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PROCESSO LICITATÓRIO N° 078/2022 

CARTA CONVITE N° 001/2022 

TIPO DE LICITAÇÃO: Maior Desconto na Tabela 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até as 09:00 do dia 31 de Agosto de 2022. 

ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 09:01 do dia 31 de Agosto de 2022.  

LOCAL: Rua Juquinha Souto nº 100, Bairro Novo Horizonte, CEP 38.720-000, Lagoa 

Formosa/MG, Telefone: (34) 3824-1710. 

 

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 10.302.9004.2.910.3.3.90.39 - Ficha 55. 

 

SÍNTESE DO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ATRAVÉS DE LICITAÇÃO NA 

MODALIDADE CARTA CONVITE DO TIPO MAIOR DESCONTO NA TABELA, PARA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM REFORMA PREDIAL, SEM AUMENTO DE 

ÁREA CONSTRUÍDA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E 

EQUIPAMENTOS NA FORMA ESTABELECIDA EM PLANILHAS DE SERVIÇOS, PROJETO 

ARQUITETÔNICO E ANEXOS, PELO REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, MAIOR DESCONTO 

NA TABELA, NAS EDIFICAÇÕES DO PRÉDIO SEDE DO CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO 

ESPECIALIZADA – CEAE, ÓRGÃO GERIDO PELO CISALP. 
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AUTUAÇÃO 

 

Aos 08 dias do mês Agosto de 2022, neste Consórcio Público Intermunicipal de Saúde da 

Microrregião do Alto Paranaíba – CISALP autuei a autorização e demais documentos que 

seguem. 

 

 

 

_______________________________________ 
Presidente da Comissão de Licitação do CISALP 

Luísa Borges Mundim 
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PREVISÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

  

Informamos que existe previsão de recursos orçamentários à conta da(s) dotação(ões): 

10.302.9004.2.910.3.3.90.39 - Ficha 55. 

 

 

 

 

Lagoa Formosa, 08 de agosto de 2022. 

 

 

 

 

____________________________________ 
Isabela Mundim Lima de Matos 

Contadora – CRC 107703/O 
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AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO 

 

Estando cumpridas as formalidades prevista na Lei número 8.666/93, AUTORIZO a abertura 

do procedimento licitatório, modalidade Carta Convite do tipo Maior Desconto na Tabela 

para: Aquisição de serviços de Engenharia Especializada de Reforma Predial, sem 

Aumento de Área Construída, com Fornecimento de Mão de Obra, Materiais e 

Equipamentos na Forma estabelecida e Planilhas de Serviços, Projeto Arquitetônico e 

Anexos, pelo Regime de Empreitada Global, Maior Desconto na Tabela, nas Edificações 

do Prédio Sede do Centro Estadual de Atenção Especializada – CEAE, Órgão gerido pelo 

CISALP. 

 

O procedimento licitatório obedecerá à Lei nº 8.666, de 1993, e Leis Complementares 123/06 

e 147/14, e demais exigências previstas neste Edital e seus Anexos.   

 

Declaro que a despesa tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual, 

compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. 

 

 

 

Lagoa Formosa, 08 de agosto de 2022. 

 

 

 

________________________________ 
EDSON MACHADO DE ANDRADE 

PRESIDENTE DO CISALP 
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NOTA TÉCNICA 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 078/2022                                       

CARTA CONVITE N° 001/2022 

Contratação de Empresa através de Licitação na Modalidade Carta Convite do Tipo Maior 

Desconto na Tabela, para Prestação de Serviços Especializados de Reforma Predial, sem 

Aumento de Área Construída, com Fornecimento de Mão de Obra, Materiais e 

Equipamentos na Forma estabelecida e Planilhas de Serviços, Projeto Arquitetônico e 

Anexos, pelo Regime de Empreitada Global, Maior Desconto na Tabela, nas Edificações 

do Prédio Sede do Centro Estadual de Atenção Especializada – CEAE, Órgão gerido pelo 

CISALP, encontra respaldo legal no artigo 23, II, a, da lei 8.666/93, posto que a modalidade 

adequada para licitação para compras e serviços de obra e engenharia com o valor global 

de até R$ R$ 330.000,00 mil (trezentos e trinta mil reais), conforme Decreto nº 9.412/2018, 

é a carta convite, tendo em vista que a administração deverá fixar o preço a ser pago pelos 

bens a serem adquiridos. 

No que toca à possibilidade de Consórcio Público de Saúde, no caso o CISALP, contratar 

mediante licitação, modalidade carta convite do tipo Maior Desconto na Tabela não há 

óbice legal para tanto, desde que obedeça aos ditames preconizados pela legislação que 

rege a matéria. 

Quanto à minuta do contrato, sob o ângulo jurídico-formal, guarda conformidade com as 

exigências preconizadas para os instrumentos em espécie, em especial a lei 8.666/93, 

notadamente quanto às exigências de regularidades profissionais e fiscais. 

Isso posto, manifesto no sentido de que sob o ponto de vista jurídico-formal, a decisão poderá 

merecer a necessária ratificação pela autoridade competente, haja vista a exigência do 

correspondente recurso orçamentário, observado que no caso de Consórcio Público, aplicar-se 

–á o dobo dos valores mencionados no caput do artigo 23, Lei 8.666/93 quando formado por 

até 3 (três) entes da Federação, e o triplo, quando formado por maior número, tendo em vista 

o § 8° do artigo 23 da Lei Federal 8.666/93. 

Lagoa Formosa, 08 de agosto de 2022. 

____________________________ 
Marcela Morais Gomes - Assessora Jurídica do CISALP - OAB/MG 137.089 
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CARTA CONVITE 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 078/2022 

CARTA CONVITE Nº 001/2022 

 

Processo Administrativo regido pela Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. 

 

Modalidade: CARTA CONVITE – Tipo: Maior Desconto na Tabela 

 

Data da entrega dos envelopes e horário:  

31/08/2022, às 09:00 horas 

 

Data da abertura dos envelopes e horário:  

31/08/2022, ás 09:01 horas. 

 

Local:  

Sede do CISALP 

Rua Juquinha Souto, n° 100, Bairro Novo Horizonte, Lagoa Formosa/MG. 

 

1.PREÂMBULO 

1.1. O Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Paranaíba- CISALP, com sede na Rua Juquinha 

Souto, 100, na pessoa de seu representante legal, através do Presidente da Comissão de 

Licitação e em face da aprovação para abertura do processo licitatório, CONVIDA as pessoas 

jurídicas para participarem do presente certame e apresentarem proposta na modalidade 

CARTA CONVITE, do tipo Maior Desconto na Tabela, regido pela Lei 8.666 de 21/06/93. 

1.2. As licitantes poderão retirar o presente edital na sede do CISALP com a Comissão 

Permanente de Licitação, no horário de 08h às 16h. 

Parágrafo Único: Consideram-se o horário fixado no relógio localizado no Consórcio 

Intermunicipal Saúde Alto Paranaíba - CISALP, visível e acessível a todos os participantes, para 

entrega dos Envelopes Habilitação e Propostas. 
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2. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES 

2.1. Os envelopes deverão ser entregues até dia 31/08/2022, às 09:00 horas e a data da 

abertura dos envelopes na data de 31/08/2022, às 09:01 horas. 

2.2. A licitação será processada e julgada com estrita observância aos procedimentos previstos 

nos artigos 43 a 45 e seus respectivos parágrafos, da Lei 8.666/93 e suas posteriores alterações. 

2.3. Abertas, rubricadas e lidas todas as propostas, a Comissão de Licitação poderá julgá-las em 

outra reunião, se assim achar conveniente. 

2.4. Serão desclassificadas as propostas que incorrerem nos incisos I e II do art. 48 da Lei nº 

8.666/93. 

2.5. Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realização 

do certame na data aprazada, todas as datas constantes deste instrumento convocatório serão 

transferidas, automaticamente, para o primeiro dia útil de expediente do CONSÓRCIO 

INTERMUNICIPAL SAÚDE DA MICRORREGIÃO DO ALTO PARANAÍBA - CISALP. 

 

3. OBJETO 

3.1. O presente documento tem por objetivo a contratação de empresa especializada para 

na modalidade Carta Convite do Tipo MAIOR DESCONTO NA TABELA, para Prestação de 

Serviços Especializados de Reforma Predial, sem Aumento de Área Construída, com 

Fornecimento de Mão de Obra, Materiais e Equipamentos na Forma estabelecida e 

Planilhas de Serviços, Projeto Arquitetônico e Anexos, pelo Regime de Empreitada Global, 

Maior Desconto na Tabela, nas Edificações do Prédio Sede do Centro Estadual de Atenção 

Especializada – CEAE, Órgão gerido pelo CISALP 

3.2. A licitação será do tipo MAIOR DESCONTO NA TABELA, conforme tabela constante do 

Termo de Referência. 

3.3. A  sede do CEAE está localizada na Rua Hildebrando José de Souza, 121, Bairro Bela Vista, 

Patos de Minas/MG. 

3.4. As planilhas de serviços e insumos diversos estão embasadas no Sistema Nacional de 

Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI e tabela SETOP, referente ao estado 

de Minas Gerais, para as edificações do CEAE. 
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3.5. A contratação tem por objetivo, respeitada a isonomia entre os licitantes, selecionar a 

proposta mais vantajosa para a Administração e promover o desenvolvimento regional, 

garantindo a boa qualidade dos equipamentos e de empresas comprometidas com o 

desenvolvimento. 

3.6. Estabelecem também normas gerais e específicas, métodos de trabalho e padrões de 

conduta para os serviços descritos e deve ser considerado como complementar às demais 

exigências dos documentos contratuais. 

 

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

4.1. O Licitante vencedor do certame se responsabiliza pela realização dos serviços, até 15 

(quinze) dias uteis após assinatura do contrato, minuta em anexo, e fica na obrigação de aceitar 

a REQUISIÇÃO que porventura lhe seja enviada como resultado da presente Licitação. 

4.2. Poderá participar da Licitação qualquer empresa do ramo pertinente ao objeto licitado, que 

apresente a documentação necessária à sua habilitação e a proposta comercial em 

conformidade com o disposto neste edital e na Legislação pertinente. 

4.3. Os documentos emitidos pela Internet serão aceitos, estando sujeitos à verificação de sua 

autenticidade na hora da abertura – Habilitação.  

4.4. Caso a empresa licitante se faça representar na sessão pública do certame, por terceira 

pessoa estranha ao quadro social, deverá ser apresentado procuração, com firma devidamente 

reconhecida, se não apresentar os documentos originais para conferência de empregado 

público para fé pública dos mesmos. 

4.5. As empresas não convidadas, interessadas em participar da licitação, deverão: 

4.5.1. Formalizar manifestação de interesse em participar do certame, até 24 (vinte e quatro) 

horas antes da data prevista para entrega dos envelopes, que poderá ser feita por meio de 

expediente entregue no Setor de Licitações, na Rua Juquinha Souto, nº 100, bairro Novo 

Horizonte, na cidade de Lagoa Formosa, CEP 38.720-000, ou enviada através do E-mail: 

licitacao@cisalp.mg.gov.br, sob pena de desqualificação. 

4.5.2 - O licitante que apresentar manifestação de interesse em participar do certame por E-

mail deverá confirmar o recebimento do mesmo, junto à Comissão Permanente de Licitação, 

pelo telefone (34) 3824-1710. 
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4.6. Poderão participar deste certame as empresas que comprovarem possuir as exigências 

deste edital. 

4.7. Não poderão participar da presente licitação as empresas que: 

a) Não apresentarem a documentação exigida conforme o item 6; 

b) Forem formadas por consórcios ou grupo de empresas que também participem desta 

licitação; 

c) Possuírem sócios ou diretores que sejam conselheiros, diretores e/ou funcionários do 

CISALP; 

d) Estiverem em processo de falência, concordata, concurso de credores em fase de 

liquidação e dissolução e as submetidas às sanções previstas nos artigos 87, incisos III e IV e 88 

da Lei 8666/93. 

 

5. DOS ENVELOPES 

5.1. Os envelopes serão compostos distintamente pela documentação de habilitação (envelope 

nº 01) e pela proposta comercial (envelope nº 02), protocolizado, separadamente e com a 

identificação do número do Convite na parte externa dos mesmos, bem como a identificação 

do Licitante, conforme modelos a seguir: 

 

ENVELOPE Nº. 01 - “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” 

CISALP – COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

NOME DO PROPONENTE: 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 078/2022 

CARTA CONVITE Nº 001/2022 

 

ENVELOPE Nº. 02 – “PROPOSTA DE PREÇOS” 

CISALP – COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

NOME DO PROPONENTE: 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 078/2021 

CARTA CONVITE Nº 001/2022 
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5.2. Os envelopes de propostas e habilitação deverão ser protocolizados até as 09h00min do 

dia 31 de agosto de 2022, em envelopes fechados, estarem datadas, assinadas em todas as 

páginas, sem rasuras, emendas, acréscimos ou entrelinhas, com descrição clara e detalhada.  

5.3. Os envelopes contendo a documentação relativa à habilitação serão abertos a partir das 

09h01min do dia 21 de dezembro de 2021, na sede do CISALP. 

5.4. A Comissão Permanente de Licitações prestará todos os esclarecimentos que lhe forem 

solicitados pelos interessados, estando disponível para o atendimento de segunda a sexta-feira, 

das 08:00 às 16:00 horas na sede do CISALP. 

 

6. DA HABILITAÇÃO 

6.1. Deverão conter no envelope de habilitação os seguintes documentos abaixo relacionados, 

com o prazo de validade absolutamente em dia: 

6.1.1 REGULARIDADE FISCAL/TÉCNICA: 

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual, devidamente registrada na Junta 

Comercial competente. 

b) Ato constitutivo - Estatuto ou Contrato Social - e a última alteração em vigor (que poderá 

ser apresentada na forma consolidada, substituindo o contrato original), devidamente 

registrados e arquivados na repartição competente, para as Sociedades Comerciais, e, em se 

tratando de Sociedades por Ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 

administradores, com a publicação no Diário Oficial da Ata de Assembleia que aprovou o 

Estatuto, e cópia da Certidão de Arquivamento na repartição competente. 

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de Sociedades Civis, acompanhada de prova da 

diretoria em exercício; 

d) Certidão Negativa de débitos perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

e) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Federais;  

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 

g) Comprovante de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

h) Comprovante de regularidade fiscal junto à Fazenda Municipal sede da Licitante; 

i) Comprovante de regularidade com a Fazenda Estadual; 
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j) Declarações de pleno atendimento que instruem esta licitação, (anexos IV, V, VI e  VII) do 

edital: 

I.Anexo IV - Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Superveniente; 

II.Anexo V - Modelo de Declaração de Concordância com os Termos do Edital e do Termo de 

Referência; 

III.Anexo VI - Modelo de Declaração de que não emprega menores de 18 anos; 

IV.Anexo VII – Modelo de Declaração de Não Parentesco. 

