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EDITAL N.º 039/2017 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 043/2017 

CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 003/2017 
 

DATA DE REALIZAÇÃO: 21/11/2017 às 09h30min. 
TIPO DA LICITAÇÃO: MENOR PREÇO 
REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL POR LOTE 
LOCAL: Seção de Materiais, Bloco III da FEMA, localizada na Avenida Getúlio Vargas, 

1.200, Vila Nova Santana, Assis/SP – CEP 19.807-130. 
 
 

A Comissão de Licitações da Fundação Educacional do 

Município de Assis - FEMA, constituída pela Portaria nº 11 de 21 de julho de 2017, faz 

saber a todos os interessados que se acha aberta a licitação acima identificada, na 

modalidade de Concorrência Publica, por Execução Indireta, no regime de Empreitada 

por Preço Global por Lote, de acordo com o disposto na alínea “a”, do inciso II do Art. 

10 da Lei 8.666, de 21/06/1993, do tipo MENOR PREÇO, visando à Contratação de 
empresa especializada para execução de obras e serviços de engenharia, 

conforme consta neste Edital e seus anexos, de acordo com o que determina a Lei de 

Licitações, suas alterações e demais legislações pertinentes.  

 
1 - OBJETO DA LICITAÇÃO 
1.1. A presente licitação tem como objeto a Contratação de empresa especializada 
para execução de obras e serviços de engenharia, de acordo com este Edital e seus 

Anexos.  

1.1.1. Lote I – Serviços de ampliação do prédio da unidade de Saúde da Família – ESF 

Vila Glória;  

1.1.2. Lote II – Serviços de ampliação do prédio da unidade de Saúde da Família – 

ESF Vila Prudenciana; 

1.1.3. Lote III - Serviços de ampliação do prédio da Unidade Básica de Saúde – UBS 

Bonfim; 
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1.1.4. Lote IV - Serviços de ampliação do prédio da Unidade Básica de Saúde - UBS 

Maria Isabel. 
2. DO LOCAL DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ENGENHARIA  
2.1. As obras de engenharia serão executadas em prédio existente, situados na:  

2.1.1. Lote I – Rua Pastor Abel A. De Carvalho, Nº 275 – Vila Glória - Assis/SP;  

2.1.2. Lote II – Rua José Dos Santos Silva, Nº 441 – Vila Nova Florínea – Assis/SP;  

2.1.3. Lote III – Rua Senhor Do Bonfim, Nº 481 – Vila Palhares – Assis/SP; 

 2.1.4. Lote IV - Rua Santa Izabel, Nº 450 – Vila Maria Izabel – Assis/SP. 
3 – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
3.1. Poderão participar desta licitação as empresas do ramo de atividade pertinente ao 

objeto licitado e que atendam aos requisitos de habilitação previstos neste Edital; 
3.2. Não podem participar desta licitação as empresas: 

3.2.1. Estrangeiras que não funcionem no País; 
3.2.2. Reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição; 
3.2.3. Que estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária para licitar e 

impedimento de contratar nos termos do inciso III do artigo 87 da Lei Federal nº 

8.666/93 e alterações; 
3.2.4. Impedidas de licitar e contratar nos termos do artigo 7º da Lei nº 10.520/02; 
3.2.5. Impedidas de licitar e contratar nos termos do artigo 10 da Lei nº 9.605/98 e da 

Lei nº 10.218/99; 
3.2.6. Declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas. 
3.3.1. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitações de documento em 

substituição aos documentos requeridos no presente edital e seus anexos. 

3.3.2. Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar 

qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, a Comissão considerará o proponente 

inabilitado. 

3.4. Fica facultado à FEMA, no ato da contratação, solicitar as certidões 

correspondentes atualizadas. Após verificação, o servidor da FEMA deverá certificar a 

autenticidade dos documentos emitidos/apresentados, mediante declaração neste 

sentido, devidamente assinada. 

4 – PROCEDIMENTOS ADOTADOS NA LICITAÇÃO 
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4.1- Os envelopes nº 1 e nº 2 contendo, respectivamente, os documentos de 

habilitação e a proposta comercial deverão ser entregues na Sala da Comissão 

Permanente de Licitações – Avenida Getúlio Vargas, 1.200 – Bloco III, Vila Nova 

Santana, Assis - SP, CEP 19.807-130, até o horário previsto neste Edital para a 

apresentação da proposta. 

4.2. Será admitido na sessão de abertura das propostas apenas um representante por 

licitante, que será credenciado da seguinte forma: 

a) tratando-se de representante legal: instrumento constitutivo da empresa registrado 

na Junta Comercial, ou tratando-se de sociedade simples, o ato constitutivo registrado 

no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos seus 

poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 

b) tratando-se de procurador: a procuração por instrumento público ou particular, da 

qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor 

recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao 

certame. No caso de procuração por instrumento particular, a mesma deverá estar 

acompanhada do documento mencionado na alínea “a” retro, que comprove os 

poderes do mandante para a outorga. 

4.3. O representante legal e/ou procurador deverá identificar-se exibindo documento 

oficial de identificação que contenha foto. 

4.4. A documentação de credenciamento deverá ser apresentada à Comissão de 

Licitação no início dos trabalhos. 

4.5. A não apresentação do credenciamento na forma supracitada não inabilitará o 

licitante, mas impedirá seu representante de se manifestar, facultando-lhe o 

acompanhamento das reuniões. 

4.6- Os trabalhos da Comissão Permanente de Licitações, objetivando a verificação 

das condições de participação e de habilitação dos interessados, serão iniciados em 

ato público no horário e local estabelecidos neste Edital.  

4.7- Abertos os envelopes nº 1 (documentação de habilitação) os documentos serão 

conferidos e rubricados pela Comissão Permanente de Licitações e pelos 

representantes presentes. Em seguida, a Comissão decidirá motivadamente, pela 

habilitação ou inabilitação dos proponentes;  
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4.7.1- Os envelopes nº 2 (proposta comercial) dos licitantes inabilitados permanecerão 

fechados e deverão ser retirados pelos interessados no prazo de quinze dias corridos 
contado a partir da homologação, após o que serão inutilizados.  

4.8- Havendo concordância de todos os licitantes quanto às decisões da Comissão 

Permanente de Licitações tomadas na fase de habilitação e expressa desistência 

quanto à interposição de recurso poderá ocorrer, na sequência, a abertura dos 

envelopes nº 2 (proposta comercial); 

5 – DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 
5.1. Os documentos de habilitação e a proposta deverão ser apresentados, 

separadamente, em 02 (dois) envelopes não transparentes, fechados e indevassáveis, 

contendo em sua parte externa, além da identificação da licitante, os seguintes dizeres: 

 

EDITAL N° 039/2017 
PORCESSO LICITATÓRIO N.º 043/2017 
CONCORRÊNCIA Nº 003/2017 
Abertura dia 21/11/2017 às 09h30min 
ENVELOPE 01 – DOCUMENTOS HABILITAÇÃO 
Razão Social da Proponente: 
CNPJ:  
Endereço: 
Fone/Fax: 
E-mail: 

 

EDITAL N° 039/2017 
PORCESSO LICITATÓRIO N.º 043/2017 
CONCORRÊNCIA Nº 003/2017 
Abertura dia 21/11/2017 às 09h30min 
ENVELOPE 02 – PROPOSTA DE PREÇOS 
Razão Social da Proponente: 
CNPJ:  
Endereço: 
Fone/Fax: 
E-mail: 

 
5.3. A Declaração de inexistência de fato impeditivo, conforme ANEXO - VI, deste 

Edital deverá ser apresentada FORA do Envelope nº 1 (Habilitação). 
5.2. As microempresas e empresas de pequeno porte, visando ao exercício da 
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preferência prevista na Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar 

nº 147/14, deverão apresentar Declaração de acordo com o modelo estabelecido no 

Anexo VII  deste Edital e toda documentação comprobatória FORA do Envelope nº 1 
(Habilitação). 
6 – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” 
6.1. O envelope “Documentos de Habilitação” deverá conter os documentos a seguir 

relacionados: 

6.1.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA (conforme o caso) 
a) Registro empresarial, no caso de empresário individual; 

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato em vigor, devidamente registrado na Junta 

Comercial ou no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, nos termos da Lei, em 

se tratando de sociedade empresária ou simples, e, no caso de sociedades por ações, 

acompanhado de documentos de eleição e seus administradores; 

c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de 

diretoria em exercício; 

d) 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. 

6.1.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
6.1.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 

Fazenda (CNPJ); 

6.1.2.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, se 

houver, relativo à sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 

com o objeto do certame; 

6.1.2.3. Prova de regularidade, em plena validade, para com a Fazenda Estadual; do 

domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma da lei; 

6.1.2.4. Certidão Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Tributos Mobiliários, 

expedida pela Secretaria Municipal de Finanças; 

6.1.2.5. Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com 

Efeitos de Negativa, relativos a Tributos Federais (inclusive as contribuições sociais) e 

à Divida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal; 
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6.1.2.6. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por tempo de Serviço 

(FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais 

instituídos por lei; 

6.1.2.7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça de Trabalho, 

mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, 

conforme Lei n. 12.440/2011, em plena validade.  

