes, entretanto, poderão divulgar internamente, em todos os momentos, a existência e os termos e 
condições deste contrato aos seus consultores ou outras pessoas que estejam envolvidas profissionalmente com 
a Parte reveladora, desde que estritamente necessário para a execução dos serviços e que todos estes antes 
indicados também se comprometam contratualmente com as mesmas obrigações de confidencialidade e sujeitas 
às penalidades cíveis e criminais. 
 
13.4 As estipulações e obrigações constantes da presente cláusula não serão aplicadas a nenhuma informação 
que:  
 

i. seja de domínio público;  

 
ii. já esteja em poder da Parte receptora como resultado de sua própria pesquisa ou desenvolvimento;  

 
iii. tenha sido legitimamente recebida de terceiros, devendo tal fato ser imediatamente informado à outra 

Parte;  

 
iv. seja revelada em razão de uma ordem válida, administrativa ou judicial, somente até a extensão de tais 

ordens, contanto que a Parte receptora tenha notificado a existência de tal ordem, previamente e por 

escrito, à Parte reveladora, dando a esta, na medida do possível, tempo hábil para pleitear medidas de 

proteção que julgar cabíveis. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS   

 
14.1 Os atos praticados pela CONTRATADA, prejudiciais à execução do contrato, sujeitam-na às seguintes 
sanções: 

a) Advertência: ressalvados os casos fortuitos ou de força maior e aqueles que não acarretem prejuízos 
para o CONTRATANTE, a advertência poderá ser aplicada quando ocorrer execução insatisfatória ou 
pequenos transtornos ao desenvolvimento deste Contrato, desde que sua gravidade não recomende a 
aplicação da suspensão temporária ou declaração de inidoneidade. 
b) Multa: O CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA multa por inexecução total ou parcial do 
contrato correspondente a até 20% (vinte por cento) do valor da nota fiscal/fatura do objeto contratado, 
descrito na CLÁUSULA PRIMEIRA. i) A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções, 
não terá caráter compensatório, e a sua cobrança não isentará a CONTRATADA da obrigação de indenizar 



eventuais perdas e danos. ii) A multa aplicada à CONTRATADA e os prejuízos por ela causados ao 
CONTRATANTE serão deduzidos de qualquer crédito a ela devido, cobrados diretamente ou judicialmente. 
iii) A CONTRATADA desde logo autoriza o CONTRATANTE a descontar dos valores por ele devidos o 
montante das multas a ela aplicadas. 
c) Suspensão: suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o Hospital, por período não 
superior a 2 (dois) anos e, se for o caso, descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos 
ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou, ainda, até que seja promovida a 
reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade. A suspensão temporária poderá ser aplicada 
quando ocorrer: apresentação de documentos falsos ou falsificados; reincidência de execução 
insatisfatória do contrato; atraso, injustificado, na execução/conclusão do fornecimento, contrariando o 
disposto no contrato; reincidência na aplicação das penalidades de advertência ou multa; irregularidades 
que ensejem a rescisão do contrato; Condenação definitiva por praticar fraude fiscal no recolhimento de 
quaisquer tributos; prática de atos ilícitos visando prejudicar a execução do contrato; prática de atos 
ilícitos que demonstrem não possuir idoneidade para contratar com o Hospital Evangélico de Vila Velha 
- ES; descumprimento das obrigações deste contrato, especialmente aquelas relativas às características 
dos materiais/bens, qualidade, quantidade, prazo ou recusa de fornecimento ou entrega. 
d) Inidoneidade: declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a União enquanto perdurarem 
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade. 

14.2 No caso de aplicação de advertência, multa por inexecução total ou parcial do contrato e suspensão 
temporária, caberá apresentação de resposta no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato. 
 
14.3 As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, 
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA LEI ANTICORRUPÇÃO 

15.1 A CONTRATADA declara conhecer as normas de prevenção à corrupção prevista na legislação brasileira, a 
Lei nº 12.846/2013 e seus regulamentos e se compromete a cumpri-las fielmente, por si e por seus sócios, 
administradores e colaboradores. Ainda, se obrigada a CONTRATADA, no exercício dos direitos e obrigações 
previstos neste Contrato e no cumprimento de qualquer uma de suas disposições: (i) não dar, oferecer ou 
prometer qualquer bem de valor ou vantagem de qualquer natureza a agentes públicos ou a pessoas a eles 
relacionadas ou ainda quaisquer outras pessoas, empresas e/ou entidades privadas, com o objetivo de obter 
vantagem indevida, influenciar ato ou decisão ou direcionar negócios ilicitamente e (ii) adotar as melhores 
práticas de monitoramento e verificação do cumprimento das leis anticorrupção, com o objetivo de prevenir atos 
de corrupção, fraude, práticas ilícitas ou lavagem de dinheiro por seus sócios, administradores, colaboradores 
e/ou terceiros por elas contratados. A comprovada violação de qualquer das obrigações previstas nesta cláusula 
é causa para a rescisão unilateral deste Contrato, sem prejuízo da cobrança das perdas e danos causados à parte 
inocente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
16.1 Fazem parte integrante deste contrato, independente de transcrição, todas as disposições do termo de 
referência referida no preâmbulo, bem como aquelas constantes da Carta-Proposta apresentada. 