§ 1º - Serão aceitos documentos que expressem sua validade, desde que em vigor, sendo que, 

os que não constarem prazo de validade fixado serão considerados 30 (trinta) dias a partir da 

data de sua emissão, 

§ 2º - Somente serão aceitas cópias legíveis, obtidas a partir do original, ficando reservado ao 

Pregoeiro e sua equipe de apoio o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre 

que tiver dúvida e julgar conveniente.  

§ 3º - As declarações devem ser assinadas com assinatura idêntica ou documento apresentado 

do sócio ou procurador designado. Caso a assinatura esteja divergente a empresa será 

automaticamente inabilitada. 

6.1.2 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA: 

a) Certidão Negativa de Falência, expedida pelo distribuidor da sede da empresa, com prazo 

não superior a 60 (sessenta) dias anteriores à data da realização da licitação. 

6.1.3 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

a) Atestado ou declaração de Capacidade Técnica emitida por pessoa jurídica de direito público 

ou privado que comprove que a licitante executou serviços compatíveis com o objeto da 

presente licitação; 

b) Declaração de capacidade operacional – Anexo, devidamente assinada por seu 

representante legal ou procurador designado; 

c) Modelo de Declaração de Conhecimento dos Locais e Condições – Anexo, devidamente 

assinada por seu representante legal ou procurador designado; 

d) Certidão de Registro de Pessoa Jurídica, expedido pelo CREA ou CAU, competente da região 

a que estiver vinculada a licitante, que comprove ramo de atividade (modalidades de atuação) 

relacionada ao objeto licitado.     
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e) Comprovação de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da 

proposta, profissional de nível superior, detentor de atestado de responsabilidade técnica por 

execução de obra ou serviço de características semelhantes. 

f) Registro de responsáveis técnicos ou inscrição na entidade profissional competente de 01 

(um) Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista pertencente. 

g) Certidão de Acervo Técnico (CAT) emitida e autenticada pelo CREA ou CAU, em nome dos 

responsáveis técnicos indicados no item, pela execução dos serviços de manutenção predial 

corretiva e pequenas reformas, na qual fique comprovada que ele tenha prestado ou esteja 

prestando serviços compatíveis com o objeto da presente licitação; 

h) Declaração de que os profissionais apontados como responsáveis técnicos dos participantes 

do certame, farão o acompanhamento dos serviços, comparecendo frequentemente ao local e 

quando da vistoria realizada pelos fiscais do Contratante, devidamente assinada por seu 

representante legal ou procurador designado – Anexo. 

6.2 No caso de certidões emitidas pelo Sistema Eletrônico, as mesmas serão admitidas na 

forma original, podendo a Equipe de Apoio promover diligência junto a Internet, para 

comprovação de sua veracidade.  

Parágrafo Único – Solicitamos que os documentos estejam classificados, catalogados, 

enumerados com os mesmos números dos itens exigidos neste Edital e com índice indicativo. 

 

7. DA PROPOSTA DE PREÇOS 

7.1. No envelope nº 02 - "Proposta de Preços", a licitante deverá protocolizar a proposta em 

formulário na forma do modelo do Anexo VI desta carta convite, em papel com timbre ou com 

carimbo da empresa e assinada pelo representante legal ou preposto. O preço deverá ser 

expresso em Real (R$), em algarismo com duas casas decimais e por extenso, sem rasuras ou 

entrelinhas, prevalecendo, em caso de discrepância, o valor por extenso. 

7.2. O preço ofertado na proposta comercial corresponderá à totalidade dos custos e despesas 

que incidirem direta ou indiretamente para a realização do objeto desta licitação. 

7.3. Não serão admitidas, sob quaisquer motivos, modificações ou substituições da proposta 

comercial ou de quaisquer documentos, uma vez entregues os envelopes ou ofertas que não se 

enquadrem nas especificações exigidas. 
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7.4. As licitantes arcarão com todos os custos relativos à apresentação das suas propostas. O 

CISALP, em nenhuma hipótese, será responsável por tais custos, quaisquer que sejam os 

procedimentos seguidos na Carta Convite ou os seus resultados. 

7.5.A proposta comercial deverá ser apresentada com validade não inferior a 60 (sessenta) dias 

contados a partir da data da sua apresentação. 

7.6. Prazo para realização do objeto: máximo de 15 (quinze) dias uteis a contar da convocação 

oficial da Comissão Permanente de Licitação com vigência até 31 de dezembro de 2022. 

7.7. Local para realização do objeto: Sede do Contratante. 

7.8. Caso os prazos estabelecidos nas condições anteriores não estejam expressamente 

indicados na proposta comercial, serão considerados pela Comissão Permanente de Licitação 

como aceitos pela licitante. 

7.9. O critério de julgamento das propostas será do tipo Maior Desconto na Tabela 

7.10. Deverá estar incluso na proposta de preço, valor para execução dos serviços completos 

conforme descritos no Termo de Referência, devendo todas as despesas de mão de obra, 

deslocamento, alimentação, etc, estar inclusas no valor. 

 

8. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO 

8.1. A Comissão Permanente de Licitações analisará, em primeiro lugar, a documentação de 

habilitação.  Os membros da Comissão Permanente de Licitações e os participantes rubricarão 

cada documento. Serão inabilitados os Licitantes cuja documentação não satisfizer as 

exigências deste Edital. 

8.2. A(s) empresa(s) considerada(s) inabilitada(s) pela Comissão Permanente de Licitações terão 

o prazo improrrogável de 5 (cinco) dias para retirada dos envelopes de proposta.  

8.3 - Será desclassificada a proposta que: 

a) Não atenda às exigências do Edital e/ou imponha condições; 

b) Seja omissa, vaga ou apresente irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o 

julgamento; 

c) Contenha preço excessivo ou inexequível. 
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8.4.  Atendidas as exigências do Edital, a Comissão Permanente de Licitações analisará as 

propostas e considerará vencedora aquela que se apresentar de acordo com as especificações 

estabelecidas e oferecer do tipo Maior Desconto na Tabela 

8.5. A classificação das propostas dar-se-á pela ordem crescente dos preços ofertados e, no 

caso de empate entre duas ou mais propostas e, após obedecido o disposto no § 2º do artigo 

3º - Lei 8.666/93, a Comissão de Licitação procederá o sorteio em ato público conforme previsto 

no § 2º, do art. 45, da Lei Federal n.º 8.666/93. 

8.6. Em caso de empate será obedecido o disposto no § 2º do art. 45 da Lei n° 8.666/93, ficando, 

desde já, convocadas as empresas licitantes para realização do sorteio na reunião de abertura 

e julgamento das propostas que será marcada no ato da habilitação. 

8.7. Será lavrada a ata desde abertura até a adjudicação das propostas.           

8.8. O objeto desta Carta Convite será adjudicado a uma única empresa, consubstanciado na 

Ata de Julgamento da Proposta. 

 

9. DO CONTRATO 

9.1. A Comissão Permanente de Licitação do CISALP convocará oficialmente a licitante 

vencedora para celebrar contrato nos termos desta Carta Convite.  

9.2. As obrigações das partes contratantes estão definidas na minuta do contrato, Anexo VII. 

9.3.  A recusa injustificada da licitante vencedora em realizar o objeto desta licitação, caracteriza 

o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a as penalidades legalmente 

estabelecidas. 

 

10. DO PAGAMENTO 

10.1. Conforme descrito no Termo de Referência Anexo I. 

 

11. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

11.1. Os recursos financeiros para pagamentos das despesas deste correrão por conta das 

dotações orçamentárias 10.302.9004.2.910.3.3.90.39 - Ficha 55. 
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12. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

12.1. Conforme descrito no Termo de Referência Anexo I. 

 

13. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

13.1. Decairá do direito de impugnar os termos deste edital a licitante que não o fizer até o 

segundo dia útil que anteceder a data limite para a entrega dos envelopes. 

13.2. Caberá ao Presidente da Comissão de Licitação do CISALP julgar e responder à impugnação 

em até 02 (dois) dias úteis que antecedem a data marcada para a abertura do Envelope nº 01. 

13.3. A impugnação feita tempestivamente não impedirá a licitante de participar deste 

processo licitatório, caso a decisão sobre a petição não seja prolatada antes da data marcada 

para o recebimento e abertura dos envelopes “Documentação de Habilitação” e “Proposta de 

Preços”. 

 

14. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

14.1. Observado o disposto no artigo 109 da Lei Federal n.º 8.666/93, a licitante poderá 

apresentar recurso ao presidente da Comissão Permanente de Licitação, no prazo de 02 (dois) 

dias úteis, a contar da intimação do ato ou lavratura da ata, nos casos de habilitação ou 

inabilitação da licitante ou do julgamento das propostas, anulação ou revogação desta licitação. 

14.2. Interposto, o recurso será comunicado às demais licitantes que poderão impugná-lo no 

prazo de 02 (dois) dias úteis. Findo esse período, impugnado ou não o recurso, a Comissão 

Permanente de Licitação poderá, no prazo de 05 (dois) dias úteis, reconsiderar a sua decisão ou 

submetê-lo a apreciação do Presidente do CISALP. 

14.3. Quaisquer argumentos ou subsídios concernentes à defesa da licitante que pretender 

reconsideração ou reforma, total ou parcial, das decisões da Comissão Permanente de Licitação 

deverão ser apresentados por escrito, exclusivamente, anexando-se ao recurso próprio. 

14.4.  Ao se constatar a desistência, expressa, de interposição de recursos à fase de habilitação, 

caberá à Comissão de Licitação prosseguir, imediatamente, no procedimento licitatório com a 

fase seguinte, ou seja, julgamento de propostas.   
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15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

15.1. Este edital estará disponível na sede do CISALP, sendo que quaisquer elementos, 

informações e esclarecimentos relativos a esta licitação, serão prestados pela Comissão 

Permanente de licitação do Consórcio, situado na Rua Juquinha Souto, n° 100, bairro Novo 

Horizonte, Lagoa Formosa/MG, Fone (34) 3824 – 1710, e-mail: licitacao@cisalp.mg.gov.br. 

15.2. Em caso de revogação ou anulação deste Convite serão observadas as disposições da Lei 

8.666/93 e alterações. 

15.3. Aplica-se ao presente instrumento convocatório nas partes omissas, a legislação em vigor. 

15.4. No caso do Licitante vencedor desistir da prestação dos serviços ora ofertados, serão 

convocados os demais Licitantes, obedecendo-se a ordem de classificação para a execução dos 

mesmos, sempre pelo preço da proposta vencedora em primeiro lugar, conforme determina a 

Lei n° 8.666/93. 

15.5. Findo o prazo de recebimento das propostas e documentação estabelecido no preâmbulo 

deste Edital, não será permitido, em hipótese nenhuma, qualquer outro Licitante interessado, 

como também qualquer retificação da documentação e/ou propostas após a entrega destas. 

15.6. Qualquer cidadão poderá participar da abertura das propostas, mas terão direito à palavra 

e rubricar documentos somente os Licitantes e a Comissão Permanente de Licitações. 

15.7. Todos e quaisquer adiamentos ocorridos durante o Processo Licitatório serão consignados 

em ata, designando-se nova data e horário para continuidade da audiência, os quais serão 

publicados no quadro de avisos do CISALP, não se obrigando a Comissão a dar ciência pessoal 

aos Licitantes ausentes às reuniões, desde que não haja disposição em contrário expressa em 

Lei. 

15.8. Toda a documentação apresentada neste ato convocatório e seus anexos são 

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

e se omita em outro será considerado especifico e válido. 

15.9. Fazem parte deste instrumento convocatório: 

a) Anexo I – Termo de Referência;  

b) Anexo II – Modelo de credenciamento; 

c) Anexo III – Modelo de Declaração de que Cumpre os Requisitos de Habilitação; 

d) Anexo IV - Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Superveniente; 

mailto:licitacao@cisalp.mg.gov.br
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e) Anexo V – Modelo de Declaração de Concordância com os Termos do Edital e do Termo de 

Referência; 

f) Anexo VI – Modelo de Declaração de que não emprega menores de 18 anos; 

g) Anexo VII – Modelo de Declaração de não Parentesco; 

h) Anexo VIII – Declaração de Capacidade Operacional; 

i) Anexo IX – Modelo de Proposta de Preços; 

j) Anexo X – Modelo de Declaração de Conhecimento dos Locais e Condições 

k) Anexo XI – Minuta do Contrato; 

l) Anexo XII – Cronograma Físico-Financeiro; 

m) Anexo XIII – Composição do BDI; 

n) Anexo XIV – Memória de Cálculo; 

o) Anexo XV – Memorial Descritivo; 

p) Anexo XVI – Projeto Arquitetônico. 

q) Anexo XVII – Portaria de Nomeação do Fiscal de Contratos 

  

 

 

Lagoa Formosa, 08 de agosto de 2022. 

 

 

 

Edson Machado de Andrade 
Presidente do CISALP 

 
 

 

Luísa Borges Mundim 
Presidente da Comissão Permanente de Licitações
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CONVITE 001/2022 

PROCESSO Nº 078/2022 

 

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO 

1.1. O presente Termo de Referência tem como objeto LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE 

PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA 

PREDIAL, SEM AUMENTO DE ÁREA CONSTRUÍDA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E 

EQUIPAMENTOS NA FORMA ESTABELECIDA EM PLANILHAS DE SERVIÇOS, PROJETO ARQUITETÔNICO E 

ANEXOS, PELO REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, MAIOR DESCONTO NA TABELA, NAS EDIFICAÇÕES DO 

PRÉDIO SEDE DO CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA – CEAE, ÓRGÃO GERIDO PELO CISALP, 

conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

1.2. A licitação será do tipo MAIOR DESCONTO NA TABELA, conforme tabela constante do Termo de 

Referência. 

1.3. A  sede do CEAE está localizada na Rua Hildebrando José de Souza, 121, Bairro Bela Vista, Patos de 

Minas/MG. 

1.4. As planilhas de serviços e insumos diversos estão embasadas no Sistema Nacional de Pesquisa de 

Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI e tabela SETOP, referente ao estado de Minas Gerais, para as 

edificações do CEAE. 

1.5. A contratação tem por objetivo, respeitada a isonomia entre os licitantes, selecionar a proposta mais 

vantajosa para a Administração e promover o desenvolvimento regional, garantindo a boa qualidade dos 

equipamentos e de empresas comprometidas com o desenvolvimento. 