6.1.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
6.1.3.1. Certidão negativa de falência e concordata e/ou recuperação judicial expedida 

pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial expedida no 

domicílio da pessoa física. Não constando do documento seu prazo de validade, será 

aceito documento emitido até 60 (sessenta) dias da data prevista para a realização da 

sessão pública; 

6.1.3.2 Para fins de comprovação acima, entende-se por sede o principal 

estabelecimento da empresa (a matriz). 

6.1.3.3. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 

exigíveis e apresentados na forma da lei, vedada a sua substituição por balancetes ou 

balanços provisórios, podendo ser atualizado por índices oficiais, quando encerrados 

há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta. 

a) A comprovação de boa situação financeira da empresa licitante será demonstrada 

através de índices financeiros utilizando-se as fórmulas abaixo, cujos resultados 

deverão estar de acordo com os valores ali estabelecidos: 

 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL: (ILG) 
ILG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo, igual ou superior à 1,00 

 Passivo Circulante + Passivo Não Circulante  
 
 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE: (ILC) 
ILC = Ativo circulante, igual ou superior à 1,00 

 Passivo circulante  
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ÍNDICE SOLVÊNCIA GERAL: (ISG) 
ISG = Ativo Total, igual ou superior à 1,00 

 Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo  
 

b) As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos juntado 

ao balanço. 

c) Caso o memorial não seja apresentado, a Comissão reserva-se o direito de efetuar 

os cálculos. 

6.1.3.4. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e 

demonstrações contábeis assim apresentados: 

a) Publicados em Diário Oficial ou; 

b) Publicados em jornal de grande circulação ou; 

c) Registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante ou; 

d) Por cópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou 

domicílio da licitante, na forma da IN n° 65 do Departamento Nacional do Registro do 

Comércio - DNRC, de 1o de agosto de 1997, art. 6, acompanhada obrigatoriamente 

dos TERMOS DE ABERTURA e de ENCERRAMENTO. 

6.1.3.5. Na hipótese de alteração do Capital Social, após a realização do Balanço 

Patrimonial, a licitante deverá apresentar documentação de alteração do Capital Social, 

devidamente registrada na Junta Comercial ou Entidade em que o Balanço foi 

arquivado. 

6.1.3.6. A pessoa jurídica optante do Sistema de Lucro Presumido, que no decorrer do 

ano-calendário, mantiver Livro Caixa nos termos da Lei n° 8.981, de 20.01.1995, 

deverá apresentar, juntamente com o Balanço Patrimonial, cópias dos TERMOS DE 

ABERTURA e ENCERRAMENTO DO LIVRO CAIXA. 
6.1.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
6.1.4.1.  Registro ou inscrição da licitante na entidade profissional competente. 

6.1.4.2. Comprovação da capacidade técnico-profissional, nos termos do inciso I do §1º 

do artigo 30 da Lei n.° 8.666/93, mediante a apresentação de CAT(s) (Certidão de 

Acervo Técnico), referente a execução de obra(s) ou serviço(s) de características 

semelhantes ao objeto da licitação, sendo as parcelas de maior relevância abaixo 
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fixadas, vedada a imposição de quantitativos mínimos ou prazos máximos:  

a) Estaca pré-moldada de concreto; 

b) Estaca escavada mecanicamente; 

c) Forma em madeira comum para fundação; 

d) Laje pré-fabricada mista;  

e) Alvenaria de bloco cerâmico de vedação; 

f) Fornecimento e montagem de estrutura em aço; 

g) Estrutura de madeira tesourada para telha de barro.  

6.1.4.3. Comprovação da qualificação operacional, nos termos do inciso II, do artigo 30 

da Lei Federal nº 8.666/93, a ser realizada mediante apresentação de atestado(s) 

fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, devidamente 

registrado(s) na(s) entidade(s) profissional(is) competente(s), comprovando aptidão 

para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades 

e prazos com o objeto da licitação 

6.1.5. VISITA TÉCNICA 
6.1.5.1. A realização da visita técnica é obrigatória, podendo ser realizada até 24 horas 

antes do certame e deverá ser previamente agendada junto à Seção de Serviços 

Gerais da FEMA, pelo telefone (18) 3302 -1055, ramal 1075, ou pessoalmente. Será 

emitido pela FEMA um comprovante de comparecimento que deverá ser juntado, no 

Envelope nº 01, aos Documentos de Habilitação. 

6.1.6. DECLARAÇÃO SITUAÇÃO REGULAR MINISTÉRIO DO TRABALHO 
6.1.6.1. Declaração da licitante, subscrita por seu representante legal ou procurador, de 

que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, (Inciso XXXIII do 

artigo 7° da Constituição Federal), conforme modelo sugerido no ANEXO V. 

6.2. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 
6.2.1. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, 

por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da 

Administração, ou publicação em órgão da imprensa oficial, ou através de impresso 

informatizado obtido via Internet. 

6.2.2. Na hipótese de não constar prazo de validade nos documentos/certidões 

apresentados, a Administração aceitará como válidos os expedidos até 60 (sessenta) 
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dias imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas, se outro prazo 

de validade não constar dos documentos. 

6.2.3. Se o licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, 

e se for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 

documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente 

em nome da matriz. 

6.2.4. Para obter os benefícios da Lei Complementar nº 123/06, as microempresas ou 

empresas de pequeno porte deverão enquadrar-se nas disposições do artigo 3º da Lei 

Complementar nº 123/06, além de não incorrer em nenhuma das exceções contidas no 

§ 4º de seu artigo 3º. 

6.2.4.1. A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de 

pequeno porte observará as disposições contidas nos artigos 42 e 43 da Lei 

Complementar nº 123/06 e demais disposições legais aplicáveis. 

7 – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA 
7.1. A proposta de cada lote deverá estar dentro de envelope não transparente e 

preencher os seguintes requisitos: 

7.1.1. Apresentada em apenas uma via, emitida por computador ou datilografada, sem 

emendas, rasuras ou entrelinhas, preferencialmente em papel timbrado do proponente, 

e redigida com clareza em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de 

uso corrente, devidamente datada e assinada na última folha e rubricada nas demais 

pelo seu representante legal ou procurador, cuja representatividade será verificada, 

conforme o caso, através dos documentos citados no item 4.2. do Edital; 

7.12. Mencionar o número desta Concorrência Pública, número do lote, nome ou razão 

social do proponente, endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail), 

este último, se houver, para contato;  

7.1.3. Conter o nome, número do banco, da agência e da conta corrente da empresa 

licitante e o nome, número de identidade, do CPF e telefone da pessoa habilitada para 

assinar o termo contratual, não implicando, a sua ausência, desclassificação da 

licitante;  

7.1.4. A proposta deverá conter oferta firme e precisa, sem alternativas de preço ou 

qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado;  
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7.1.5. Conter preços unitários e totais, fixos e irreajustáveis, expressos em moeda 

corrente nacional, para os itens que compõem a “PLANILHA PROPOSTA”, que integra 

o PROJETO BÁSICO do objeto desta licitação. Os preços deverão ser apurados à data 

de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão 

inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídas, além do lucro, todas as 

despesas decorrentes de tributos de qualquer natureza, transportes, e todas as 

despesas diretas ou indiretas relacionadas com o cumprimento do objeto da presente 

licitação;  

7.1.6. Conter planilhas de quantidades e preços unitários e totais por item e do preço 

global por lote para a execução do objeto da presente licitação, cujo valor unitário e 

global em cada lote não poderá ultrapassar ao estabelecido no item 8.1.1., 8.1.2., 8.1.3. 
e 8.1.4. Deverão as empresas licitantes promover seus levantamentos “in loco” visando 

contemplar todos os serviços previstos no projeto, e nas especificações;  

7.1.7. Conter cronograma físico-financeiro e composição do BDI, conforme modelos 

que integram o PROJETO relativo ao objeto desta licitação; 

7.1.8. prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias 

contados da data de abertura dos envelopes; 

7.2. As planilhas orçamentárias deverão reproduzir todos os itens e quantitativos 

constantes nas Planilhas de Quantitativos fornecidas pelo FEMA. 

7.3. Divergência entre valores unitário e total prevalecerá o unitário e entre total e 

global prevalecerá o total. 

7.4. Uma vez abertas, as propostas serão tidas como imutáveis e acabadas, não sendo 

admitidas quaisquer providências posteriores visando sanar falhas ou omissões, 

ressalvadas aquelas destinadas a sanar apenas falhas meramente formais, a critério 

da Comissão de Licitações. 

7.5. Se a proposta não indicar o prazo de sua validade, esta será considerada válida 

por 60 (sessenta) dias independentemente de qualquer outra manifestação. 

7.6. A apresentação da proposta implicará plena aceitação, por parte do proponente, 

das condições estabelecidas neste Edital e nos seus Anexos. 