 
16.2 A CONTRATADA se obriga a manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação 
exigidas na contratação. 

 
16.3 Os documentos exigidos neste contrato deverão ser apresentados no original, em cópia autenticada por 
cartório ou por publicação em órgão da imprensa oficial. 

 



16.4 Se a CONTRATADA estiver desobrigada da apresentação de quaisquer documentos solicitados nesta cláusula 
deverá comprovar esta condição por meio de certificado expedido por órgão competente ou legislação em vigor. 

 
16.5 A CONTRATADA estará dispensada de apresentar os documentos de que trata esta cláusula, caso seja 
possível, ao CONTRATANTE, verificar a regularidade da situação da CONTRATADA por meio de consulta on-line 
ao SICAF. 
 
16.6 O CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir administrativamente o contrato, nos termos da Cláusula 
Oitava, quando, por ocasião do pagamento, a CONTRATADA não comprovar sua regularidade de situação, na 
forma descrita nesta Cláusula. A rescisão se dará mediante comunicação formal à CONTRATADA. 
 
16.7  Na hipótese de fusão, cisão, incorporação ou associação da CONTRATADA com outrem, a CONTRATANTE 
reserva-se o direito de rescindir o contrato, ou continuar sua execução com a empresa resultante da alteração 
social. 
 
16.8  A CONTRATADA não poderá utilizar o nome do CONTRATANTE, ou sua qualidade de CONTRATADA em 
quaisquer atividades de divulgação empresarial, como, por exemplo, em cartões de visitas, anúncios diversos, 
impressos etc., sob pena de imediata rescisão do presente contrato, independentemente de aviso ou 
interpelação judicial ou extrajudicial, sem prejuízo da responsabilidade da CONTRATADA. 
 
16.9 A não utilização, pelas partes, de qualquer dos direitos assegurados neste contrato, ou na lei em geral, não 
implica em novação, não devendo ser interpretada como desistência de ações futuras. Todos os meios postos à 
disposição neste contrato são cumulativos e não alternativos, inclusive com relação a dispositivos legais. 
 
16.10 São assegurados ao CONTRATANTE todos os direitos e faculdades previstos na Lei nº 8.078, de 11.09.90 
(Código de Defesa do Consumidor). 
 
16.11 Fica vedada qualquer transferência a terceiros de qualquer direito ou obrigação firmada neste contrato, 
salvo por expressa anuência da CONTRATANTE. 
 
16.12 A tolerância quanto a eventuais infrações do presente contrato não constituirá novação ou renúncia dos 
direitos conferidos a ambas as partes e/ou aos seus sucessores. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO 

 
17.1. Fica eleito o Foro da Vitória - ES, para dirimir as questões decorrentes do presente Contrato, renunciando 
as partes a quaisquer outro, por mais privilegiados que sejam. 
 
E, por estarem, as partes, justas, combinadas e acordadas, assinam o presente instrumento contratual em 02 
(duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo firmadas. 

Vila Velha/ES, XX de XXXXXXXX de XXXX. 
 

__________________________________________________________________ 
AEBES – ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE 

Alexander Mendes Cunha 
Presidente 

 
_________________________________________ 

xxxxxxxxxxxxxx 
(nome completo) 



Sócio ou responsável 
 
 

TESTEMUNHAS: 
Nome: Nome: 
CPF ____________________________________       CPF ____________________________________    
 
 

 

 

 

 

a. Projetos - Obs. Enviado por e-mail ou CD fornecido pelo solicitante, se solicitado. 

(Projeto arquitetônico, Gases Medicinais, Climatização, Geotécnico, Incêndio, Estrutural, 

Acelerador Linear, Elétrico, Hidros sanitário, SPDA, Dados, voz e CFTV)   

 

b. Memorial Descritivo - Obs. Enviado por e-mail ou CD fornecido pelo solicitante, se solicitado. 

 

c. Memorial de cálculo- Obs. Enviado por e-mail ou CD fornecido pelo solicitante, se solicitado. 

 

d. Orçamento e Composições de Custo - Obs. Enviado por e-mail ou CD fornecido pelo solicitante, 

se solicitado. 

 

e. Cronograma Físico – Financeiro - Obs. Enviado por e-mail ou CD fornecido pelo solicitante, se 

solicitado. 

 

 

(ANEXO VII) 
 

 