 

2. FINALIDADE 

2.1. A finalidade deste termo é a realização de Licitação na modalidade CARTA CONVITE PARA 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA PREDIAL, SEM 

AUMENTO DE ÁREA CONSTRUÍDA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E 

EQUIPAMENTOS NA FORMA ESTABELECIDA EM PLANILHAS DE SERVIÇOS, PROJETO ARQUITETÔNICO E 

ANEXOS, PELO REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, MAIOR DESCONTO NA TABELA, NAS EDIFICAÇÕES DO 

PRÉDIO SEDE DO CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA – CEAE, ÓRGÃO GERIDO PELO CISALP. 

ANEXO I PROJETO BÁSICO/ TERMO DE REFERÊNCIA 
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Conforme exigência legal, foi utilizado, para referência dos valores orçados, o Sistema Nacional de 

Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI e tabela SETOP de Minas Gerais.  

 

3. PRAZO/CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO: 

3.1. O prazo de entrega, será contado após recebimento da nota de empenho e deverá atender todos os 

requisitos estabelecidos neste Edital, e será de no máximo 2 (dois) meses. 

3.2. O material/serviço, mesmo entregue e aceito, fica sujeito a ser refeito, corrigido ou substituído, no 

total ou em parte, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, sem acréscimo de valor, desde que 

comprovada a má-fé do fornecedor ou a preexistência de defeitos ou incorreções resultantes da execução 

ou de materiais empregados, conforme disposto na Lei nº 8.078, de 11/09/90 (Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor). Em caso de descumprimento, o contrato será rescindido, sem prejuízo das demais sanções 

administrativas, em virtude dos prejuízos causados à Administração, em conformidade com disposto na Lei 

nº 8666/93. 

3.3. Os serviços somente serão considerados executados mediante o recebimento definitivo pelo Fiscal do 

Serviço e/ou Gestor do Contrato. 

3.4.  Os recebimentos provisórios ou definitivos não excluem a responsabilidade civil da CONTRATADA pela 

solidez e segurança dos serviços e dos materiais empregados durante o período de garantia previsto para 

o serviço. 

 

4. VALOR ESTIMADO DE CONTRATAÇÃO: 

4.1 Tabela de composição do contrato: 
 

OBRA: Reforma CEAE  

ENDEREÇO: RUA DOUTOR NOÉ FERREIRA, CEAE, BAIRRO BELA VISTA - PATOS DE MINAS/MG 

REFERÊNCIA DE PREÇOS:  TABELAS SINAPI/SETOP DATA REFERÊNCIA: Setop - abril/22 - Sinapi - julho/22 

PROF. RESP.: FABIANO SOARES 
CORREIA 

CREA: 175.151/D - MG ART Nº:  MG20221073180 

PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 MESES DATA: 08/08/22 BDI: 25,00% 

                  

CÓDIGO ITEM DESCRIÇÃO  UNID. QUANT. 

PREÇO SEM BDI PREÇO COM BDI 

 
UNITÁRIO  

TOTAL 
 

UNITÁRIO  
TOTAL 

  1 
SERVIÇOS 
PRELIMINARES 

              

  1.1 Identificação da obra             

ED-
16660 

1.1.1 

FORNECIMENTO E 
COLOCAÇÃO DE 
PLACA DE OBRA EM 
CHAPA GALVANIZADA 
#26, ESP. 0,45 MM, 
PLOTADA COM 
ADESIVO VINÍLICO, 

m² 3,00 
        
206,42  

                  
619,26  

        
258,03  

                  774,08  
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AFIXADA COM 
REBITES 4,8X40 MM, 
EM ESTRUTURA 
METÁLICA DE 
METALON 20X20 MM, 
ESP. 1,25 MM, 
INCLUSIVE SUPORTE 
EM EUCALIPTO 
AUTOCLAVADO 
PINTADO COM TINTA 
PVA DUAS (2) 
DEMÃOS 

  TOTAL DO ITEM 1       
                  

619,26  
                    774,08  

                  

  2 
ADMINISTRAÇÃO 
LOCAL 

              

90780 2.1 
MESTRE DE OBRAS 
COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 352,00 
          
55,20  

             
19.430,40  

          
69,00  

              24.288,00  

  TOTAL DO ITEM 2       
             

19.430,40  
                24.288,00  

                  

  3 COBERTURA             

LIM-
CAL-005 

3.1 
LIMPEZA 
(DESOBSTRUÇÃO) DE 
CALHAS 

M 209,77 2,13 
                  

446,81  
            

2,66  
                  558,51  

98546 3.2 

IMPERMEABILIZAÇÃO 
DE SUPERFÍCIE COM 
MANTA ASFÁLTICA, 
UMA CAMADA, 
INCLUSIVE 
APLICAÇÃO DE 
PRIMER ASFÁLTICO, 
E=3MM. AF_06/2018 

M² 368,43 95,08 
             

35.030,32  
        

118,85  
              43.787,91  

ED-
48511 

3.3 

REMOÇÃO DE TELHA 
ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, 
INCLUSIVE 
AFASTAMENTO E 
EMPILHAMENTO 

M² 120,26 10,14 
               

1.219,44  
          

12,68  
                1.524,30  

ED-
48408 

3.4 

ENGRADAMENTO 
PARA TELHADO DE 
FIBROCIMENTO 
ONDULADA 

M² 60,13 74,37 
               

4.471,87  
          

92,96  
                5.589,84  

94210 3.5 

TELHAMENTO COM 
TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO E = 6 
MM, COM 
RECOBRIMENTO 
LATERAL DE 1 1/4 DE 
ONDA PARA TELHADO 
COM INCLINAÇÃO 
MÁXIMA DE 10°, COM 
ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019 

M² 120,26 43,08 
               

5.180,80  
          

53,85  
                6.476,00  

    TOTAL DO ITEM 3       
             

46.349,24  
                57.936,55  

                  

  4 ESQUADRIAS             

97644 4.1 

REMOÇÃO DE 
PORTAS, DE FORMA 
MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 

M² 10,75 
            
7,12  

                    
76,54  

            
8,90  

                    95,68  
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98689 4.2 

SOLEIRA EM 
GRANITO, LARGURA 
15 CM, ESPESSURA 
2,0 CM. AF_09/2020 

M 5,00 
          
66,86  

                  
334,30  

          
83,58  

                  417,88  

    TOTAL DO ITEM 4       
                  

410,84  
                    513,55  

                  

  5 FORROS             

96113 5.1 

FORRO EM PLACAS 
DE GESSO, PARA 
AMBIENTES 
COMERCIAIS. 
AF_05/2017_P 

M² 6,00 34,23 
                  

205,38  
          

42,79  
                  256,73  

    TOTAL DO ITEM 5       
                  

205,38  
                    256,73  

                  

  6 
INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS 
PREDIAIS 

            

Verba 6.1 

SERVIÇOS GERAIS DE 
MAUTENÇÃO EM 
INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 
PREDIAIS 

Unid. 1,00 
      
2.800,00  

               
2.800,00  

     
3.500,00  

                3.500,00  

    TOTAL DO ITEM 6       
               

2.800,00  
                  3.500,00  

                  

  7 
INSTALAÇÕS 
ELÉTRICAS 

            

Verba 7.1 

SERVIÇOS GERAIS DE 
MAUTENÇÃO EM 
INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS PREDIAIS 

Unid 1,00 5.500,00 
               

5.500,00  
     

6.875,00  
                6.875,00  

    TOTAL DO ITEM 7       
               

5.500,00  
                  6.875,00  

                  

  8 PINTURA              

ED-
50505 

8.1 
LIXAMENTO MANUAL 
EM PAREDE PARA 
REMOÇÃO DE TINTA 

M² 5.883,57 2,46 
             

14.473,57  
            

3,08  
              18.091,96  

88489 8.2 

APLICAÇÃO MANUAL 
DE PINTURA COM 
TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM 
PAREDES (ambientes 
internos e externos), 
DUASDEMÃOS. 
AF_06/2014 

M² 5.883,57 12,77 
             

75.133,13  
          

15,96  
              93.916,41  

88488 8.3 

APLICAÇÃO MANUAL 
DE PINTURA COM 
TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

M² 1.225,26 14,43 
             

17.680,50  
          

18,04  
              22.100,63  

    TOTAL DO ITEM 8       
            

107.287,20  
              134.109,00  

                  

  9 DESPESAS FINAIS              

LIM-
GER-
005 

9.1 
LIMPEZA GERAL DE 
OBRA 

M² 1.599,60 5,08 
               

8.125,97  
            

6,35  
              10.157,46  

    TOTAL DO ITEM 9       
               
8.125,97  

                10.157,46  
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VALOR TOTAL DA OBRA       
 R$ 
190.728,29  

   R$ 238.410,36  

                  

    
Declaro para os devidos fins que os itens apresentados neste 
Orçamento Discriminativo estão com os quantitativos compatíveis 

    

    
com os projetos / especificações técnicas que compõem a proposta da referida 

planilha orçamentária e os custos unitários previstos são iguais 
  

    
ou inferiores à mediana do SINAPI/SETOP atendendo, portanto, à 
Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO em vigor. 

    

                  

  RT:               

    
Engº Fabiano Soares 
Correia        

            

    Crea 175.151/D-MG             

 

5. DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA PARA A DESPESA 

5.1. Os recursos financeiros para fazer face às despesas de aquisição das referidas licenças correrão 

por conta das seguintes dotações: 10.302.9004.2.910.3.3.90.39 - Ficha 55. 

 

6. JUSTIFICATIVA 

6.1. O CISALP assumiu a gestão do CEAE em julho de 2022, estabelecimento que até então estava sob 

a gestão do município sede. 

Desde então, além dos reparos necessários que já havíamos identificados, várias intercorrências 

começaram a aparecer, como desabamento de teto, muitas infiltrações, alagamento na parte interna 

do estabelecimento devido danificações no telhado, dentre outros. 

Essas intercorrências acarretaram, devido a água que desceu do teto, em estragos de impressoras, 

computadores, além da interdição de vários espaços, gerando transtorno nos atendimentos e 

diminuição da oferta do serviço. 

O CEAE é um estabelecimento mantido com recursos da Secretaria de Saúde de Minas Gerais através do 

cumprimento de metas. Para que seja possível oferecer toas as especialidades necessárias e em 

quantidades que atinja as metas estabelecidas, se faz necessário espaços em perfeitas condições de uso, 

além de que, necessita ser um espaço seguro que não apresente risco para os funcionários e usuários, visto 

ter ocorrido de parte do teto desabar durante atendimento de uma das especialidades. 

Diante o exposto, verifica-se a necessidade de reparos na estrutura do imóvel, a fim de corrigir os 

problemas apresentados e evitar consequências maiores 

Como qualquer imóvel, manutenções preventivas e corretivas são essências, portanto, nessa reforma, 

serão corrigidas as prioridades para que o serviço não continue sendo prejudicado e a partir daí, serão 
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mantidas em dia as manutenções necessárias, desde que tenha recurso financeiro disponível para tal 

despesa. 

A contratação dar-se-á pelo Sistema de Carta Convite, pois o serviço de pequenas reformas, sem aumento 

de área construída, tem natureza de serviço comum, por possuir padrão de desempenho e qualidade que 

podem ser objetivamente definidos por especificações usuais de mercado. 

 A previsão do cumprimento do objeto é de 2 (dois) meses, conforme planilha de execução, contados a 

partir da sua assinatura, podendo ser prorrogado nos termos do inciso II, do art. 57, da lei 8.666/93, 

tendo em vista a obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, ajustando-se aos 

recursos orçamentários, minimizando futuros imprevistos e evitando possíveis prejuízos à Administração, 

com uma contratação que atenda as reais necessidades, sem restar desperdícios, bem como sem causar 

interrupção da execução dos serviços. 

Os elementos técnicos descritos neste Termo de Referência são os mínimos necessários para assegurar que 

a aquisição se dê de forma satisfatória, com as mínimas condições técnicas e de qualidade exigidas, e, ainda, 

assegurar o gasto racional dos recursos públicos. 

A contratação de empresa especializada para prestação dos serviços aqui descritos visa a garantir o 

conforto ambiental dos usuários, conforme relacionado Anexo deste Termo de Referência. 

O valor estimado de contratação tem como base estudo preliminar realizado pelo Engenheiro contratado 

pelo CISALP através da tabela do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – 

SINAPI e tabela SETOP, referente ao Estado de Minas Gerais. 

 

7. CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

7.1. O critério de julgamento será do tipo MAIOR DESCONTO NA TABELA, desde que observadas às 

especificações e demais condições estabelecidas neste Termo de Referência. 

7.2. Os preços propostos pela contratada deverão ser realinhados com base nos valores da tabela SINAPI e 

tabela SETOP, referente ao estado de Minas Gerais. No interesse do CISALP, o objeto da presente licitação 

poderá sofrer acréscimos ou supressões, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 

atualizado da contratação, nos termos do artigo 65, § 1 e 2º, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. 

 

8. TIPO DE LICITAÇÃO  

8.1. O tipo de licitação será Carta Convite do tipo MAIOR DESCONTO NA TABELA, apurado com base no 

critério de julgamento ofertado como base a tabela do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices 
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da Construção Civil – SINAPI e tabela SETOP, referente ao Estado de Minas Gerais, conforme condições 

previstas neste instrumento; 

4.2. A composição e definição dos índices Bonificações e Despesas Indiretas - BDI a serem utilizados nesta 

licitação terá o percentual máximo de 25,00%, conforme Anexo deste edital, para os serviços de reformas 

prediais, objeto deste Termo de Referência. 

 

9. VISTORIA 

9.1. A vistoria é condição obrigatória para participação no certame e a interessada deverá arcar com o ônus 

de tal operação. 

9.1.1. Para realização de vistoria nos locais de execução dos serviços relacionados no projeto, os licitantes 

deverão agendar previamente na sede do CEAE, com a servidora responsável Neuza Cristina Pereira 

Godinho, ou outro servidor designado para tal atividade, através do telefone: (34) 3030-1486. 

9.2. As vistorias deverão ser realizadas até o prazo máximo de 02 (dois) dias úteis antes da abertura das 

propostas e os representantes dos licitantes serão acompanhados por um servidor previamente designado 

pelo CISALP. 

9.3. É vedado à empresa vencedora fazer quaisquer reclamações posteriores ou requerer aditivos, alegando 

desconhecimento de detalhes específicos dos ambientes do imóvel pertencente ao CISALP.  

9.4. A empresa licitante ao realizar a vistoria e, eventualmente, subestimar sua proposta, estará incorrendo 

em risco típico do seu negócio, não podendo, futuramente, opô-lo contra a Administração para eximir-se 

de qualquer obrigação assumida ou para rever os termos do contrato que vier a firmar. 