8 - DO CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE 
8.1. O CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DO PREÇO GLOBAL POR LOTE da proposta 
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cotada pelos licitantes será de no máximo o valor orçado pela Administração, qual seja: 
8.1.1. R$ 277.684,42 para o Lote I; 
8.1.2. R$ 235.575,99 para o Lote II; 
8.1.3. R$ 261.752,46 para o Lote III; 

8.1.4. R$ 388.819,52 para o Lote IV. 
9 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
9.1. O julgamento será feito pela Comissão de Licitações observando o critério de 

MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE. 

9.2. Procedendo ao julgamento, as propostas serão analisadas pela Comissão de 

Licitações e serão desclassificadas aquelas cuja oferta não atenda tecnicamente ao 

objeto licitado. 

9.3. Na hipótese de ser verificada absoluta igualdade entre as propostas de menor 

valor, o desempate será decidido por sorteio, após convocação das licitantes. 

9.4. Ainda nesta fase serão desclassificadas as propostas que não satisfaçam 

integralmente ao estabelecido pelo presente EDITAL, as que apresentarem preços 

excessivos ou manifestamente inexequíveis, bem como aquelas que apresentarem 

valor superior ao estabelecido na planilha orçamentária estimativa que integra o 

presente EDITAL. 

9.5. Todas as propostas classificadas serão organizadas em ordem crescente de 

preços, com a finalidade de eleger a proposta de menor valor como sendo a mais bem 

classificada. 

9.6. Com base na proposta de menor valor, será assegurada às licitantes 

microempresas e empresas de pequeno porte a preferência à contratação nos termos 

da Lei Complementar nº 123/06. 

9.7. O resultado do julgamento será divulgado nos termos legais, abrindo-se vistas dos 

autos e prazo de recursos nos termos do artigo 109 Lei nº 8.666/93. 

10 – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
10.1. A dotação orçamentária correrá por conta de verbas codificadas sob o número: 

IMOBILIZADO 
OBRAS E INSTALAÇÕES 

4.4.90.51.00.00.00 
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10.2. Os valores estimados para execução das obras estão descritos nos itens 8.1.1, 

8.1.2., 8.1.3. e 8.1.4. do edital. 

11 - DO CONTRATO  
11.1. Será firmado contrato, minuta (ANEXO VIII deste Edital), que constitui parte 

integrante da presente Licitação, cujas cláusulas e condições são reguladas pela Lei Nº 

8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações subsequentes;  

11.2. Farão parte integrante do contrato todos os elementos apresentados pela licitante 

vencedora, que tenham servido de base para o julgamento deste Edital de Licitação, 

bem como as condições estabelecidas neste Edital de Licitação e seus anexos, 

independentemente de transcrição;  

11.3. A Administração, convocará a licitante vencedora para assinar o "Contrato", no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento de convocação, que se dará 

durante a validade da proposta, sob pena de decair do direito a contratação, sem 

prejuízo das sanções previstas no artigo 81, da Lei Nº 8.666/93 e alterações 

subsequentes;  

11.4. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o "Contrato", conforme 

estabelecido no subitem anterior, caracteriza o descumprimento total da obrigação 

assumida, sujeitando-a as penalidades a que se refere à Lei Nº. 8.666/93 e alterações 

subsequentes;  

11.5. É facultada a Administração, quando a convocada não assinar o "Contrato" no 

prazo e condições estabelecidos, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela 

primeira colocada, inclusive quanto aos preços, ou revogar o presente Edital de 

Licitação independente da cominação prevista no artigo 81, da Lei Nº. 8.666/93 e 

alterações subsequentes;  

11.6. O prazo de convocação para assinatura do contrato poderá ser prorrogado, uma 

vez, por igual período, quando solicitado pela licitante durante o seu transcurso e desde 

que seja apresentado motivo devidamente justificado;  

11.7. A autoridade competente poderá até a assinatura do Contrato, desclassificar o 

licitante vencedor por despacho fundamentado sem direito a indenização e 

ressarcimento, e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, quando tiver notícia de 
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qualquer fato ou circunstância, anterior ou posterior ao julgamento da presente 

licitação, que desabone a idoneidade ou capacidade financeira, técnica ou 

administrativa da licitante, assegurada a ampla defesa, nos termos do art. 48 da Lei 

8.666/93.  

11.8. Demais condições contratuais encontram-se previstas na Minuta de Contrato, que 

constitui parte integrante deste Edital. 
12 – DAS MEDIÇÕES E PAGAMENTOS 
12.1. As medições serão realizadas mensalmente por engenheiro civil contratado 

previamente pela FEMA, sendo a primeira delas realizada 30 (trinta) dias (corridos) 

após o início da obra (que se dará no dia imediatamente posterior ao da emissão da 

ordem de serviço pela FEMA), e as seguintes, a cada intervalo de 30 (trinta) dias 

corridos da anteriormente realizada. 

12.1.1. A FEMA indicará um engenheiro para assegurar a perfeita execução da obra e 

serviços, em conformidade com as condições deste EDITAL e cláusulas contratuais, o 

qual será responsável pela aprovação das medições até o final da obra. Por ocasião 

das medições, o referido engenheiro deverá informar se os serviços executados estão 

de acordo com as especificações constantes do EDITAL e seus anexos e se atendem 

as técnicas de execução determinadas. 

12.1.2. A administração poderá proceder à contratação de empresa para assistir e 

subsidiar seu representante no acompanhamento e fiscalização da execução da obra e 

na aprovação das medições nos termos do artigo 67 da Lei 8.666/93. 

12.1.3. Os pagamentos serão efetuados no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da 

data de realização de cada medição, desde que constatado que os serviços foram 

corretamente executados. 

12.1.4. O pagamento relativo à primeira medição ficará condicionado à entrega, pela 

futura contratada, do CADASTRO ESPECÍFICO DO INSS - CEI, contendo o número da 

matrícula da obra contratada, junto ao órgão Previdenciário. 

12.1.4.1. Deverá ser encaminhada, juntamente com as notas fiscais/faturas, cópia 

autenticada da folha de pagamento dos empregados que prestam serviços e das guias 

de recolhimento quitadas do INSS, FGTS e demais encargos relacionados com a 

prestação de serviços. 
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12.1.4.2. Ao final da obra, o pagamento relativo à última medição ficará condicionado à 

apresentação, pela futura contratada, da CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND 

específica da obra, também emitida pelo Órgão Previdenciário. 

12.2. A última medição será realizada após conclusão da obra e notificação da futura 

contratada à FEMA, e o pagamento efetuado no prazo de 05 (cinco) dias úteis após a 

medição. 

12.3. Não será admitida proposta com condição de pagamento diferente da definida 

nesta cláusula. 

12.4. O pagamento será feito por meio do sistema bancário. 

12.5. Havendo atraso nos pagamentos, sobre a quantia devida incidirão juros 

moratórios à razão de 0,3% ao mês, calculados pro rata tempore em relação ao atraso 

verificado. 

12.6. Antes da realização do pagamento, a FEMA verificará a regularidade da 

adjudicatária para com o sistema da Previdência Social, observado o disposto no §3º 

do artigo 195 da Constituição Federal. 

13 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
13.1. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato dentro do prazo de 

03 (três) dias da ciência da homologação, a ocorrer mediante publicação na Imprensa 

Oficial, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, ensejando, sem 

prejuízo das demais sanções previstas, multa pecuniária de 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da obrigação não cumprida, com fundamento no artigo 81 da Lei nº 

8.666/93. 

13.2. O atraso injustificado dos prazos de início, de etapas ou de conclusão dos 

serviços, sem prejuízo do disposto no parágrafo primeiro do artigo 86 da Lei 8.666/93, 

sujeitará a adjudicatária à multa de mora calculada na proporção de 1% (um por cento) 

ao dia de atraso, sobre o valor da obrigação não cumprida. 

13.3. Pela inexecução total ou parcial do objeto, a FEMA poderá, garantida a defesa 

prévia, aplicar à adjudicatária as seguintes sanções, garantida a defesa nos termos e 

prazos definidos no Artigo 109 da Lei nº 8.666/93: 

13.3.1. Advertência, com fundamento no artigo 87, inciso I da Lei 8.666/93. 

13.3.2. Multa indenizatória pecuniária correspondente a 20% (vinte por cento) do valor 
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da obrigação não cumprida, com fundamento no artigo 87, inciso II da Lei nº 8.666/93. 

13.3.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com a Administração pelo prazo de até 02 (dois) anos, conforme o §3º do artigo 87, 

inciso III da Lei 8.666/93. 

13.3.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, com fundamento no artigo 87, inciso IV da Lei º 8.666/93 enquanto perdurarem 

os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante 

a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida quando a 

contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o 

prazo de 02 (dois) anos, conforme o § 3º do artigo 87 da Lei nº 8.666/93. 

13.4. Todo o serviço executado incorretamente deverá ser refeito pela adjudicatária na 

especificação correta, às suas próprias expensas, em prazo não inferior a 02 (dois) 

dias úteis, ou outro prazo definido pela Administração de acordo com as peculiaridades 

do serviço, sob pena de aplicação das penalidades relacionadas nesta cláusula e 

demais cominações legais cabíveis. 

13.5. As sanções poderão ser aplicadas cumulativamente, de acordo com 

circunstâncias do caso concreto. 

13.6. Diante de quaisquer irregularidades, a FEMA reterá o pagamento devido à 

contratada até a regularização. 

14 – DA GARANTIA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS 
14.1. Quanto à garantia dos serviços realizados deverão ser observadas as seguintes 

condições gerais: 

14.1.1. Durante 5 (cinco) anos após a data de emissão do Termo de Recebimento 

Definitivo da obra, a Contratada responderá por sua qualidade e segurança nos termos 

dos dispositivos legais aplicáveis, devendo efetuar a reparação de quaisquer falhas, 

vícios, defeitos ou imperfeições que se apresentem nesse período, independentemente 

de qualquer pagamento da Contratante. 

14.1.2. No caso de constatação dos vícios, defeitos e inadequações pela Contratante 

quanto à qualidade e segurança dos serviços prestados, após o seu recebimento 

definitivo, mas ainda dentro do prazo de garantia assinalado no subitem anterior, a 

Contratada obrigar-se-á a realizar as substituições, correções ou adequações 
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necessárias no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos. Não cumprido esse prazo a 

Contratada estará sujeita às sanções definidas neste documento e na legislação 

específica e à eventual indenização por perdas e danos. 

14.1.3. Após a execução de serviços de correção ou adequação dos itens, partes ou 

áreas viciados, defeituosos ou inadequados, se procederá a novo recebimento 

definitivo – desde que atestado a qualidade dos serviços realizados – e para estes a 

Contratada deverá oferecer nova garantia por prazo não inferior a 5 (cinco) anos. 

14.1.4. A Contratada deve disponibilizar para a FEMA, os números de telefone e fax e 

os endereços de correio eletrônico para contato em caso de necessidade de 

intervenções técnicas corretivas, comunicando a Contratante quaisquer alterações 

sobre esses dados. 

15 – DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 
15.1. Os serviços deverão ser executados na forma descrita neste EDITAL e seus 

anexos, observadas as sanções descritas na cláusula 13 para o caso de atraso ou 

inexecução dos serviços. 

15.2. Correrão por conta da contratada todas as despesas relacionadas com a 

execução do objeto da presente licitação, inclusive as despesas com materiais, peças, 

equipamentos, mão-de-obra, transportes, seguros, tributos, encargos trabalhistas e 

previdenciários e todos os demais custos. 

15.3. Os serviços serão recebidos: 

15.3.1. Provisoriamente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em 

até 15 (quinze) dias da data da comunicação escrita do contratado – art. 73, I, “a” da 

Lei º 8.666/93 – devendo a adjudicatária disso dar conhecimento à FEMA. 

15.3.2. Definitivamente, após decorridos 30 (trinta) dias do recebimento provisório, 

mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após vistoria em que se 

comprove a adequação dos objetos aos termos contratuais – art. 73, inciso I, alínea “b” 

da Lei 8.666/93. Neste prazo considerado como de observação, correrá por conta 

exclusiva da adjudicatária todos os reparos necessários nos serviços. 

15.3.3. A responsabilidade da adjudicatária é integral para com o objeto, nos termos do 

Código Civil Brasileiro, sendo que a fiscalização pela FEMA, o recebimento provisório 

ou definitivo, não diminui e nem exclui essa responsabilidade. 



 
 

 
 
 

Fundação Educacional do Município de Assis 
Campus “José Santilli Sobrinho” 

Av. Getúlio Vargas, 1200 – Vila Nova Santana – Assis – SP – 19807-130 
Fone/Fax (18) 3302-1055  - www.fema.edu.br  

17 

15.4. Por ocasião da entrega das obras, será feita a medição da obra completa por 

engenheiro civil contratado previamente pela FEMA, a título de fiscalização quanto à 

adequação da obra aos parâmetros contratados. 

16.5. Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá, conforme 

o caso: 

a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, 

determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das 

penalidades cabíveis. 

a1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade 

com a indicação da Administração, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, 

contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado; 

b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua 

complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades 

cabíveis, 

b1) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em 

conformidade com a indicação do Contratante, no prazo máximo de 02 (dois) 

dias úteis, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente 

contratado. 

15.6. Por ocasião da entrega dos serviços, a Adjudicatária deverá colher no 

comprovante respectivo a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro 

Geral (RG), emitido pela Secretaria de Segurança Pública, do servidor responsável 

pelo recebimento. 

16 – DA GARANTIA 
16.1. Precedendo a assinatura do contrato, será exigida do vencedor da licitação a 

prestação de garantia, na forma do artigo 56 da Lei nº 8.666/93, no valor 

correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratado, podendo optar por: 

a) caução em dinheiro ou títulos de dívida pública; 

b) seguro-garantia; 

c) fiança bancária. 

16.2. A garantia prestada por meio de caução em dinheiro deverá ser recolhida no 

banco e Agência indicada pela Contratante, em conta específica, com atualização 
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monetária. 

16.3. Caso a Contratada opte por Títulos da Dívida Pública, sua aceitação ficará 

vinculada à análise prévia por parte da Contratante. 

16.4. Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigação, a 

Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 5 (cinco) dias 

úteis contados da data em que for notificada pela Contratante. 

16.5. Havendo acréscimo ou supressão de serviços, a garantia será acrescida ou 

devolvida, conforme o caso, guardada, sempre, em todas as hipóteses, a proporção de 

5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado do contrato. 

16.6. Sempre que a vigência do contrato prolongar-se por período posterior àquele 

estipulado na apólice ou na carta de fiança, a Contratada fica obrigada a providenciar 

sua prorrogação, pelo período necessário. 

16.7. Em se tratando de Fiança Bancária, deverá constar do instrumento a expressa 

renúncia pelo fiador dos benefícios previstos nos artigos 827 e 835 do Código Civil. 

16.8. A CONTRATANTE poderá utilizar a garantia na forma estabelecida no Inciso III 

do art. 80 da Lei nº 8.666/93. 

16.9. Desfalcada a garantia prestada pela imposição de multas e/ou outro motivo de 

direito, será notificada a CONTRATADA por meio de correspondência com Aviso de 

Recebimento (AR), para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, complementar o valor, 

sob pena de rescisão contratual. 

16.10. A garantia prestada pela CONTRATADA será liberada ou restituída após o 

recebimento DEFINITIVO do objeto do CONTRATO. 

16.11. A liberação ou restituição da garantia não isenta a CONTRATADA das 

responsabilidades, nos termos das prescrições legais. 

17 - DOS RECURSOS E IMPUGNAÇÕES AO EDITAL 
17.1. Os recursos, impugnações, esclarecimentos e demais petições relacionadas ao 

presente EDITAL e à licitação em pauta, nos termos da Lei nº 8.666/93 deverão ser 

protocolados na Seção de Materiais da FEMA, na Av. Getúlio Vargas, 1.200, Bloco III, 

Vila Nova Santana. 

17.2. A interposição de recursos obedecerá ao que estabelece o art. 109 da Lei 

8.666/93, podendo o licitante inconformado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, recorrer 
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da decisão da Comissão de Licitação, contados da comunicação da decisão lavrado 

em Ata, se presentes todos os licitantes, ou da publicação no Diário Oficial do Estado 

de São Paulo;  

17.3. Se todos os Licitantes desistirem dos recursos, os quais serão consignados em 

Termo de Renúncia ou Ata, deverá a Comissão de Licitação prosseguirá a efetivação 

do procedimento nas fases respectivas;  

17.4. Os recursos relativos ao julgamento das fases de Habilitação e Propostas terão 

efeito suspensivo conforme o art. 109, § 2º da Lei 8.666/93, sendo os mesmos 

admitidos dentro do prazo legal;  

17.5. As impugnações poderão ser feitas conforme disposto no artigo 41, §1º e §2º da 

Lei nº. 8.666/93, e deverão ser entregues até o segundo dia útil que anteceder a 

abertura dos envelopes de habilitação. 

17.6. Decairá do direito de impugnar perante a Administração, os termos da 

CONCORRÊNCIA, o licitante que tenha aceitado sem objeção ou deixe de apontar 

falhas ou irregularidades até o prazo acima definido, hipótese em que tal comunicação 

não terá efeito de recurso.  

18 – DISPOSIÇÕES GERAIS 
18.1. As intimações, comunicados e outros relativos à licitação presente serão 

formalizados através de publicação na Imprensa Oficial, salvo nos casos previstos em 

Lei, e/ou se presentes os prepostos das licitantes no ato em que foi adotada a decisão, 

quando poderão ser feitos por comunicação direta aos interessados. 

18.2. De todas as sessões públicas realizadas para esta licitação será lavrada ata 

circunstanciada dos trabalhos. 

18.3. A qualquer tempo esta licitação poderá ser anulada ou revogada, com amparo na 

legislação que rege o presente certame. 

18.4. Nos eventuais casos de discordância verificados entre os preços unitários e os 

totais resultantes de cada item da planilha, prevalecerão os primeiros. 

18.5. Havendo a utilização de madeira e/ou outros produtos de origem florestal, deverá 

a adjudicatária comprovar, quando da apresentação das medições, o pleno 

cumprimento da Lei Municipal nº 4.988/2007. 