9.4.1. A empresa que optar pelo disposto no item acima aceitará tacitamente todas as condições e 

adversidades que possam existir para a instalação dos equipamentos e prestação dos serviços licitados nos 

locais descritos nos respectivos itens, sem nenhum ônus à Administração.  

 

10.  QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

10.1. Como qualificação técnica, a licitante deverá apresentar, juntamente com os documentos de 

habilitação, a seguinte documentação: 

10.1.1. Certidão de Registro de Pessoa Jurídica, expedido pelo CREA ou CAU, competente da região a que 

estiver vinculada a licitante, que comprove ramo de atividade (modalidades de atuação) relacionada ao 

objeto licitado. 

10.1.1.1. A adjudicatária que for convocada para firmar o contrato e tiver registro em CREA fora do Estado 

de Minas Gerais deverá, obrigatoriamente, visar esse documento no CREA/MG. 
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10.1.2. A licitante deverá apresentar registro de responsáveis técnicos nas seguintes categorias:  

a) 01 (um) Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista. 

10.1.3. Atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, em 

nome da licitante, que comprove a aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 

características, quantidades e prazos com o serviço de manutenção predial e pequenas reformas com 

fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra.  

10.1.3.1. Será aceito o somatório de atestados de período concomitantes para comprovar a capacidade 

técnica-operacional da licitante.  

10.1.4. Certidão de Acervo Técnico (CAT) emitida e autenticada pelo CREA ou CAU, em nome dos 

responsáveis técnicos indicados no item, pela execução dos serviços de manutenção predial corretiva e 

pequenas reformas, na qual fique comprovada que ele tenha prestado ou esteja prestando serviços 

compatíveis com o objeto da presente licitação. 

10.2. A documentação que comprova os vínculos da CONTRATADA com os profissionais indicados poderá 

ser efetuada por: Contrato Social, se sócio, ou Carteira de Trabalho ou Contrato de Prestação de Serviço ou 

Ficha de Registro de Empregado, se nela constar o nome dos profissionais indicados. 

10.3. Declaração da licitante de que examinou o Termo de Referência em sua integralidade, incluindo 

planilhas e as especificações, conhece todos os aspectos peculiares à execução dos serviços, efetuaram 

todas as interpretações, deduções e conclusões para definição do seu custo de execução, de maneira que 

qualquer eventual falha de sua parte não a isentará das obrigações assumidas, independentemente de suas 

dificuldades. 

10.4. Declaração expressa de que a licitante possui, na data da entrega da documentação, capacidade 

operacional compatível com os serviços pretendidos, particularmente no que diz respeito à disponibilidade 

de aparelhamento, próprio ou de terceiros, instalações e pessoal de apoio técnico (anexo ao edital). 

10.5. Declaração de que os profissionais apontados como responsáveis técnicos dos participantes do 

certame, farão o acompanhamento dos serviços, comparecendo frequentemente ao local e quando da 

vistoria realizada pelos fiscais do Contratante, devidamente assinada por seu representante legal ou 

procurador designado (anexo ao edital). 

 

11.OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

11.1. Permitir acesso dos empregados da contratada ao local de execução dos serviços. 

11.2. Impedir que terceiros estranhos ao contrato prestem os serviços objeto da licitação. 

11.3. Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada. 



 
 

Rua Juquinha Souto, nº 100, bairro Novo Horizonte. Lagoa Formosa/MG 
(34)3824-1710 – E-mail: licitacao@cisalp.mg.gov.br 

11.4. Solicitar reparação do objeto do contrato que esteja em desacordo com a especificação apresentada 

e aceita, ou que apresente defeito. 

11.5. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto do contrato, sendo que essa fiscalização não exclui ou 

reduz a responsabilidade do contratado. 

11.6. Efetuar o pagamento do valor constante na nota fiscal eletrônica/fatura, após autorização do fiscal 

do contrato e posterior recebimento da nota fiscal eletrônica. 

11.7. Notificar a empresa sobre eventuais atrasos na execução dos serviços e/ou descumprimento de 

cláusulas previstas neste Termo e Referência. 

 

12. OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

12.1. Responder, em relação aos empregados, por todas as despesas decorrentes da execução do objeto, 

tais quais: salários, seguros de acidentes, taxas, impostos, contribuições, indenizações, distribuição de vale-

refeição, vales-transportes e outras exigências fiscais, sociais ou trabalhistas. 

12.2. Responder por quaisquer danos causados diretamente a Administração ou a terceiros, decorrentes 

de culpa ou dolo na execução do contrato. 

12.3. Manter os empregados devidamente identificados, devendo substitui-los imediatamente caso sejam 

considerados inconvenientes à boa ordem e as normas disciplinares da Administração. 

12.4. Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada pelos 

empregados nas instalações da Administração. 

12.5. Manter, durante a execução do objeto do contrato, em compatibilidade com obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

12.6. Responsabilizar-se pelos seguintes encargos, em especial: fiscais, comerciais, previdenciários e 

obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época 

própria, uma vez que não mantem nenhum vínculo empregatício com a Administração contratante. 

12.7. Designar preposto com amplos poderes para representá-la formalmente durante a prestação dos 

serviços, em todos os assuntos operacionais e administrativos relativos ao objeto do contrato. 

12.7.1. O preposto designado deverá deixar endereços, telefones (fixo e celular), telefax e e-mail, com o 

fiscal do serviço, devendo atender aos chamados do CISALP/CEAE, no prazo máximo de 2 (duas) horas. 

12.8. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, disponibilizando todos os materiais, 

equipamentos e mão-de obra necessária. 

12.9. Apresentar previamente à execução dos serviços as notas fiscais de compra de materiais e ou aluguel 

de equipamentos para fiscalização por parte da assessoria técnica de engenharia contratada pelo CISALP. 
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12.10. Reparar, corrigir, remover e refazer, às suas expensas, no todo ou em parte, os serviços em que se 

verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da má execução ou do uso de materiais de má 

qualidade. 

12.11. Indenizar o Contratante, pelo justo valor, quando ocorrerem danos, avarias, extravios e inutilização 

de objetos de sua propriedade ou de terceiros, decorrentes da execução dos serviços objeto deste Termo 

de Referência. 

12.12. Direito à ampla defesa e ao contraditório executar os serviços de forma a produzir o máximo de 

resultados, com o mínimo de transtornos para o CEAE. 

12.13. Observar, adotar, cumprir e fazer cumprir todas as normas de segurança e de prevenção de 

acidentes no desempenho dos serviços. 

12.14. Proceder à limpeza e retirada de entulhos dos locais de trabalho, após a execução de serviços. 

12.15. Informar à fiscalização, para efeito de controle de acesso às dependências dos imóveis do CEAE, o 

nome de todos os empregados a serem alocados na prestação do serviço. 

12.16. Fornecer além de uniforme, equipamentos de proteção individual –EPI’s e coletivos -EPC's a todos 

os empregados cujas atividades exijam, de acordo com as normas de segurança em vigor. 

12.17. Arcar com o transporte de pessoal, alimentação, todo o material e equipamentos necessários à 

execução dos serviços, bem como demais despesas agregadas a prestação dos serviços. 

12.18. Apresentar, por ocasião da execução dos serviços a serem prestados para o CISALP, a respectiva 

Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, devidamente 

registrada no CREA ou CAU, conforme Art. 127, § 4º, Lei 13.309, de 09 de agosto de 2010. 

12.19. Refazer, corrigir ou substituir, no total ou em parte, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, sem 

acréscimo de valor, desde que comprovada a má-fé do fornecedor ou a preexistência de defeitos ou 

incorreções resultantes da execução do objeto ou de materiais empregados, conforme disposto na Lei nº 

8.078, de 11/09/90 (Código de Proteção e Defesa do Consumidor). Em caso de descumprimento, o contrato 

será rescindido, sem prejuízo das demais sanções administrativas, em virtude dos prejuízos causados à 

Administração, em conformidade com disposto na Lei nº 8666/93. 

12.20.  Cumprir com todas as exigências estabelecidas no Termo de Referência e Contrato. 

 

13. PAGAMENTO 

13.1.  O pagamento será efetuado pela diretoria financeira do CISALP, mediante aprovação do fiscal de 

contrato e posterior apresentação da nota fiscal ao setor competente, fazendo constar da mesma, 
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discriminação, quantitativo, modalidade de licitação, preço unitário e preço total do (s) itens(s), 

devidamente atestadas pelo setor competente do CISALP – CONTRATANTE. 

13.2. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado a 

partir da regularização dos mesmos e sua reapresentação. 

13.3. Os pagamentos efetuados à CONTRATADA não a isentarão de suas obrigações e responsabilidades 

vinculadas à execução contrato, especialmente aquelas relacionadas com a qualidade. 

13.4. A remuneração pelos serviços, obedecerá aos valores constantes no Contrato, os quais correspondem 

ao valor total contratado, já incluídos todos os recolhimentos tributários, previdenciários, fiscais, 

trabalhistas e quaisquer outros porventura incidentes. 

13.5. No valor do serviço deverão estar inclusas todas as despesas agregadas a prestação dos serviços. 

13.6. Quaisquer despesas extras ou valores cobrados em desacordo com o Contrato, não serão autorizados 

pelo CISALP. 

13.7. A CONTRATANTE não assumirá responsabilidade pelo pagamento dos encargos e impostos que 

competirem à Licitante vencedora, nem se obrigará a fazer-lhes restituições, ou reembolso, de valores 

principais e acessórios, que está a despender com esses pagamentos. 

13.8. A Licitante vencedora ficará responsável em comunicar a CONTRATANTE o número da Conta Corrente 

e o Banco para se efetuar o pagamento referente ao cumprimento do objeto deste Edital e Termo de 

Referência. Caso a conta não seja do Banco do Brasil será descontada a tarifa bancária.  

13.9. A nota fiscal referente a prestação dos serviços deverá ser enviada para os endereços de e-mail: 

financeiro@cisalp.mg.gov.br e contabilidade@cisalp.mg.gov.br. Nela deverá constar todas as 

informações referentes ao serviço prestado ou item fornecido. 

 

14. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

14.1. O Contrato terá vigência de 2 (dois) meses a partir da sua assinatura, podendo ser prorrogado nos 

termos do inciso II, do art. 57, da lei 8.666/93, tendo em vista a obtenção de preços e condições mais 

vantajosas para a administração. 

14.2. Pela inexecução total ou parcial da contratação, a Administração poderá garantida prévia defesa, 

aplicar a CONTRATADA a extensão da falta ensejada, as penalidades previstas no Art. 87, da Lei 

8.666/93, na forma prevista no respectivo instrumento licitatório. 

14.3. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela CONTRATADA, sem 

justificativa aceita pelo CISALP, resguardado os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar 

nas seguintes sanções: 

mailto:financeiro@cisalp.mg.gov.br
mailto:contabilidade@cisalp.mg.gov.br
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a) 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na execução do objeto, ou por dia de atraso no 

cumprimento de obrigação contratual ou legal, até o 30º (trigésimo) dia, calculados sobre o valor do 

Contrato, por ocorrência. 

b) 05% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, no caso de atraso superior a 30(trinta) dias na 

execução do objeto ou no cumprimento de obrigação contratual ou legal, com a possível rescisão 

contratual. 

c) 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, na hipótese de a CONTRATADA, injustificadamente, 

desistir do Contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais casos de descumprimento 

contratual, quando o CISALP, em face da menor gravidade do fato e mediante motivação da 

autoridade superior, poderá reduzir o percentual da multa a ser aplicada. 

d) O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado dos 

pagamentos pelo CISALP. Se os valores pagos não forem suficientes, a diferença será recolhida pela 

CONTRATADA no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar da aplicação da sanção. 

e) As sanções previstas, em face da gravidade da infração, poderão ser aplicadas cumulativamente, 

após regular processo administrativo em que se garantirá a observância dos princípios do 

contraditório e da ampla defesa. 

f) Suspensão temporária de particular em licitação e impedimento de contratar com o CISALP por 

prazo de até 05 (cinco) anos, nos casos de descumprimento de cláusulas contratuais. 

 

15. FISCALIZAÇÃO/GERENCIAMENTO 

15.1. A fiscalização do contrato será exercida pelo fiscal de contrato, Fabiano Soares Correia, 

engenheiro inscrito no CREA através do nº175.151/D - MG, contratado pelo CISALP através do Processo 

de Licitação nº 023/2022, Dispensa de Licitação nº 08/2022 e Contrato nº 040/2022, nomeado pela 

Portaria nº 028/2022, ao qual compete sanar as dúvidas que surgirem no curso da execução e que de 

tudo dará ciência a CONTRATADA (Art. 67 de Lei N.º 8.666/93). 

15.2. O gerenciamento deste contrato caberá ao CISALP. 

15.3. A fiscalização/gerenciamento de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade 

da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, ainda que resultantes de 

imperfeições técnicas (Art. 70, da Lei 8.666/93). 

15.4. A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte os produtos/serviços 

entregues/prestados se em desacordo com o Contrato. 
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16. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

16.1.  AOS LICITANTES: 

Ficará impedido de licitar e contratar com o CISALP e, se for o caso, será descredenciado do Cadastro 

Geral de Fornecedores do CISALP, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem 

prejuízo das multas de até 10% do valor do contrato e demais cominações legais, nos termos do art. 

81 da Lei Federal 8.666/93, do art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02, o ADJUDICATÁRIO que: 

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar o contrato, deixar de 

apresentar documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa. 

b) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto. 

c) Não mantiver a proposta. 

d) Falhar ou fraudar a execução do contrato/instrumento equivalente. 

e) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. 

11.1.1. Não será aplicada a multa às empresas remanescentes, em virtude da não aceitação da primeira 

colocada. 

 

16.2. A CONTRATADA: 

Pela inexecução total ou parcial da contratação, a Administração poderá, garantida prévia defesa, aplicar a 

CONTRATADA a extensão da falta ensejada, as penalidades previstas no Art. 87, da Lei 8.666/93 e no art. 

7º da Lei 10.520/02, na forma prevista no respectivo instrumento licitatório. 