18.6. Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação não resolvidas na esfera 
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administrativa, será competente o foro da Comarca de Assis (SP), com renúncia de 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

18.7. Qualquer modificação no edital exigirá divulgação pela mesma forma que se deu 

o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, 

inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 

18.8. Os casos omissos serão solucionados pela Comissão, com base na Lei Federal 

nº 8.666/93, observados os princípios da Administração Pública. 

18.9. A contratada deverá, no prazo máximo de dez dias corridos após a assinatura do 

contrato, apresentar a ART - Anotação de Responsabilidade Técnica da Obra, 

recolhida sobre o valor real do contrato, em seu original ou cópia autenticada. Esse 

documento deverá ser entregue na Seção de Materiais, bloco III da FEMA, na Avenida 

Getúlio Vargas, 1.200, Vila Nova Santana, Assis/SP, independentemente de 

notificação. A recusa ou falta de apresentação da ART no prazo estabelecido, sujeitará 

a contratada a multa pecuniária arbitrada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), sem prejuízo 

da obrigatoriedade da entrega do documento. 

18.10. A execução do objeto da presente licitação deverá ser iniciada no dia 

imediatamente posterior ao da emissão da ordem de serviço pela FEMA e concluída no 

prazo máximo descrito no memorial descritivo. 

18.11. Informações complementares que se fizerem necessárias poderão ser 

procuradas pelo interessado na Seção de Materiais da FEMA, telefone (18) 3302.1055, 

ramal 1075 ou pelo e-mail compras@femanet.com.br.  

18.12. O EDITAL completo para livre consulta estará à disposição dos interessados na 

Seção de Materiais da FEMA, Bloco III, na Av. Getúlio Vargas, 1.200, Vila Nova 

Santana, Assis/SP, de segunda à sexta – feira das 9h às 12h e das 14h às 16h, ou no 

endereço eletrônico https://www.fema.edu.br/index.php/compraselicitacoes. 

18.13. Integram o presente instrumento convocatório, independentemente de 

transcrição, os seguintes ANEXOS: 

ANEXO I – LOTE I: Serviços de ampliação do prédio da Unidade Saúde Da Família – 

ESF Vila Glória; 

• Memorial descritivo, planilha orçamentária estimativa, planilha proposta, cronograma 

físico/financeiro, tabela composição BDI; 
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ANEXO II - LOTE II: Serviços de ampliação do prédio da Unidade Saúde Da Família – 

ESF Vila Prudenciana; 

• Memorial descritivo, planilha orçamentária estimativa, planilha proposta, cronograma 

físico/financeiro, tabela composição BDI; 

ANEXO III – LOTE III: Serviços de ampliação do prédio da Unidade Básica De Saúde – 

UBS Bonfim. 

• Memorial descritivo, planilha orçamentária estimativa, planilha proposta, cronograma 

físico/financeiro, tabela composição BDI; 

ANEXO IV – LOTE IV: Serviços de ampliação do prédio da Unidade Básica De Saúde - 

UBS Maria Isabel. 

• Memorial descritivo, planilha orçamentária estimativa, planilha proposta, cronograma 

físico/financeiro, tabela composição BDI; 

ANEXO V – Modelo de declaração de regularidade para com o Ministério do Trabalho; 

ANEXO VI – Modelo de declaração de inexistência de fato impeditivo; 

ANEXO VII – Modelo de declaração de enquadramento na Lei 123/06; 

ANEXO VIII – Minuta do contrato. 

ANEXO IX – Atestado de vistoria 

 

Assis, 02 de outubro de 2017. 

 

 

 

Eduardo Augusto Vella Gonçalves 

Diretor Executivo 



 
 

 
 
 

Fundação Educacional do Município de Assis 
Campus “José Santilli Sobrinho” 

Av. Getúlio Vargas, 1200 – Vila Nova Santana – Assis – SP – 19807-130 
Fone/Fax (18) 3302-1055  - www.fema.edu.br  

22 

ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 043/2017 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2017 

 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de obras e serviços 

de engenharia. 

 

================================================================== 
LOTE I: Serviços de ampliação do prédio da Unidade Saúde Da Família – ESF Vila 

Glória. 
ENDEREÇO: Rua Pastor Abel A. De Carvalho, Nº 275 – Vila Glória - Assis/SP. 

Integrará o presente anexo: Memorial descritivo, planilha orçamentária estimativa, 

planilha proposta, cronograma físico/financeiro, minuta de BDI; e, Projetos. 

================================================================== 
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ANEXO II 
TERMO DE REFERÊNCIA 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 043/2017 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2017 

 

 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de obras e serviços 

de engenharia. 

 

================================================================== 
LOTE II: Serviços de ampliação do prédio da Unidade Saúde Da Família – ESF Vila 

Prudenciana. 
ENDEREÇO: Rua José Dos Santos Silva, Nº 441 – Vila Nova Florínea – Assis/SP. 

Integrará o presente anexo: Memorial descritivo, planilha orçamentária estimativa, 

planilha proposta, cronograma físico/financeiro, minuta de BDI; e, Projetos. 

================================================================== 
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ANEXO III 
TERMO DE REFERÊNCIA 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 043/2017 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2017 

 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de obras e serviços 

de engenharia. 

 

================================================================== 
LOTE III: Serviços de ampliação do prédio da Unidade Básica De Saúde – UBS 

Bonfim. 

ENDEREÇO: Rua Senhor Do Bonfim, Nº 481 – Vila Palhares – Assis/SP. 

Integrará o presente anexo: Memorial descritivo, planilha orçamentária estimativa, 

planilha proposta, cronograma físico/financeiro, minuta de BDI; e, Projetos. 

================================================================== 
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ANEXO IV 
TERMO DE REFERÊNCIA 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 043/2017 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2017 

 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de obras e serviços 

de engenharia. 

 

================================================================== 
LOTE IV: Serviços de ampliação do prédio da Unidade Básica De Saúde - UBS Maria 

Isabel. 

ENDEREÇO: Rua Santa Izabel, Nº 450 – Vila Maria Izabel – Assis/SP. 

Integrará o presente anexo: Memorial descritivo, planilha orçamentária estimativa, 

planilha proposta, cronograma físico/financeiro, minuta de BDI; e, Projetos. 

================================================================== 
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ANEXO V 
DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO 

(em papel timbrado da licitante) 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 043/2017 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2017 

 
DECLARAÇÃO 

 

Eu,________________________(nome completo), representante legal da 

empresa ________________________(razão social), interessada em participar da 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº ____/2017, da FEMA, declaro, sob as penas da lei, 

que, nos termos do artigo 27, Inciso V, da Lei 8.666/93, com alterações posteriores, a 

._____________________(razão social), encontra.se em situação regular perante o 

Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no Inciso XXXIII do 

artigo 7° da Constituição Federal. 

 

 ___________, _____ de ____de 2017 

(Local) (Data) 

 

 

 

........................................................................... 

Razão Social da Empresa 

Nome do responsável/procurador 

Cargo do responsável/procurador 

N.° do documento de identidade 
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ANEXO VI 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 043/2017 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2017 

 

À Comissão Permanente de Licitações da Fundação Educacional do 

Município de Assis.  

DECLARAÇÃO 
 

(Razão Social da Empresa), estabelecida na ....(endereço completo)...., 

inscrita no CNPJ sob n.º......................, neste ato representado pelo seu 

(representante/sócio/procurador), no uso de suas atribuições legais, vem DECLARAR, 

para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que 

inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação, que não está declarada 

inidônea para licitar ou contratar com a Administração Publica, nos termos do artigo 87, 

IV, c/c o artigo 6°, XI da Lei n.º 8.666/93; que não está suspensa temporariamente de 

participação em licitação e impedida de contratar com a FEMA, nos termos do artigo 

87, III, c/c o artigo 6°, XII da Lei n.° 8.666/93; que não está impedida de licitar e 

contratar com a Administração direta e indireta da Prefeitura Municipal de Assis, nos 

termos do artigo 7º da Lei Federal n.° 10.520/02; e, que se compromete a comunicar 

ocorrência de fatos supervenientes.  

Por ser verdade assina o presente.  

 

______, ___de__________de 2017. 

 

_________________________ 

Razão Social da Empresa 

Nome do responsável/procurador 

Cargo do responsável/procurador 

N.° do documento de identidade 
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ANEXO VII 
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA 
DE PEQUENO PORTE PARA USUFRUIR DOS BENEFÍCIOS DA LEI 
COMPLEMENTAR Nº 123/2006. 

(em papel timbrado da licitante) 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 043/2017 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2017 

 

 
_____________________________(nome do licitante), com sede 

_______________________(endereço completo), inscrita no CNPJ sob o nº. 

_______________________, DECLARA, para fins do disposto na Lei Complementar nº 

123/2006 e sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta 

Empresa, na presente data, enquadra-se como: 

 

(.....) MICROEMPRESA, conforme inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 

14/12/2006. 

 

(.....) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do artigo 3º da Lei 

Complementar nº 123, de 14/12/2006. 

Declara, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do § 

4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

 

____________, ______ de ______de 2017 

(Local) (Data) 

........................................................................... 

Razão Social da Empresa 

Nome do responsável/procurador 

Cargo do responsável/procurador 

N.° do documento de identidade 
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ANEXO VIII 
MINUTA DE CONTRATO 

CONTRATO N.º XXX/2017 – LOTE N.ºXX 
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 043/2017 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2017 

 

 
 
Pelo presente instrumento, de um lado, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO 

DE ASSIS, com sede na Avenida Getúlio Vargas nº 1200, Vila Nova Santana, CEP 

19.807-130, inscrito no CNPJ sob o nº 51.501.559/0001-36, neste ato representada 

pelo seu Diretor Executivo, Prof. Me Eduardo Augusto Vella Gonçalves, portador do RG 

nº 23.348.242-8 SSP/SP e CPF/MF nº 204.560.678-33, doravante denominado 

CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa XX, CNPJ sob o nº XX, com sede na 

cidade de XX, na /Avenida/Rua XX, neste ato representada pelo XX, portador do RG nº 

XX, e CPF nº XX, doravante denominada CONTRATADA, formalizam entre si o 

presente instrumento contratual, com inteira sujeição à Lei Federal nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993 e alterações, e demais regras do Direito Público e Privado aplicáveis à 

matéria que o subsidiarem, tendo em vista o Processo Licitatório nº 043/2017 e a 

homologação do resultado da CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 003/2017, ao qual este 

contrato vincula-se, e em conformidade com as seguintes cláusulas e condições: 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
1.1. O presente instrumento tem por objeto a execução de obra e serviço de 

engenharia, discriminado abaixo, conforme projeto básico, memorial descritivo, planilha 

orçamentária estimativa, planilha proposta, Planilha de composição BDI e cronograma 

físico/financeiro constantes do edital de Concorrência Pública nº 003/2017 que passam 

a fazer parte integrante deste instrumento. 

1.1.1. (inserir o objeto/Lote); 

1.1.2. (inserir o endereço do objeto/Lote). 
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CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO 
2.1. O regime de execução será o de empreitada por preço global 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO 
3.1. Valor Global do presente contrato será de R$ xxx (xxx), decorrente dos preços 

constantes da proposta vencedora do processo licitatório em epígrafe; 

3.2. O objeto contratado poderá ser aumentando até ou reduzido até o limite de 25%, 

mediante o interesse público, a necessidade de serviços e a conveniência 

administrativa, nos termos do art. 65, § 1º da Lei 8.666/93, salvo a exceção prevista no 

§ 2º do art. 65 do mesmo diploma legal. 

CLÁUSULA QUARTA – DAS MEDIÇÕES E PAGAMENTOS 
4.1. As medições serão realizadas mensalmente por engenheiro contratado pela 

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO DE ASSIS, sendo a primeira delas a 

realizar-se 30 (trinta) dias (corridos) após início da obra (que dar-se-á no dia 

imediatamente posterior ao da emissão da ordem de serviço pela FEMA), e as 

seguintes, a cada intervalo de 30 (trinta) dias (corridos) da anteriormente realizada. 

4.1.1. A FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO DE ASSIS indicará um 

Engenheiro para assegurar a perfeita execução da obra e serviços, em conformidade 

com as condições do EDITAL e cláusulas contratuais, o qual será responsável pela 

aprovação das medições, até o final da obra. Por ocasião das medições o referido 

engenheiro deverá informar se os serviços executados estão de acordo com as 

especificações constantes do edital e seus anexos, e atendem às técnicas de execução 

determinadas. 

4.1.1.1. A Administração poderá proceder a contratação de empresa para assistir e 

subsidiar seu representante no acompanhamento e fiscalização da execução da obra e 

na aprovação das medições nos termos do artigo 67 da Lei n° 8.666/93. 

4.1.2. Os pagamentos serão efetuados no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da 

data de realização de cada medição, desde que constatado que os serviços foram 

corretamente executados, nos termos do item 4.1.1 retro, vedada qualquer forma de 

pagamento antecipado. 

4.1.3. A retenção dos encargos previdenciários relativa à obra ficará a cargo da FEMA, 

nos termos do item 15 e subitens do tópico II da Ordem de Serviço n° 209, de 
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20.05.1999, do Instituto Nacional de Previdência Social – INSS, combinado com o 

disposto no parágrafo 2° do artigo 71 da Lei Federal n° 8.666/93. Na eventualidade de 

a futura contratada apresentar a guia respectiva quitada, também na forma do subitem 

4.1.3.1 desta cláusula, a Administração ficará desobrigada da retenção. 

4.1.3.1. O pagamento relativo à primeira medição ficará condicionado à entrega, pela 

CONTRATADA, do CADASTRO ESPECIFICO DO INSS – CEI, contendo o número de 

matrícula da obra contratada, junto ao órgão previdenciário. 

4.1.3.2. Por ocasião do encaminhamento da Nota Fiscal, deverá também ser feita 

prova de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, por meio das 

Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à 

Previdência Social - GFIP, correspondentes ao período de execução dos serviços e à 

mão de obra alocada para esse fim, bem como da retenção do percentual referente ao 

ISSQN, ou da comprovação de recolhimento do ISSQN. Em relação ao INSS (artigo 31 

da Lei nº 8.212/91, com a redação dada pela Lei nº 9.711/98), serão observados os 

procedimentos da Instrução Normativa nº 100 de 18 de dezembro de 2003, republicada 

dia 30 de março de 2004, da Diretoria Colegiada do Instituto Nacional do Seguro 

Social. 

4.1.3.3. Ao final da obra, o pagamento relativo à ultima medição ficará condicionado à 

apresentação, pela CONTRATADA, da CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND 

especifica da obra, também emitida pelo órgão previdenciário. 

4.2. A última medição será realizada após conclusão da obra e notificação da 

CONTRATADA à FEMA, e o pagamento efetuado no prazo de 05 (cinco) dias úteis 

após a medição, observando o disposto nos itens 4.1.1 e 4.1.3.2 retro. 

4.3. Não será admitida proposta com condição de pagamento diferente desta definida 

nesta cláusula. 

4.4. O pagamento será feito por meio de sistema bancário. 

4.5. Havendo atraso nos pagamentos, sobre a quantia devida incidirão juros moratórios 

à razão de 0,3% ao mês, calculados pro rata tempore em relação ao atraso verificado. 

4.6. Antes da realização do pagamento, a FEMA deverá verificar a regularidade da 

adjudicatária para com o sistema da Previdência Social, observando o disposto no 

parágrafo 3° do artigo 195 da Constituição Federal. 
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CLÁUSULA QUINTA – DOS PRAZOS 
5.1. O Contrato só dará inicio quando a emissão da Ordem de Serviços, que lhe será 

expedida pela CONTRATANTE; 

5.2. A CONTRATADA deverá iniciar a execução dos serviços previstos, no dia 

imediatamente posterior ao da emissão da ordem de serviço pela CONTRATANTE; 
5.3. Todos os projetos deverão previamente passar pelo crivo da CONTRATANTE 

antes da execução dos serviços. 

5.4. O prazo de execução total da obra objeto do Contrato será de 06 (seis) meses 

consecutivos; 

5.4.1. O prazo de conclusão acima estabelecido poderá ser prorrogado nos termos do 

parágrafo 1° e parágrafo 2° do artigo 57 da Lei n.º 8.666/93. 

5.5. Este contrato deixa de vigorar quando recebida a obra em caráter definitivo e pago 

o valor devido, independente de qualquer outra providencia, exceto no tocante a 

responsabilidade civil da CONTRATADA. 

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA 
6.1. O Contrato tem como termo inicial de vigência a data da ordem de serviços e 

vigorará pelo prazo de 06 (seis) mês, estabelecidos para cumprimento das obrigações 

contratuais atribuídas às partes. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO RECEBIMENTO DA OBRA 
7.1. Os serviços deverão ser executados na forma descrita neste edital e seus anexos, 

observadas as sanções descritas na cláusula VIII para o caso de atraso ou inexecução 

dos serviços. 

7.2. Correrão por conta da contratada todas as despesas com insumos, materiais, 

peças, equipamentos, mão-de-obra, transporte, seguros, tributos, encargos trabalhistas 

e previdenciários e todos os demais custos. 

7.3. Os serviços serão recebidos: 

7.3.1. Provisoriamente, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes, em até 

15 (quinze) dias da data da comunicação escrita do contratado – art. 73, inciso I e 

alínea ‘’a’’ da Lei 8.666/93, devendo a adjudicatária disso dar conhecimento à FEMA, 

que se encarregará de lavrar termo de recebimento provisório. 

7.3.2. Definitivamente, depois de decorridos 30 (trinta) dias do recebimento provisório 
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mediante termo circunstanciado assinado pelas partes, após vistoria que se comprove 

a adequação dos objetos aos termos contratuais – art. 73, inciso I e alínea ‘’b’’ da Lei 

8.666/93. Neste prazo considerado como de observação, correrá por conta exclusiva 

da CONTRATADA todos os reparos necessários nos serviços. 