16.2.1 O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela licitante vencedora, sem 

justificativa aceita pelo CISALP, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar, 

nas seguintes sanções: 

a) 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na execução do objeto, ou por dia de atraso no 

cumprimento de obrigação contratual ou legal, até o 30º (trigésimo) dia, calculados sobre o valor do 

Contrato, por ocorrência; 

b) 05% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na 

execução do objeto ou no cumprimento de obrigação contratual ou legal, com a possível rescisão 

contratual; 

c) 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, na hipótese da CONTRATADA, injustificadamente, 

desistir do Contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais casos de descumprimento 

contratual, quando o CISALP, em face da menor gravidade do fato e mediante motivação da autoridade 

superior, poderá reduzir o percentual da multa a ser aplicada; 
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d) O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado dos 

pagamentos devidos pelo CISALP. Se os valores dos pagamentos devidos não forem suficientes, a 

diferença será recolhida pela CONTRATADA no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar da 

aplicação da sanção; 

e) As sanções previstas, em face da gravidade da infração, poderão ser aplicadas cumulativamente, 

após regular processo administrativo em que se garantirá a observância dos princípios do 

contraditório e da ampla defesa; 

f) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o CISALP por 

prazo de até 05 (cinco) anos, nos casos de descumprimento de cláusulas contratuais; 

g) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

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

a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a licitante vencedora 

ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada. 

As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas na hipótese de caso fortuito, força maior, 

devidamente justificadas e comprovadas, a juízo da Administração. 

 

17. DA GARANTIA DOS SERVIÇOS 

17.1. O prazo de garantia dos serviços será fundamentado pela presente Lei de Licitações, pelas normas e 

princípios do direito público e por analogia ao que omisso ao Código de Processo Civil.  Tratando-se de vício 

oculto, o referido prazo inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito. 

17.1.1.  Haverá suspensão do prazo supramencionado nos casos em que haja notificação de vício no serviço 

por parte do CISALP perante o contratado até resposta negativa correspondente, que deverá ser 

formalmente manifestada. 

17.2. O contratado fica obrigado a sanar o vício no serviço no prazo máximo de 30 (trinta) dias, após 

notificação.  Caso não o faça, poderá o CISALP exigir, alternativamente e à sua escolha:  

a) A ré execução dos serviços, sem custo adicional e quando cabível;  

b) A restituição imediata da quantia paga monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e 

danos;  

c) O abatimento proporcional no preço. 

17.2.1. A ré-execução dos serviços poderá ser confiada a terceiros devidamente capacitados, por conta e 

risco do contratado. 
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18. DISPOSIÇÕES GERAIS 

18.1. O CISALP reserva para si o direito de não aceitar peças, bem como acessórios, em desacordo com 

o previsto no Termo de Referência, ou em desconformidade com as normas legais ou técnicas 

pertinentes ao objeto. 

18.2. O CISALP reserva para si o direito de alterar quantitativos, sem que isto implique alteração dos 

preços ofertados, obedecido ao disposto no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93. 

18.3. Rege-se o objeto deste Termo de Referência pelos preceitos de direito público, aplicando-se, 

supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na 

forma do artigo 54, combinado com o inciso XII do artigo 55, todos da Lei nº 8.666/93. 

 

Lagoa Formosa, 08 de agosto de 2022. 

 

 

Erick Deivid Dias 
Gerente Administrativo CEAE 
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ANEXO II – MODELO DE CREDENCIAMENTO 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 078/2022 

CARTA CONVITE Nº 001/2022 

 

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

Identidade nº (***********) e CPF nº (***********), a participar da licitação instaurada pelo CISALP para 

contratação de empresa de engenharia para prestar serviços de reforma predial adaptativa, sem aumento 

de área construída, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos na forma estabelecida 

em planilhas de serviços, projeto arquitetônico e anexos, pelo regime de empreitada global maior desconto 

nas edificações do prédio sede do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Paranaíba – CISALP, na 

modalidade Carta Convite do tipo Maior Desconto na Tabela, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, 

outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se em nome da empresa (***********************), 

CNPJ nº (***********), bem como formular propostas, dar lances verbais e praticar todos os demais atos 

inerentes ao certame, inclusive assinar contratos. 

 

 

(************), (**) de (*****) de 2022. 

 

________________________________________________ 

Assinatura do dirigente da empresa 

 

Nome do responsável legal da empresa: (********************) 

Nº Cédula de Identidade: (**************) 
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ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO VII DO ART. 4º DA LEI Nº 

10.520/2002 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 078/2022 

CARTA CONVITE Nº 001/2022 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

 

(***********************), CNPJ (***********), por intermédio de seu representante legal, infra-

assinado, e para fins da Carta Convite nº 001/2022, DECLARA expressamente que cumpre plenamente os 

requisitos de habilitação e concorda com todos os termos estabelecidos neste Edital. 

 

(***************), (**) de (*******) de 2022. 

 

____________________________________________ 

Assinatura do Representante Legal da Licitante 

 

 

Nome: (********************) 

Nº Cédula de Identidade: (**************) 
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ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 078/2022 

CARTA CONVITE Nº 001/2022 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

A empresa (************************), CNPJ (***********), sediada (*******************), por 

intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins do Carta Convite nº 001/2022 

DECLARA expressamente que até a presente data, inexistem fatos supervenientes impedidos para sua 

habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 

posteriores, em cumprimento ao que determina o Edital. 

 

(************), (**) de (*****) de 2022. 

 

__________________________________ 

Representante Legal da Licitante 

 

 

Nome: _________________________ 

Nº Cédula de Identidade: ________________ 
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ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE CONCORDA COM OS TERMOS DO EDITAL E DO TERMO 

DE REFERÊNCIA 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 078/2022 

CARTA CONVITE Nº 001/2022 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

A empresa (**********************), CNPJ (**********), sediada (********************), por 

intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins d da Carta Convite nº 001/2022, 

DECLARA expressamente que concorda com todos os termos estabelecidos neste Edital, e que examinou o 

Termo de Referência em sua integralidade, incluindo planilhas e as especificações, conhece todos os 

aspectos peculiares à execução dos serviços, efetuaram todas as interpretações, deduções e conclusões 

para definição do seu custo de execução, de maneira que qualquer eventual falha de sua parte não a 

isentará das obrigações assumidas, independentemente de suas dificuldades. 

(*********), (**) de (******) de 2022. 

 

______________________________ 

Representante Legal da Licitante 

 

Nome: (***************************) 

Nº Cédula de Identidade: (************) 
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ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENORES 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 078/2022 

CARTA CONVITE Nº 001/2022 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

A empresa (*********************), CNPJ (***************), sediada (*********************), por 

intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins do Carta Convite 001/2022, DECLARA 

para fins do disposto no inciso V do art. 27 da lei 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela lei nº 9.854 

de 27 de outubro de 1999, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos, e não emprega menores de dezesseis anos. 

 

 

(*********), (**) de (******) de 2022. 

 

______________________________ 

Representante Legal da Licitante 

 

 

Nome: (***************************) 

Nº Cédula de Identidade: (************) 
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ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO 

 

 

(nome da empresa)________________________________, inscrita no CNPJ sob o 

nº_____________________________, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a) 

________________________________________________, portador (a) da Carteira de Identidade nº 

________________________e do CPF nº ___________________, DECLARA que:  

1) Não possui proprietário, sócios ou funcionários que sejam servidores ou agentes políticos do órgão ou 

entidade contratante ou responsável pela licitação;  

2) Não possui proprietário ou sócio que seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou 

por afinidade, até o terceiro grau, e por afinidade, até o segundo grau, de agente político do órgão ou 

entidade contratante ou responsável pela licitação. 

 

 

________________________, ____ de _ de _________. 

 

 

____________________________________________________ 

Assinatura do Representante Legal da Empresa 
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ANEXO VIII – DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE OPERACIONAL 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 078/2022 

CARTA CONVITE Nº 001/2022 

 

Declaramos que possuímos capacidade operacional compatível com os serviços pretendidos, 

particularmente no que diz respeito à disponibilidade de aparelhamento, próprio ou de terceiros, 

instalações e pessoal de apoio técnico. 

Declaramos que examinamos o Termo de Referência em sua integralidade, incluindo as planilhas e projetos 

nas especificações, conhecemos as condições locais e todos os aspectos peculiares à execução dos serviços, 

efetuamos todas as interpretações, deduções e conclusões para definição do seu custo d e execução, bem 

como formulamos uma estimativa correta das peculiaridades locais que possam influir no cumprimento 

contratual, de maneira que qualquer eventual falha de nossa parte não nos isentará das obrigações 

assumidas, independente mente de nossas dificuldades. 

Declaramos que os profissionais apontados como nossos responsáveis técnicos, no momento da licitação, 

farão o acompanhamento dos serviços, comparecendo frequentemente ao local e quando da vistoria 

realizada pelos fiscais do Contratante. 

Atenciosamente, 

(*********), (**) de (******) de 2022. 

________________________________________________ 
Assinatura do Responsável ou Representante Legal 

Carimbo da Empresa com CNPJ 
 

_______________________ 
Responsável(is) Técnico(s) 

Identidade: 
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ANEXO IX – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 078/2022 

CARTA CONVITE Nº 001/2022 

 

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para prestar serviços de reforma predial adaptativa, sem 

aumento de área construída, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos na forma 

estabelecida em planilhas de serviços, projeto arquitetônico e anexos, pelo regime de EMPREITADA 

GLOBAL MAIOR DESCONTO NA TABELA NAS EDIFICAÇÕES DO PRÉDIO SEDE DO CEAE, órgão gerido pelo 

CISALP. 

DADOS DO LICITANTE 

Razão Social do Licitante: _________________________________________________________________ 

CNPJ: Insc. Estadual: ____________________________________________________________________ 

Endereço: _____________________________________________________________________________ 

Cidade: ________________________________________   Estado: ________________________________ 

Telefone: _______________________ E-mail: ________________________________________________ 

INFORMAÇÕES PARA PAGAMENTOS: 

Banco: ______________ Agência: ____________ Conta: ________________ 

 

REPRESENTANTE LEGAL PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO: 

Nome: ________________________________________________________________________________ 

Identidade: __________________________      Órgão Expedidor: ____________________________ 

Estado Civil: _________________________                   Nacionalidade: ______________________________ 
CPF: _______________________________           E-mail:___________________________________
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Item Descrição dos serviços Valor Estimado do 

Contrato (R$) 

Percentual de 

Desconto (%) 

01 Serviços de engenharia para  manutenção, 

reparação, conserto e conservação predial 

adaptativa com fornecimento de peças, 

equipamentos, materiais e mão de obra, com base 

em tabelas e planilhas de serviços e insumos 

diversos, com base no Sistema Nacional de 

Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil –

SINAPI e tabela SETOP referente ao Estado de 

Minas Gerais, nas edificações do Prédio sede do 

CEAE.  

 

R$  

 

    % 

 

a) Para efeito de julgamento e de acordo com a cotação de preços unitários, aplicadas as quantidades definidas 

na planilha de atividades e quantidades, propomos a execução completa dos serviços pelo valor de: R$ 

...............(.......................................).   

b) Prazo de entrega dos serviços: 2 (dois) meses, contados da assinatura do Contrato/ expedição da Ordem de 

Serviços.    

c) A presente proposta tem o prazo de validade de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados a partir da data 

do protocolo constante no envelope II.    

   

Confirmamos nossa aceitação às condições estipulados neste edital.    

  

(*********), (**) de (******) de 2022. 

 

______________________________ 

Representante Legal da Licitante 
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ANEXO X – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS E CONDIÇÕES 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 078/202 

CARTA CONVITE Nº 001/2022 

 

Declaramos que temos pleno conhecimento dos locais e das condições em que deverá ser executada a obra 

de contratação de empresa especializada em construção civil para execução de reforma da sede do CISALP, 

localizada na Rua Juquinha Souto, nº 100, bairro Novo Horizonte, Município de Lagoa Formosa - MG, incluindo 

materiais e mão de obra, de acordo com o estipulado no edital de Carta Convite nº 001/2022 reconhecendo 

ainda que tal circunstância retira-nos a possibilidade de qualquer alegação futura de necessidade de 

adequação de objeto e/ou recomposição de preços quanto ao aqui declarado.  

 

Declaramos ainda que estamos cientes de que o preço proposto pela empresa está de acordo com as 

exigências do edital e seus anexos, e assim, dentro desta proposta, assumimos o compromisso de honrar 

plenamente todas as exigências do instrumento convocatório referente ao Processo Licitatório nº 078/2022, 

Carta Convite nº 001/2022, sem quaisquer direitos a reclamações futuras, sob a alegação de quaisquer 

desconhecimentos quanto às particularidades do objeto.  

 

 

 

________________________, _______ de _______________ de 2022. 

 

 

 

 

__________________________________________________________ 

Identificação, qualificação e assinatura do Representante Legal 
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ANEXO XI – MINUTA DO CONTRATO 

 

CONTRATO 00 x/2022 

CARTA CONVITE N° 01/2022 

 

MINUTA DA CARTA CONVITE PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE REFORMA PREDIAL, SEM AUMENTO DE ÁREA CONSTRUÍDA, COM FORNECIMENTO DE MÃO 

DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NA FORMA ESTABELECIDA EM PLANILHAS DE SERVIÇOS, 

PROJETO ARQUITETÔNICO E ANEXOS, PELO REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, MAIOR DESCONTO NA 

TABELA, NAS EDIFICAÇÕES DO PRÉDIO SEDE DO CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA – CEAE, 

ÓRGÃO GERIDO PELO CISALP, ÓRGÃO GERIDO PELO CISALP E A 

EMPRESA/LICITANTE.............................. 

 

Aos ...dias do mês de .... do ano de ........, sede do CISALP, situada a Rua Juquinha Souto, 100 – Novo 

Horizonte, nesta cidade, compareceram de um lado, o Sr. Edson Machado de Andrade, brasileiro, 

casado, filho de Antônio Machado de Andrade e Julieta Luiza de Andrade, portador da carteira de 

identidade n° M 357.852 PC/MG, inscrito no CPF sob o Nº 123.349.796-00, residente e domiciliado na Rua 

JK, nº 654, Bairro Centro, na cidade de Lagoa Formosa/MG, no uso das atribuições que o permite 

representar o CISALP, CNPJ nº 02.319.394/0001-70, e doravante designada simplesmente 

CONTRATANTE, e, de outro lado a Empresa/Licitante .............., CNPJ nº ............., estabelecida na 

cidade de ..... na .....,que apresentou os documentos exigidos por lei, neste ato representada pelo(a) 

Sr.(a) ....,CPF nº ........, nacionalidade ......., portador da Carteira de Identidade nº ......., órgão expedidor 

......, daqui por diante, denominada simplesmente CONTRATADA e tem entre si, justo e contratado e 

celebram, por força do presente instrumento, elaborado de acordo com a minuta examinada pela 

assessoria jurídica do CISALP, atendendo ao disposto no parágrafo único do art. 38, da Lei nº 8.666, 

de 21/Junho/1993, em conformidade com o constante do Processo de Licitação nº 003/2020 , o 

presente CONTRATO, que reger-se-á pelas disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21/Junho/1993 e 

alterações posteriores, Lei Federal nº 10.520 de 17/Julho/2002, Lei Estadual nº 14.167 de 

10/Janeiro/2002, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 
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1.1. O presente contrato tem por objeto CARTA CONVITE PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA PREDIAL, SEM AUMENTO DE ÁREA 

CONSTRUÍDA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NA FORMA 

ESTABELECIDA EM PLANILHAS DE SERVIÇOS, PROJETO ARQUITETÔNICO E ANEXOS, PELO REGIME DE 

EMPREITADA GLOBAL, MAIOR DESCONTO NA TABELA, NAS EDIFICAÇÕES DO PRÉDIO SEDE DO CENTRO 

ESTADUAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA – CEAE, ÓRGÃO GERIDO PELO CISALP, conforme itens 

constantes no Anexo I, parte integrante deste instrumento. 

1.2. A licitação será dividida será do tipo MAIOR DESCONTO NA TABELA, conforme tabela constante do 

Termo de Referência. 

1.3. A  sede do CEAE está localizada na Rua Hildebrando José de Souza, 121, Bairro Bela Vista, Patos de 

Minas/MG. 

1.4. As planilhas de serviços e insumos diversos estão embasadas no Sistema Nacional de Pesquisa de 

Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI e tabela SETOP, referente ao estado de Minas Gerais, para as 

edificações do CEAE. 

1.5. A contratação tem por objetivo, respeitada a isonomia entre os licitantes, selecionar a proposta mais 

vantajosa para a Administração e promover o desenvolvimento regional, garantindo a boa qualidade dos 

equipamentos e de empresas comprometidas com o desenvolvimento. 

 

Parágrafo primeiro – os serviços deverão obedecer ao Projeto Básico/Termo de Referência. 

Parágrafo segundo – A prestação dos serviços obedecerá ao estipulado neste contrato, bem como as 

disposições constantes dos documentos adiante enumerados, que integram o Processo nº 078/2022, 

e que independentemente de transcrição, fazem parte integrante e complementar deste contrato, no 

que não o contrariarem: 

a) CARTA CONVITE Nº 001/2022 

b) Proposta e Documentos que o acompanham, firmados pela CONTRATADA e apresentados à 

CONTRATANTE, dentro do prazo estipulado em edital. 

Parágrafo terceiro – O objeto ora adquirido foi objeto de licitação, de acordo com o disposto na Lei 

10.520/02 e subsidiariamente na Lei 8.666/93, sob a modalidade mencionada na alínea “a” do 

parágrafo 4.º desta cláusula. 

 

2. PRAZO/CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO: 
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2.1. O prazo de entrega, será contado após recebimento da nota de empenho e deverá atender todos os requisitos 

estabelecidos neste Edital, e será de no máximo 2 (dois) meses. 

2.2. O material/serviço, mesmo entregue e aceito, fica sujeito a ser refeito, corrigido ou substituído, no 

total ou em parte, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, sem acréscimo de valor, desde que 

comprovada a má-fé do fornecedor ou a preexistência de defeitos ou incorreções resultantes da execução 

ou de materiais empregados, conforme disposto na Lei nº 8.078, de 11/09/90 (Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor). Em caso de descumprimento, o contrato será rescindido, sem prejuízo das demais sanções 

administrativas, em virtude dos prejuízos causados à Administração, em conformidade com disposto na Lei 

nº 8666/93. 

2.3. Os serviços somente serão considerados executados mediante o recebimento definitivo pelo Fiscal do 

Serviço e/ou Gestor do Contrato. 

2.4.  Os recebimentos provisórios ou definitivos não excluem a responsabilidade civil da CONTRATADA pela 

solidez e segurança dos serviços e dos materiais empregados durante o período de garantia previsto para 

o serviço. 

 

3. DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA PARA A DESPESA 

3.1. Os recursos financeiros para fazer face às despesas de aquisição das referidas licenças correrão por conta das 

seguintes dotações: 10.302.9004.2.910.3.3.90.39 - Ficha 55. 

 

4. CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

4.1. O critério de julgamento será do tipo MAIOR DESCONTO NA TABELA, desde que observadas às especificações e 

demais condições estabelecidas neste Termo de Referência. 

4.2. Os preços propostos pela contratada deverão ser realinhados com base nos valores da tabela SINAPI e 

tabela SETOP, referente ao estado de Minas Gerais. No interesse do CISALP, o objeto da presente licitação 

poderá sofrer acréscimos ou supressões, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 

atualizado da contratação, nos termos do artigo 65, § 1 e 2º, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. 

 

5. TIPO DE LICITAÇÃO  

5.1. O tipo de licitação será Carta Convite do tipo MAIOR DESCONTO GLOBAL NA TABELA, apurado com 

base no critério de julgamento ofertado como base a tabela do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e 

Índices da Construção Civil – SINAPI e tabela SETOP, referente ao Estado de Minas Gerais, conforme 

condições previstas neste instrumento; 
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5.2. A composição e definição dos índices Bonificações e Despesas Indiretas - BDI a serem utilizados nesta 

licitação terá o percentual máximo de 25,00%, conforme Anexo deste edital, para os serviços de reformas 

prediais, objeto deste Termo de Referência. 

 

6.OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

6.1. Permitir acesso dos empregados da contratada ao local de execução dos serviços. 

6.2. Impedir que terceiros estranhos ao contrato prestem os serviços objeto da licitação. 

6.3. Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada. 

6.4. Solicitar reparação do objeto do contrato que esteja em desacordo com a especificação apresentada e 

aceita, ou que apresente defeito. 

6.5. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto do contrato, sendo que essa fiscalização não exclui ou 

reduz a responsabilidade do contratado. 

6.6. Efetuar o pagamento do valor constante na nota fiscal eletrônica/fatura, após autorização do fiscal do 

contrato e posterior recebimento da nota fiscal eletrônica. 

6.7. Notificar a empresa sobre eventuais atrasos na execução dos serviços e/ou descumprimento de 

cláusulas previstas neste Termo e Referência. 

 

7. OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

7.1. Responder, em relação aos empregados, por todas as despesas decorrentes da execução do objeto, 

tais quais: salários, seguros de acidentes, taxas, impostos, contribuições, indenizações, distribuição de vale-

refeição, vales-transportes e outras exigências fiscais, sociais ou trabalhistas. 

7.2. Responder por quaisquer danos causados diretamente a Administração ou a terceiros, decorrentes de 

culpa ou dolo na execução do contrato. 

7.3. Manter os empregados devidamente identificados, devendo substitui-los imediatamente caso sejam 

considerados inconvenientes à boa ordem e as normas disciplinares da Administração. 

7.4. Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada pelos 

empregados nas instalações da Administração. 

7.5. Manter, durante a execução do objeto do contrato, em compatibilidade com obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

7.6. Responsabilizar-se pelos seguintes encargos, em especial: fiscais, comerciais, previdenciários e 

obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época 

própria, uma vez que não mantem nenhum vínculo empregatício com a Administração contratante. 



 

Rua Juquinha Souto, nº 100, bairro Novo Horizonte. Lagoa Formosa/MG 
(34)3824-1710 – E-mail: licitacao@cisalp.mg.gov.br 

 

7.7. Designar preposto com amplos poderes para representá-la formalmente durante a prestação dos 

serviços, em todos os assuntos operacionais e administrativos relativos ao objeto do contrato. 

7.7.1. O preposto designado deverá deixar endereços, telefones (fixo e celular), telefax e e-mail, com o 

fiscal do serviço, devendo atender aos chamados do CISALP/CEAE, no prazo máximo de 2 (duas) horas. 

7.8. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, disponibilizando todos os materiais, 

equipamentos e mão-de obra necessária. 

7.9. Apresentar previamente à execução dos serviços as notas fiscais de compra de materiais e ou aluguel 

de equipamentos para fiscalização por parte da assessoria técnica de engenharia contratada pelo CISALP. 

7.10. Reparar, corrigir, remover e refazer, às suas expensas, no todo ou em parte, os serviços em que se 

verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da má execução ou do uso de materiais de má 

qualidade. 

7.11. Indenizar o Contratante, pelo justo valor, quando ocorrerem danos, avarias, extravios e inutilização 

de objetos de sua propriedade ou de terceiros, decorrentes da execução dos serviços objeto deste Termo 

de Referência. 

7.12. Direito à ampla defesa e ao contraditório executar os serviços de forma a produzir o máximo de 

resultados, com o mínimo de transtornos para o CEAE. 

7.13. Observar, adotar, cumprir e fazer cumprir todas as normas de segurança e de prevenção de acidentes 

no desempenho dos serviços. 

7.14. Proceder à limpeza e retirada de entulhos dos locais de trabalho, após a execução de serviços. 

7.15. Informar à fiscalização, para efeito de controle de acesso às dependências dos imóveis do CISALP, o 

nome, os respectivos de todos os empregados a serem alocados na prestação do serviço. 

7.16. Fornecer além de uniforme, equipamentos de proteção individual –EPI’s e coletivos -EPC's a todos os 

empregados cujas atividades exijam, de acordo com as normas de segurança em vigor. 

7.17. Arcar com o transporte de pessoal, alimentação, todo o material e equipamentos necessários à 

execução dos serviços, bem como demais despesas agregadas a prestação dos serviços. 

7.18. Apresentar, por ocasião da execução dos serviços a serem prestados no CISALP, a respectiva Anotação 

de Responsabilidade Técnica – ART ou Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, devidamente registrada 

no CREA ou CAU, conforme Art. 127, § 4º, Lei 13.309, de 09 de agosto de 2010. 

7.19. Refazer, corrigir ou substituir, no total ou em parte, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, sem 

acréscimo de valor, desde que comprovada a má-fé do fornecedor ou a preexistência de defeitos ou 

incorreções resultantes da execução do objeto ou de materiais empregados, conforme disposto na Lei nº 

8.078, de 11/09/90 (Código de Proteção e Defesa do Consumidor). Em caso de descumprimento, o contrato 



 

Rua Juquinha Souto, nº 100, bairro Novo Horizonte. Lagoa Formosa/MG 
(34)3824-1710 – E-mail: licitacao@cisalp.mg.gov.br 

 

será rescindido, sem prejuízo das demais sanções administrativas, em virtude dos prejuízos causados à 

Administração, em conformidade com disposto na Lei nº 8666/93. 

7.20.  Cumprir com todas as exigências estabelecidas no Termo de Referência e Contrato. 

 

6. PAGAMENTO 

8.1.  O pagamento será efetuado pela diretoria financeira do CISALP, mediante aprovação do fiscal de contrato e posterior 

apresentação da nota fiscal ao setor competente, fazendo constar da mesma, discriminação, quantitativo, modalidade de 

licitação, preço unitário e preço total do (s) itens(s), devidamente atestadas pelo setor competente do CISALP – 

CONTRATANTE. 

8.2. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado a partir da 

regularização dos mesmos e sua reapresentação. 

8.3. Os pagamentos efetuados à CONTRATADA não a isentarão de suas obrigações e responsabilidades vinculadas à 

execução contrato, especialmente aquelas relacionadas com a qualidade. 

8.4. A remuneração pelos serviços, obedecerá aos valores constantes no Contrato, os quais correspondem ao valor total 

contratado, já incluídos todos os recolhimentos tributários, previdenciários, fiscais, trabalhistas e quaisquer outros 

porventura incidentes. 

8.5. No valor do serviço deverão estar inclusas todas as despesas agregadas a prestação dos serviços. 

8.6. Quaisquer despesas extras ou valores cobrados em desacordo com o Contrato, não serão autorizados pelo CISALP. 

8.7. A CONTRATANTE não assumirá responsabilidade pelo pagamento dos encargos e impostos que competirem à Licitante 

vencedora, nem se obrigará a fazer-lhes restituições, ou reembolso, de valores principais e acessórios, que está a 

despender com esses pagamentos. 

8.8. A Licitante vencedora ficará responsável em comunicar a CONTRATANTE o número da Conta Corrente e o Banco para 

se efetuar o pagamento referente ao cumprimento do objeto deste Edital e Termo de Referência. Caso a conta não seja 

do Banco do Brasil será descontada a tarifa bancária.  

8.9. A nota fiscal referente a prestação dos serviços deverá ser enviada para os endereços de e-mail: 

financeiro@cisalp.mg.gov.br e contabilidade@cisalp.mg.gov.br. Nela deverá constar todas as informações referentes ao 

serviço prestado ou item fornecido. 

 

9. DAS RETENÇÕES (SE FOR O CASO) 

Parágrafo primeiro - PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - Em cumprimento ao artigo 31 da Lei nº 8.212/91, 

e alterações posteriores, e Instruções Normativas vigentes no período da contratação editadas pelo 

Instituto Nacional do Seguro Social, a CONTRATANTE reterá 11% (onze por cento) do valor bruto da 

nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, ou percentual referente a atividade específica 

observado o disposto na IN vigente, exceto para as empresas optante pelo SIMPLES NACIONAL. 

mailto:financeiro@cisalp.mg.gov.br
mailto:contabilidade@cisalp.mg.gov.br
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Parágrafo segundo - Como decorrência da retenção, a CONTRATANTE obriga- se à recolher ao INSS a 

importância retida em nome da CONTRATADA, por meio de documento de arrecadação identificado 

com a inscrição do estabelecimento da empresa CONTRATADA no CNPJ/MF e com a razão social da 

empresa CONTRATANTE e CONTRATADA, até o dia dois do mês seguinte ao da data da emissão da 

fatura, ou no primeiro dia útil subsequente, se não houver expediente bancário no dia dois. 

Parágrafo terceiro - Na emissão da fatura, a empresa CONTRATADA deverá destacar o valor da 

retenção, com o título de RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL, observadas as regras da Instruções 

editadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). 

Parágrafo quarto - A falta de destaque do valor de retenção no documento autoriza que a 

CONTRATANTE proceda a devida retenção sobre o título de cobrança ou o devolva a CONTRATADA 

para que seja providenciada a adequação. 

Parágrafo quinto – A CONTRATAD A deverá apresentar planilha de custos que comprove a parte de 

fornecimento de materiais discriminada na nota fiscal de serviço. 

 

10. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (SE FOR O CASO) 

10.1. A CONTRATAD A deverá destacar alíquota correspondente ao serviço prestado observando a 

Tabela I da referida Lei, calculada sobre o valor bruto da nota fiscal. 

Parágrafo primeiro – Na emissão da nota fiscal de prestação de serviços, a empresa CONTRATADA 

deverá destacar o valor do imposto, no campo específico, observada a legislação pertinente. 

Parágrafo segundo - A falta de destaque do valor do imposto no documento fiscal autoriza que a 

CONTRATANTE proceda o devido desconto sobre o título de cobrança ou devolva a CONTRATADA para 

que seja providenciada a adequação. 