7.3.3. A responsabilidade da CONTRATADA é integral para com a execução e 

qualidade do objeto nos termos do Código Civil Brasileiro, sendo que a fiscalização 

pela FEMA e o recebimento provisório e/ou definitivo não diminuem e nem excluem 

essa responsabilidade. 

7.4. Por ocasião da entrega das obras, será feita a medição da obra completa por 

engenheiro civil contratado previamente pela FEMA, a título de fiscalização quanto à 

adequação da obra aos parâmetros contratados. 

7.5. Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá: 

a) Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua 

substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis. 

a1) Na hipótese de substituição, a contratada deverá fazê-la em conformidade com a 

indicação da Administração, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis contados da 

notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado. 

b) Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua 

complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis. 

b1) Na hipótese de complementação, a CONTRATADA deverá fazê-la em 

conformidade com a indicação do CONTRATANTE, no prazo máximo de 02 (dois) dias 

úteis contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado. 

7.6. Por ocasião da entrega dos serviços, a CONTRATADA deverá colher no 

comprovante respectivo data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro 

Geral (RG) emitido pela Secretaria de Segurança Pública, do servidor da FEMA 

responsável pelo recebimento. 

CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES POR INADIMPLENTO 
8.1. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato dentro do prazo de 03 

(três) dias da ciência da homologação/adjudicação a ocorrer mediante publicação na 

Imprensa Oficial, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, 

sujeitando-se, sem prejuízo das demais sanções previstas, em multa pecuniária de 



 
 

 
 
 

Fundação Educacional do Município de Assis 
Campus “José Santilli Sobrinho” 

Av. Getúlio Vargas, 1200 – Vila Nova Santana – Assis – SP – 19807-130 
Fone/Fax (18) 3302-1055  - www.fema.edu.br  

34 

20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida, com fundamento no 

artigo 81 da Lei n.° 8.666/93. 

8.2. O atraso injustificado dos prazos de início de etapas ou de conclusão dos serviços, 

sem prejuízo do disposto no parágrafo primeiro do artigo 86 da Lei n° 8.666/93, 

sujeitará a adjudicatária à multa de mora, calculada na proporção de 1,0% (um por 

cento) por dia de atraso sobre o valor da obrigação não cumprida, com fundamento no 

artigo 86 da Lei n° 8.666/93. 

8.3. Pela inexecução total ou parcial do objeto, a FEMA poderá, garantida defesa 

prévia, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

8.3.1. advertência, com fundamento no artigo 87 inciso I, da Lei n° 8.666/93; 

8.3.2. multa indenizatória pecuniária correspondente a 20% (vinte por cento) do valor 

da obrigação não cumprida, com fundamento no artigo 87 inciso II, da Lei n° 8.666/93; 

8.3.3. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com a Administração pelo prazo de até 02 (dois) anos, com fundamento no artigo 87, 

inciso III, da Lei n° 8.666/93; 

8.3.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Publica, 

com fundamento no artigo 87, IV da Lei n° 8.666/93, enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado 

ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo de 02 

(dois) anos, conforme o §3° do artigo 87 da Lei n° 8.666/93; 

8.4. Todo o serviço executado incorretamente deverá ser refeito pela CONTRATADA 

na especificação correta às suas próprias expensas, em prazo de 02 (dois) dias úteis, 

ou outro prazo definido pela Administração de acordo com as peculiaridades do 

serviço, sob pena de aplicação das penalidades relacionadas nesta cláusula e demais 

cominações legais cabíveis. 

8.5. As sanções previstas nesta cláusula poderão ser aplicadas cumulativamente de 

acordo com as circunstancias do caso concreto.  

8.6. As sanções estabelecidas nos itens 8.3.1, 8.3.2. e 8.3.3 deste contrato são de 

competência do Diretor Executivo da FEMA, e faculta defesa prévia do interessado, no 

respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 



 
 

 
 
 

Fundação Educacional do Município de Assis 
Campus “José Santilli Sobrinho” 

Av. Getúlio Vargas, 1200 – Vila Nova Santana – Assis – SP – 19807-130 
Fone/Fax (18) 3302-1055  - www.fema.edu.br  

35 

8.7. A sanção estabelecida no item 8.3.4 deste contrato é de competência do Diretor 

Executivo da FEMA, e faculta a defesa prévia do interessado no respectivo processo, 

no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida 

após 2 (dois) anos de sua aplicação. 

CLÁUSULA NONA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA  
9.1 – O crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional 

programática e da categoria econômica está assim demonstrado: 

IMOBILIZADO 
OBRAS E INSTALAÇÕES 

4.4.90.51.00.00.00 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA GARANTIA 
10.1. Como garantia integral de todas as obrigações assumidas, inclusive indenizações 

a terceiros e multas que venham a ser aplicadas, conforme o disposto no § 1º do art. 

56 da Lei nº 8.666/93, a Contratada, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da 

assinatura deste contrato, prestará a garantia no valor de R$ (....................), 

correspondentes a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, dentre as seguintes 

modalidades: 

I. Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública; 

II. Seguro-garantia; 

III. Fiança bancária. 

10.2. A garantia prestada por meio de caução em dinheiro deverá ser recolhida no 

banco e Agência indicada pela Contratante, em conta específica, com atualização 

monetária. 

10.3. Caso a Contratada opte por Títulos da Dívida Pública, sua aceitação ficará 

vinculada à análise prévia por parte da Contratante. 

10.4. Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigação, a 

Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 5 (cinco) dias 

úteis contados da data em que for notificada pela Contratante. 

10.5. Havendo acréscimo ou supressão de serviços, a garantia será acrescida ou 

devolvida, conforme o caso, guardada, sempre, em todas as hipóteses, a proporção de 

5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado do contrato. 

10.6. Sempre que a vigência do contrato prolongar-se por período posterior àquele 
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estipulado na apólice ou na carta de fiança, a Contratada fica obrigada a providenciar 

sua prorrogação, pelo período necessário. 

10.7. Em se tratando de Fiança Bancária, deverá constar do instrumento a expressa 

renúncia pelo fiador dos benefícios previstos nos artigos 827 e 835 do Código Civil. 

10.8. A CONTRATANTE poderá utilizar a garantia na forma estabelecida no Inciso III 

do art. 80 da Lei nº 8.666/93. 

10.9. Desfalcada a garantia prestada pela imposição de multas e/ou outro motivo de 

direito, será notificada a CONTRATADA por meio de correspondência com Aviso de 

Recebimento (AR), para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, complementar o valor, 

sob pena de rescisão contratual. 

10.10. A garantia prestada pela CONTRATADA será liberada ou restituída após o 

recebimento DEFINITIVO do objeto do CONTRATO. 

10.11. A liberação ou restituição da garantia não isenta a CONTRATADA das 

responsabilidades, nos termos das prescrições legais. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
11.1. Constituem obrigações da CONTRATADA, além do fiel cumprimento de todas as 

disposições contidas deste contrato, edital e anexos: 

11.1.1. Ser a única responsável pelas despesas relativas aos materiais, equipamentos, 

mão de obra e encargos, bem como por toda e qualquer despesa que venha incidir de 

maneira direta ou indireta no objeto do presente contrato. 

11.1.2. Assegurar livre acesso à fiscalização da CONTRATANTE a todos os locais de 

execução dos serviços. 

11.1.3. Acatar prontamente as exigências e observações da fiscalização baseadas nas 

especificações, regras de boa técnica e normas em vigor. 

11.1.4. Ser a única responsável pela segurança de trabalho de seus operários, técnicos 

e de terceiros. 

11.1.5. A CONTRATADA se obriga a apresentar a Nota Fiscal relativa a cada medição, 

com os valores discriminados quanto ao material aplicado e serviço realizado, 

conforme a medição respectiva, sendo devolvido o documento fiscal que não atenda 

esta particularidade. 

11.1.5.1. As notas fiscais devem conter o número na Nota de Empenho 
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correspondente. 

11.1.5.2. Encaminhar, juntamente com as notas fiscais/faturas, cópia autenticada da 

folha de pagamento dos empregados que prestam serviços e das guias de 

recolhimento quitadas da INSS, FGTS e demais encargos relacionados com a 

prestação de serviços. 

11.1.6. Manter, desde o inicio dos serviços, um diário da obra destinado a dirimir as 

ocorrências, devendo o referido documento não conter rasura de qualquer natureza, 

ficar sob a responsabilidade exclusiva da CONTRATADA até sua entrega definitiva à 

CONTRATANTE, ser entregue à CONTRATANTE ao final da obra e sempre que 

solicitado. 

11.1.7. Cabe ainda à contratada responder por: 

11.1.7.1.todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação 

social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os 

seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE; 

11.1.7.2. todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de 

acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie forem vítimas os seus 

empregados durante a execução deste contrato, ainda que acontecido nas 

dependências do CONTRATANTE; 

11.1.7.3. todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, 

relacionados à execução deste contrato originalmente ou vinculados por prevenção, 

conexão ou contingência; 

11.1.7.4. encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação. 

11.1.8. A inadimplência da CONTRATADA, referente aos encargos estabelecidos no 

item anterior não transfere a responsabilidade por seu pagamento à CONTRATANTE, 

nem pode onerar o objeto deste contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia 

expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o 

CONTRATANTE. 

11.2. Constituem obrigações da CONTRATANTE: 

11.2.1. pagar à CONTRATADA o valor devido nas datas avençadas; 

11.2.2. acompanhar e fiscalizar o cumprimento do cronograma de execução dos 

serviços; 
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11.2.3. solicitar ajuste ou correção de qualquer falha, defeito ou incorreção observados 

nos serviços; 

11.2.4. prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados 

pelos técnicos da CONTRATADA. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA GARANTIA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS 
12.1. Quanto à garantia dos serviços realizados deverão ser observadas as seguintes 

condições gerais: 

12.1.1. Durante 5 (cinco) anos após a data de emissão do Termo de Recebimento 

Definitivo da obra, a Contratada responderá por sua qualidade e segurança nos termos 

dos dispositivos legais aplicáveis, devendo efetuar a reparação de quaisquer falhas, 

vícios, defeitos ou imperfeições que se apresentem nesse período, independentemente 

de qualquer pagamento da Contratante. 

12.1.2. No caso de constatação dos vícios, defeitos e inadequações pela Contratante 

quanto à qualidade e segurança dos serviços prestados, após o seu recebimento 

definitivo, mas ainda dentro do prazo de garantia assinalado no subitem anterior, a 

Contratada obrigar-se-á a realizar as substituições, correções ou adequações 

necessárias no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos. Não cumprido esse prazo a 

Contratada estará sujeita às sanções definidas neste documento e na legislação 

específica e à eventual indenização por perdas e danos. 

12.1.3. Após a execução de serviços de correção ou adequação dos itens, partes ou 

áreas viciados, defeituosos ou inadequados, se procederá a novo recebimento 

definitivo – desde que atestado a qualidade dos serviços realizados – e para estes a 

Contratada deverá oferecer nova garantia por prazo não inferior a 5 (cinco) anos. 

12.1.4. A Contratada deve disponibilizar para a FEMA, os números de telefone e fax e 

os endereços de correio eletrônico para contato em caso de necessidade de 

intervenções técnicas corretivas, comunicando a Contratante quaisquer alterações 

sobre esses dados. 

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DA RESCISÃO CONTRATUAL 
13.1. Sem prejuízo das sanções previstas na cláusula décima primeira deste, o 

contrato poderá ser rescindido, desde que demonstrada quaisquer das hipóteses 

previstas nos artigos 78, 79 e 80 da Lei n° 8.666/93. 
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13.2. A CONTRATADA reconhece os direitos da administração em caso da rescisão 

administrativa prevista no artigo 77 da Lei n° 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA – DA VINCULAÇÃO 
14.1. Estão vinculados o presente contrato, e dele são partes integrantes, 

independentemente de suas transcrições parciais ou totais, o edital da licitação que 

norteou o certame, e a proposta vencedora da CONTRATADA, apresentada na 

licitação. 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS CASOS 
OMISSOS 
15.1. A execução do presente contrato será regida pela Lei n° 8.666/93, que também 

servirá para o esclarecimento dos casos omissos neste termo de contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA – DA MANUTENÇÃO DA REGULARIDADE DA 
CONTRATADA 
16.1. É obrigação da CONTRATADA manter, durante toda a execução do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação.  

CLÁUSULA DÉCIMA-SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
17.1. A contratada será a única responsável pela qualidade e perfeição técnica dos 

serviços a serem executados, devendo refazer, a suas expensas, tudo o que se 

apresentar mal executado tecnicamente ou que não tenha obedecido às boas técnicas 

de execução. 

17.1.1. O recebimento provisório e/ou definitivo não diminui ou exclui essa 

responsabilidade, observado ainda, em caso da não reexecução necessária, a 

aplicabilidade das sanções estabelecidas na cláusula sétima deste termo de contrato. 

17.2. Fica reservado o direito à CONTRATANTE, quando necessário, vistoriar os 

aparelhos da CONTRATADA a fim de aferir a capacidade de produção e o estado de 

conservação em que se encontram. 

17.3. A CONTRATADA declara se sujeitar a todos os regulamentos de higiene e 

segurança, a fim de garantir a salubridade e a ordem no canteiro de obra, não a 

desobrigando, no entanto, de cumprir exigências que possam ser feitas neste sentido 

por órgãos de administração pública. 
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CLÁUSULA DÉCIMA-OITAVA – DO FORO 
18.1. Será competente o foro da Comarca de Assis, estado de São Paulo, para dirimir 

dúvidas oriundas deste Termo de Contrato, com renúncia de qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja. 

E, por estarem ambas as partes de pleno acordo com as disposições 

estabelecidas neste Termo de Contrato, aceitam cumprir fielmente as normas legais e 

regulamentares, assinam o presente em 03 (três) vias de igual efeito e teor, na 

presença de duas testemunhas abaixo indicadas. 

 

Assis, ......de ....... de 2017. 

As partes: 

 

 

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO DE ASSIS - FEMA 

CONTRATANTE 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

CONTRATADA 

Testemunhas: 

 

 

 

Nome/RG/CPF Nome/RG/CPF 
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"EXTRATO DE TERMO CONTRATO N° __/2017" 
 

Ref.: Processo Licitatório n.º 043/2017 – Concorrência Pública n.º 003/2017 - 

Contratante: FEMA – Fundação Educacional do Município de Assis - Contratada: 

___________. - CNPJ n. __________-___ - Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - 

Valor Global: R$ _________,__ - Prazo: 06 meses - Pagamento: Mensal. 

 

Assis, __ de _________ de 2017. 

 

 

 

Eduardo augusto Vella Gonçalves 

Diretor Executivo 
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 043/2017 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2017 

 

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNÍCIPIO DE ASSIS, CNPJ nº 

51.501.559/0001-36, com sede na Avenida Getúlio Vargas nº 1.200, no Município de 

Assis, Estado de São Paulo. 

 
CONTRATADA: _______________, CNPJ nº __________-__ estabelecida na 

_______, nº _____ - Bairro: ________, no município de Assis, Estado de São Paulo. 

 
CONTRATO Nº ___/2017 – LOTE XX 

 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE 

OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA. 

 

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo 

acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO 

ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e 

NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até 

julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos 

prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos 

e o mais que couber. 

 

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e 

decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão 

publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal 

de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei 

Complementar Estadual n° 709, de 14 de janeiro de 1993, precedidos de mensagem 

eletrônica aos interessados. 

Assis, ___ de _______ de 2017. 
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CONTRATANTE: 
- Nome e cargo: XXXXX - XXXX 

- E-mail institucional: XXX@XXXX. 

- E-mail pessoal: XXXX@XXXX.  

 

 

 

 

NOME 

RG nº  

CPF/MF nº  

 

 

 

CONTRATADA: 
- Nome e cargo: _____________- Representante legal 

- E-mail institucional: 

- E-mail pessoal: 

  

 

 

  

 

  

NOME DO REPRESENTANTE
RG n.º  

CPF/MF nº  
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ANEXO IX 
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 043/2017 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2017 

ATESTADO DE VISTORIA 
 

Atestamos, para os devidos fins de direito, que a empresa abaixo 

identificada realizou vistoria nos locais onde serão executadas as obras de ampliação, 

objeto da CONCORRÊNCIA PÚBLICA n.º 003/2017 do edital n.º 039/2017, do 

Processo Licitatório n.º 043/2017, cujo objetivo é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, 

com a finalidade de verificação das condições locais, para avaliação da quantidade e 

natureza dos trabalhos, materiais e equipamentos necessários à realização do objeto 

da licitação, forma e condições de execução das obras, meios de acesso ao local e 

para obtenção de quaisquer dados necessários à preparação da proposta. 

LOCAL ENDEREÇO 
LOTE I - Serviços de ampliação do prédio da Unidade Saúde Da 
Família – ESF Vila Glória. 

Rua Pastor Abel A. De Carvalho, Nº 275 – Vila Glória -
Assis/SP. 

LOTE II - Serviços de ampliação do prédio da Unidade Saúde Da 
Família – ESF Vila Prudenciana. 

Rua José Dos Santos Silva, Nº 441 – Vila Nova Florínea 
– Assis/SP. 

LOTE III - Serviços de ampliação do prédio da Unidade Básica De 
Saúde – UBS Bonfim. 

Rua Senhor Do Bonfim, Nº 481 – Vila Palhares –
Assis/SP. 

LOTE IV - Serviços de ampliação do prédio da Unidade Básica De 
Saúde - UBS Maria Isabel. 

Rua Santa Izabel, Nº 450 – Vila Maria Izabel – Assis/SP. 

Assis ,_______de_____________de 2017. 

 

 

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNÍPIO DE ASSIS 

CNPJ/MF n.º 51.501.559/0001-36
EMPRESA: 
CNPJ/MF n°  
ENDEREÇO: 
CIDADE: CEP:  
FONE: FAX: 
NOME REPRESENTANTE LEGAL:  
CPF n.º 

 