 

11. DO CONTRATO 

11.1. O presente Contrato terá vigência de 2 (dois) meses a partir da sua assinatura, podendo ser 

prorrogado nos termos do inciso II, do art. 57, da lei 8.666/93, tendo em vista a obtenção de preços e 

condições mais vantajosas para a administração. 

11.2. Pela inexecução total ou parcial da contratação, a Administração poderá garantida prévia defesa, 

aplicar a CONTRATADA a extensão da falta ensejada, as penalidades previstas no Art. 87, da Lei 

8.666/93, na forma prevista no respectivo instrumento licitatório. 

11.3.O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela CONTRATADA, sem 

justificativa aceita pelo CISALP, resguardado os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar 
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nas seguintes sanções: 

a) 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na execução do objeto, ou por dia de atraso no 

cumprimento de obrigação contratual ou legal, até o 30º (trigésimo) dia, calculados sobre o valor do 

Contrato, por ocorrência. 

b) 05% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, no caso de atraso superior a 30(trinta) dias na 

execução do objeto ou no cumprimento de obrigação contratual ou legal, com a possível rescisão 

contratual. 

c) 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, na hipótese de a CONTRATADA, injustificadamente, 

desistir do Contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais casos de descumprimento 

contratual, quando o CISALP, em face da menor gravidade do fato e mediante motivação da 

autoridade superior, poderá reduzir o percentual da multa a ser aplicada. 

d) O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado dos 

pagamentos pelo CISALP. Se os valores pagos não forem suficientes, a diferença será recolhida pela 

CONTRATADA no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar da aplicação da sanção. 

e) As sanções previstas, em face da gravidade da infração, poderão ser aplicadas cumulativamente, 

após regular processo administrativo em que se garantirá a observância dos princípios do 

contraditório e da ampla defesa. 

f) Suspensão temporária de particular em licitação e impedimento de contratar com o CISALP por 

prazo de até 05 (cinco) anos, nos casos de descumprimento de cláusulas contratuais. 

 

12. FISCALIZAÇÃO/GERENCIAMENTO 

12.1. A fiscalização do contrato será exercida pelo fiscal de contrato, Fabiano Soares Correia, 

engenheiro inscrito no CREA através do nº175.151/D - MG, contratado pelo CISALP através do Processo 

de Licitação nº 023/2022, Dispensa de Licitação nº 08/2022 e Contrato nº 040/2022, nomeado pela 

Portaria nº 027/2022, ao qual compete sanar as dúvidas que surgirem no curso da execução e que de 

tudo dará ciência a CONTRATADA (Art. 67 de Lei N.º 8.666/93). 

12.2. O gerenciamento deste contrato caberá ao CISALP. 

12.3. A fiscalização/gerenciamento de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade 

da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, ainda que resultantes de 

imperfeições técnicas (Art. 70, da Lei 8.666/93). 

12.4. A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte os produtos/serviços 

entregues/prestados se em desacordo com o Contrato. 
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17. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

13.1.  AOS LICITANTES: 

Ficará impedido de licitar e contratar com o CISALP e, se for o caso, será descredenciado do Cadastro 

Geral de Fornecedores do CISALP, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem 

prejuízo das multas de até 10% do valor do contrato e demais cominações legais, nos termos do art. 

81 da Lei Federal 8.666/93, do art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02, o ADJUDICATÁRIO que: 

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar o contrato, deixar de 

apresentar documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa. 

b) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto. 

c) Não mantiver a proposta. 

d) Falhar ou fraudar a execução do contrato/instrumento equivalente. 

e) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. 

13.1.1. Não será aplicada a multa às empresas remanescentes, em virtude da não aceitação da primeira 

colocada. 

 

13.2. A CONTRATADA: 

13.2.1. Pela inexecução total ou parcial da contratação, a Administração poderá, garantida prévia defesa, 

aplicar a CONTRATADA a extensão da falta ensejada, as penalidades previstas no Art. 87, da Lei 8.666/93 e 

no art. 7º da Lei 10.520/02, na forma prevista no respectivo instrumento licitatório. 

13.2.1. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela licitante vencedora, sem 

justificativa aceita pelo CISALP, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar, 

nas seguintes sanções: 

a) 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na execução do objeto, ou por dia de atraso no 

cumprimento de obrigação contratual ou legal, até o 30º (trigésimo) dia, calculados sobre o valor do 

Contrato, por ocorrência; 

b) 05% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na 

execução do objeto ou no cumprimento de obrigação contratual ou legal, com a possível rescisão 

contratual; 

c) 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, na hipótese da CONTRATADA, injustificadamente, 

desistir do Contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais casos de descumprimento 
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contratual, quando o CISALP, em face da menor gravidade do fato e mediante motivação da autoridade 

superior, poderá reduzir o percentual da multa a ser aplicada; 

d) O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado dos 

pagamentos devidos pelo CISALP. Se os valores dos pagamentos devidos não forem suficientes, a 

diferença será recolhida pela CONTRATADA no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar da 

aplicação da sanção; 

e) As sanções previstas, em face da gravidade da infração, poderão ser aplicadas cumulativamente, 

após regular processo administrativo em que se garantirá a observância dos princípios do 

contraditório e da ampla defesa; 

f) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o CISALP por 

prazo de até 05 (cinco) anos, nos casos de descumprimento de cláusulas contratuais; 

g) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

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

a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a licitante vencedora 

ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada. 

As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas na hipótese de caso fortuito, força maior, 

devidamente justificadas e comprovadas, a juízo da Administração. 

 

14. DO PREÇO 

14.1. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor total de R$___________ (  ) pela execução 

dos serviços. 

 

15. DA GARANTIA DOS SERVIÇOS 

15.1. O prazo de garantia dos serviços será fundamentado pela presente Lei de Licitações, pelas normas e 

princípios do direito público e por analogia ao que omisso ao Código de Processo Civil.  Tratando-se de vício 

oculto, o referido prazo inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito. 

151.1.  Haverá suspensão do prazo supramencionado nos casos em que haja notificação de vício no serviço 

por parte do CISALP perante o contratado até resposta negativa correspondente, que deverá ser 

formalmente manifestada. 

15.2. O contratado fica obrigado a sanar o vício no serviço no prazo máximo de 30 (trinta) dias, após 

notificação.  Caso não o faça, poderá o CISALP exigir, alternativamente e à sua escolha:  

a) A ré execução dos serviços, sem custo adicional e quando cabível;  
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b) A restituição imediata da quantia paga monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e 

danos;  

c) O abatimento proporcional no preço. 

15.2.1. A ré-execução dos serviços poderá ser confiada a terceiros devidamente capacitados, por conta e 

risco do contratado. 

 

16.DA RESCISÃO 

16.1. O presente contrato poderá ser rescindido de conformidade com o disposto nos artigos 77 a 

80 da Lei 8.666/93. 

Parágrafo único - Na ocorrência de rescisão, por conveniência administrativa, a CONTRATADA será 

notificada. 

 

17.  DISPOSIÇÕES GERAIS 

17.1. O CISALP reserva para si o direito de não aceitar peças, bem como acessórios, em desacordo com 

o previsto no Termo de Referência, ou em desconformidade com as normas legais ou técnicas 

pertinentes ao objeto. 

17.2. O CISALP reserva para si o direito de alterar quantitativos, sem que isto implique alteração dos 

preços ofertados, obedecido ao disposto no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93. 

17.3. Rege-se o objeto deste Termo de Referência pelos preceitos de direito público, aplicando-se, 

supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na 

forma do artigo 54, combinado com o inciso XII do artigo 55, todos da Lei nº 8.666/93. 

 

18. DO FORO 

18.1. Para dirimir todas as questões oriundas do presente Contrato, é competente o Foro da Comarca 

de Patos de Minas. 

E, para firmeza e como prova de haverem, entre si, ajustado e contratado, foi lavrado o presente Termo 

de contrato, que depois de lido e achado conforme, é assinado, em 2 (duas) vias de igual teor e forma, 

pelas partes CONTRATANTES, tendo sido arquivado no CISALP, com registro de seu extrato, e dele 

extraídas as cópias necessárias. 

 

Lagoa Formosa - MG, xx de xx de 2022. 
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                            _________________________        ___________________________ 
CONTRATADO(A)                                  CONTRATANTE 

 
TESTEMUNHAS: 
1.____________________________   2.____________________________ 
Nome:       Nome: 
CPF:       CPF: 
Cargo:       Cargo: 
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ANEXO XII – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

CARTA CONVITE N° 01/2022 

OBRA: Reforma CEAE  

ENDEREÇO: RUA DOUTOR NOÉ FERREIRA, CEAE, BAIRRO BELA VISTA - PATOS DE MINAS/MG 

                      

ITE
M 

DESCRIÇÃO DOS 
SERVIÇOS 

VALOR R$ PESO 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS TOTAL 

                      

1 SERVIÇOS PRELIMINARES           774,08  0,32% 100,00%           100,00% 

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 
      
24.288,00  

10,19% 50,00% 50,00%         100,00% 

3 COBERTURA 
      
57.936,55  

24,30% 80,00% 20,00%         100,00% 

4 ESQUADRIAS           513,55  0,22% 50,00% 50,00%         100,00% 

5 FORROS           256,73  0,11% 20,00% 80,00%         100,00% 

6 
INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS 
PREDIAIS 

       3.500,00  1,47% 50,00% 50,00%         100,00% 

7 INSTALAÇÕS ELÉTRICAS        6.875,00  2,88% 20,00% 80,00%         100,00% 

8 PINTURA  
    
134.109,00  

56,25% 35,00% 65,00%         100,00% 

9 DESPESAS FINAIS  
      
10.157,46  

4,26%   100,00%         100,00% 

% PARCELA   
100,00

% 
45,99% 54,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

% TOTAL ACUMULADO     45,99% 100,00% 100,00%         

VALOR PARCELA (R$) 
    

238.410,36  
  

     
109.638,58  

 
128.771,77  

              -    
              

-    
                 

-    
                 

-    
    

238.410,36  

VALOR ACUMULADO (R$)   
     
109.638,58  

 
238.410,36  

 
238.410,36  

              
-    

                 
-    

                 
-    
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OBRA: Reforma CEAE   

 ENDEREÇO: RUA DOUTOR NOÉ FERREIRA, CEAE, BAIRRO BELA VISTA - PATOS DE MINAS/MG  

 PROF. RESP.: FABIANO SOARES CORREIA   CREA: 175.151/D - MG   ART Nº:  
MG20221073180  

DATA: 08/08/202
2 

                    

1) ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ( 3,00% a 
5,50%)             

                    

  3,31%                 

          Adm. Central, Seguros e Garantias, Riscos        1,0521  

2) SEGUROS E GARANTIAS - ( 0,80% a 
1,00%)   

Despesas 
Financeiras            1,0100  

          
Lucro/Remuneraçã
o            1,0700  

  0,80%       Impostos (com desoneração)          0,8985  

          Impostos (sem desoneração)          0,9435  

3) RISCOS  -  ( 0,97% a 1,27%)               

                    

  1,10%                 

                    
4) DESPESAS FINANCEIRAS - ( 0,59% a 
1,39%)             

                    

  1,00%                 

                    
5) LUCRO/REMUNERAÇÃO  - (6,16% a 
8,96%)             

                    

  7,00%                 

                    

6) IMPOSTOS                   
 - ISS - Variação de 2% a 5% - Justificado pela Legislação Tributária Municipal com apresentação da base de 
cálculo da alíquota. 

                    

  COFINS= 3,00% PIS= 
0,65

% ISS= 2,00%       

                    

CPRB= 4,50%               

                    

A) Sem desoneração:                 

                    

  
BDI= 20,51% Faixa referencial 

1º Quartil Médio 3º Quartil 

  20,34% 
22,12

% 25,00% 

                    

B) Com desoneração:                 

                    

  
BDI= 26,54% 

          

            

  

ANEXO XIII - COMPOSIÇÃO DO BDI 
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Observação:                   
Para o tipo de obra “Construção de Edifícios” enquadram-se: a construção e reforma de: edifícios, unidades 
habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, 
estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e 
desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, etc.), penitenciárias e presídios, a construção de 
edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0. 
Também enquadram-se pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística. 
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OBRA: Reforma CEAE  

ENDEREÇO: RUA DOUTOR NOÉ FERREIRA, CEAE, BAIRRO BELA VISTA - PATOS DE MINAS/MG 
DATA REFERÊNCIA: 

Setop - abril/22 - 
Sinapi - julho/22 

jan
-

00 

DAT
A: 

08/08/22 

                                  

  altura (m.) 
largura 
(m.) 

área 
total 
(m2) 

                          

Placa de obra  1,5 2 3                           

                                  

Mão de Obra 
 horas 
semanais 

númer
o 
seman
as 

Total 
de 
Horas  

                          

Mestre de Obras 44 8 352                           

                 

PAREDES/VEDAÇÃO        

Material Perímetro 
Pé 

Direito 
Área 
Bruta 

Descont
os 

Á. 
Líquid

a Q.   
Área 
Total         

Parede drywall div. 
Corredor 3,12 2,80 8,74 0,00 8,74 

1,0
0   8,74         

                 

COBERTURAS                 

Revisão no telhado 
unid/m² Área 

(m²) 

Quanti
d. 
Telhas 

unid/m 
            

Fibrocimento 24,00 120,26 
2886,2

4               

Engradamento   60,13                 

Calha       209,77             

Rufo       158,66             

Forro Placas Gesso   6,00                

  

Comprime

nto 

Largur

a Área              

Manta isolante/calha 124,40 0,10 12,44              

  hora/dia dias 
horas 
totais              

Telhadista 8,00 5,00 40,00              

                  

ESQUADRIAS                 

  
largura 
(m.) 

altura 
(m.) Área              

Porta - PF1 5,00 2,15 10,75              

                  

REVESTIMENTOS 
INTERNOS 1° 
PAVIMENTO                 

Pav.Superior - planta 
III Perímetro Altura 

Área 
Bruta 

Descont
os 

Á. 
Líquid
a Q. 

Área 
teto 

Chapis
co 1/2 
Par. 

Embo
ço 1/2 
Par. 

Pintur
a 

Azule
jo 

Pintu
ra 
teto     

Vestiário Fem. 17,16 2,80 48,05 5,13 42,92 
1,0

0 16,66     42,92   10,80     

Vestiário Masc. 14,44 2,80 40,43 3,51 36,92 
1,0

0 12,66     36,92   9,40     

Almoxarifado 13,98 2,80 39,14 3,69 35,45 
1,0

0 11,69     35,45   10,83     

Vestiário Barreira 14,16 2,80 39,65 3,51 36,14 
1,0

0 12,07     36,14   7,60     

DML-Vest.Barreira 6,01 2,80 16,82 1,68 15,14 
1,0

0 2,23     15,14   4,80     

Área Suja (lavador) 19,27 2,80 53,96 6,85 47,10 
1,0

0 18,16     47,10   6,29     

DML-Área Suja 
(lavador) 6,22 2,80 17,42 2,49 14,93 

1,0
0 2,38 14,926 14,93 14,93 

14,92
6 19,80     

Área Limpa 20,90 2,80 58,52 6,44 52,08 
2,0

0 27,15 104,16 
104,1

6 
104,1

6 
104,1

6 2,03     

Distribuição 
Armazenagem 33,14 2,80 92,79 13,73 79,06 

1,0
0 52,12     79,06   1,95     

ANEXO IX – MEMÓRIA DE CÁLCULO 
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Copa Funcionários 13,68 2,80 38,30 3,33 34,97 
1,0

0 11,06     34,97   9,60     

Esterilização 13,28 2,80 37,18 4,05 33,13 
1,0

0 10,21     33,13   9,75     

Lavagem 13,28 2,80 37,18 4,05 33,13 
1,0

0 10,21     33,13   9,60     

Lixo 8,86 2,80 24,81 1,89 22,92 
1,0

0 3,97 22,918 22,92 22,92 
22,91

8 18,00     

Hall - Lixo 6,47 2,80 18,12 1,89 16,23 
2,0

0 3,42 32,452 32,45 32,45 
32,45

2 10,68     

Administração 16,00 2,80 44,80 6,29 38,51 
1,0

0 15,85 38,51 38,51 38,51 38,51 6,87     

Arquivo Prontuários 12,26 2,80 34,33 3,38 30,95 
1,0

0 9,37 30,948 30,95 30,95 
30,94

8 5,06     

Sala de Reuniões 14,68 2,80 41,10 5,85 35,25 
1,0

0 12,10 35,254 35,25 35,25 
35,25

4 6,32     

Teste Ergométrico 12,64 2,80 35,39 4,05 31,34 
1,0

0 9,77 31,342 31,34 31,34 
31,34

2 12,76     

Consultório Cardiologia 
1 12,60 2,80 35,28 4,05 31,23 

1,0
0 9,70     31,23   20,85     

Recepção Espera 39,10 2,80 109,48 31,15 78,33 
1,0

0 46,64               

Circulação 69,58 2,80 194,82 26,57 
168,2

6 
1,0

0 95,04               

Observação 30,95 2,80 86,66 11,83 74,83 
1,0

0 37,39               

I.S. 10,00 2,80 28,00 3,51 24,49 
1,0

0 5,69               

ISM-PNE 8,44 2,80 23,63 2,97 20,66 
1,0

0 4,44               

ISF-PNE 8,44 2,80 23,63 2,97 20,66 
1,0

0 4,44               

Sala de Reuniões 31,48 2,80 88,14 10,85 77,30 
1,0

0 59,53               

Consultório Cardiologia 
2 15,14 2,80 42,39 4,77 37,62 

1,0
0 14,26               

Sala de Suturas 13,96 2,80 39,09 4,05 35,04 
1,0

0 12,18               

Consultorio 
Enfermagem 12,64 2,80 35,39 4,05 31,34 

1,0
0 9,86               

Consultorio 
Indiferenciado 12,76 2,80 35,73 4,05 31,68 

1,0
0 10,07               

Consultorio 1 
Endocrinologia 12,34 2,80 34,55 4,05 30,50 

1,0
0 9,33               

Consultorio 2 
Endocrinologia 12,36 2,80 34,61 4,05 30,56 

1,0
0 9,36               

Eco-Doopler 12,34 2,80 34,55 4,05 30,50 
1,0

0 9,33               

Consultorio 
Indiferenciado 12,34 2,80 34,55 4,05 30,50 

1,0
0 9,33               

ECG-Holter 14,12 2,80 39,54 4,05 35,49 
1,0

0 11,52               

DML 7,92 2,80 22,18 3,30 18,88 
1,0

0 3,33               

Sala de Equipamentos 13,00 2,80 36,40 4,05 32,35 
1,0

0 10,50               

Vestiário Fem. 11,40 2,80 31,92 2,97 28,95 
1,0

0 7,70               

Vestiário Fem. 12,40 2,80 34,72 2,70 32,02 
1,0

0 9,45               

Vestiário Masc. 11,80 2,80 33,04 2,70 30,34 
1,0

0 8,40               

Vestiário Masc. 11,40 2,80 31,92 2,97 28,95 
1,0

0 7,70               

Salão de Fisioterapia 70,89 2,80 198,49 35,24 
163,2

6 
1,0

0 157,53               

Muro 76,14 2,43 185,02 0,00 
185,0

2                   

Externo 407,35 7,24 
2949,2

1 213,95 
2735,

26                   

Total Pav.Inf. 1207,32   
5160,9

5 480,75 
4680,

21   803,79               

Pav.Inferior - planta II Perímetro Altura 
Área 
Bruta 

Descont
os 

Á. 
Líquid
a Q. 

Perímet
ro               

Sala de Reuniões 27 2,8 75,60 12,105 63,50 
1,0

0 45,07               

Administração 11,5 2,8 32,20 4,75 27,45 
1,0

0 8,25               

Arquivo Prontuários 12,4 2,8 34,72 3,46 31,26 
1,0

0 9,60               

ISM-PNE 8,2 2,8 22,96 3,33 19,63 
1,0

0 4,08               

DML 6,1 2,8 17,08 2,4 14,68 
1,0

0 2,28               
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I.S. 5,9 2,8 16,52 2,4 14,12 
1,0

0 2,10               

Ginecologia 1 13 2,8 36,40 5,73 30,67 
1,0

0 10,50               

Ginecologia 2 13 2,8 36,40 5,73 30,67 
1,0

0 10,50               

I.S. 6,9 2,8 19,32 2,16 17,16 
1,0

0 2,70               

Dispensação 8,4 2,8 23,52 0 23,52 
1,0

0 4,37               

I.S. Func. 5,4 2,8 15,12 1,98 13,14 
1,0

0 1,80               

I.S. 6,7 2,8 18,76 3,33 15,43 
1,0

0 2,78               

Mastologia 12,5 2,8 35,00 5,58 29,42 
1,0

0 9,63               

Cardiotocografia 12,3 2,8 34,44 4,05 30,39 
1,0

0 9,28               

Reunião Técnicos 11,5 2,8 32,20 4,05 28,15 
1,0

0 8,13               

Utilidades 10,2 2,8 28,56 3,33 25,23 
1,0

0 5,60               

Int. Laudos 10,2 2,8 28,56 3,69 24,87 
1,0

0 5,60               

Mamografia 13,3 2,8 37,24 4,41 32,83 
1,0

0 11,03               

Câmara Escura 7,7 2,8 21,56 1,68 19,88 
1,0

0 3,63               

I.S. 7,1 2,8 19,88 2,37 17,51 
1,0

0 3,15               

Ultrasson 14 2,8 39,20 4,05 35,15 
1,0

0 12,25               

Urologia 15,2 2,8 42,56 4,05 38,51 
1,0

0 14,35               

I.S. 6,7 2,8 18,76 2,61 16,15 
1,0

0 2,79               

Observação/Posto/Circ
ulação 28,75 2,8 80,50 11,835 68,67 

1,0
0 36,67               

I.S. 9,8 2,8 27,44 3,51 23,93 
1,0

0 5,44               

Cons.Enfermagem 12,7 2,8 35,56 4,05 31,51 
1,0

0 9,98               

Sala Suturas 12,8 2,8 35,84 4,05 31,79 
1,0

0 10,15               

Circulação/Recepção 106,16 2,8 297,25 68,92 
228,3

3 
1,0

0 102,79               

Ginecologia 3 13,3 2,8 37,24 5,94 31,30 
1,0

0 11,03               

I.S. 6,8 2,8 19,04 2,61 16,43 
1,0

0 2,85               

I.S. 6,8 2,8 19,04 2,61 16,43 
1,0

0 2,85               

Ginecologia 4 12,7 2,8 35,56 5,94 29,62 
1,0

0 10,08               

Pediatra 12,4 2,8 34,72 4,05 30,67 
1,0

0 9,60               

Pediatra 13 2,8 36,40 4,05 32,35 
1,0

0 10,50               

Serv.Social 13 2,8 36,40 4,05 32,35 
1,0

0 10,50               

Psicologia 12,4 2,8 34,72 4,05 30,67 
1,0

0 9,60               

Total Pav.Sup. 505,81   
1416,2

7 212,91 
1203,

36   421,47               

Total Pav.Sup.+Inf. 1713,13   
6577,2

2 693,66 
5883,

57 
1,0

0 
1225,2

6     
5883,

57   50,14     

                 

ÁREA CONSTRUIDA TOTAL                

ÁREA M²                 

Área superior 998,3                

Área inferior 601,3                

 1599,6                
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APRESENTAÇÃO  

  

O projeto trata-se da reforma e manutenção do CEAE-Patos de Minas administrado pelo Consórcio 

Intermunicipal de Saúde do Alto Paranaíba (CISALP), no município de Patos de Minas situado à Rua 

Doutor Noé Ferreira nº 121, Bela Vista, com área total de 1.599,60 m², constituída de dois pavimentos:  

  

• 1° Pavimento Inferior: recepção/espera, circulação, sala psicologia, 4 salas ginecologia c/ I.S., arquivo, 

administração, sala de reuniões, serviço social, pediatria, DML, I.S.F PNE, I.S. funcionários, sala suturas, 

cons. Enfermagem, Posto de enfermagem, I.S., sala observação, urologia, ultrassom c/ I.S., mastologia 

c/ I.S., cardiotocografia, sala reunião ténicos, sala utilidades, mamografia c/ I.S., sala int. laudos, 

depósito.  

• 2° Pavimento Superior: recepção/espera, circulação, 2 (duas) salas cardiologia, teste ergométrico, 02 

(duas) salas reuniões, administração, arquivo prontuários, I.S.F e M PNE, sala suturas, sala observação 

c/ I.S., posto de enfermagem, consultório enfermagem, 2 (dois) consultórios indiferenciado, 02 (dois) 

consultório endocrinologista, 01 eco-doopler, 01 eco-holter, DML, 02 (dois) vestiário masculino, 02 

(dois) vestiário feminino, 01 sala de equipamento, 01 salão de fisioterapia, box 01 e 02, sala de lavagem, 

sala de esterilização, vestiário masculino e feminino, almoxarifado, circulação, copa/funcionários, sala 

distribuição e armazenagem, 02 (dois) D.M.L, vestiário/barreira, área suja, área limpa e lixo.      

Referem-se às presentes Especificações à execução dos serviços para reforma e manutenção do 

CEAE, no Bairro Bela Vista, em Patos de Minas - MG.  

Estas Especificações estão em conformidade com as diretrizes básicas para a execução de obras e 

serviços de engenharia, preconizadas nas normas e especificações pertinentes a ABNT.  

O construtor dimensionará e instalará o canteiro de obras, se necessário, em local aprovado pela 

Fiscalização, com área para estocagem de materiais, devendo colocar placa alusiva à obra com 

identificação do Responsável Técnico e demais dados relacionados à obra. Toda a mão-de-obra 

contratada para execução da obra inclusive técnica e administrativa é de responsabilidade do 

CONSTRUTOR deverá atender às normas de segurança, utilizando os Equipamentos de Proteção 

Individuais e Coletivos adequados e indicados.  

As especificações a seguir seguem o padrão da Prefeitura Municipal de Patos de Minas e se aplicam 

a esta obra.  

ANEXO XV – MEMORIAL DESCRITIVO 
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Serviços preliminares  

  

O Construtor será responsável pelos materiais utilizados e pela execução de todos os serviços, inclusive 

transporte de pessoal, atendendo as normas gerais de segurança do trabalho e da vigilância sanitária, 

devendo sempre facilitar o acesso dos técnicos contratados do CISALP.  

A placa de obra deverá ser de chapa metálica e terá dimensões de 1,50 x 2,00 m. Deverá ser fixada no 

terreno, em local indicado pela fiscalização, apoiada em estrutura de madeira.   

Os materiais serão armazenados dentro da própria edificação, em local coberto, a fim de manter suas 

características.  

  

Administração Local  

  

A contratação do mestre de obras encarregado da reforma e manutenção do centro de saúde será de 

responsabilidade do construtor.  

  

Cobertura  

  

Será feita uma revisão na cobertura, para a substituição de telhas danificas e remoção de goteiras. 

As telhas substituídas deverão ser do mesmo tipo das já existentes – telha fibrocimento de no mínimo 

E= 6 mm. . Haverá remoção e colocação de telhas novas em 20% da área do telhado, engradamento em 

10% da área do telhado onde há flambagem das peças da estrutura do mesmo. Será substituída em 

toda a extensão do telhado a manta isolante, sendo instalada com 10 centímetros de largura em todo 

local de instalação, para garantir a estanqueidade do telhado.  

  

Forros   

  

        Será feita a retirada e reforma do forro de gesso em diversos ambientes da edificação para uma 

área de 6 m².    

  

Instalações hidrossanitárias prediais  
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Será realizada uma inspeção e manutenção das instalações hidráulicas prediais da edificação, possíveis 

conexões, sifões, ralos, colocação do registro da caixa d’água e limpeza da mesma, revisão em toda rede 

de abastecimento e esgoto.   

Será realizada inspeção em um dos banheiros para correção de vazamento.  

  

Instalações elétricas   

  

Será realizada uma inspeção, manutenção das instalações elétricas  prediais da edificação, possíveis 

curtos, revisão de circuitos, disjuntores, luminárias, troca de lâmpadas, revisão do sistema de SPDA da 

edificação.   

  

Pintura  

  

A parte interna do primeiro pavimento (paredes e teto) receberá pintura com tinta látex acrílica. Além 

de seguir as normas da ABNT e as prescrições do fabricante da tinta quanto ao preparo das superfícies 

e aplicação, o processo de pintura deverá se realizar nas seguintes etapas:  

• Preparação das superfícies.  

• Aplicação da tinta de acabamento.  

Toda superfície a ser pintada deverá estar seca, limpa, lisa e isenta de impurezas que possam danificar 

a pintura (óleos, ceras, resinas, sais solúveis, etc.).   

A preparação da superfície para recebimento será feita com lixamento manual para remoção da tinta 

já existente. A tinta será aplicada em duas demãos, sendo que a segunda demão só poderá ser aplicada 

quando a subsequente estiver inteiramente seca, observando-se um intervalo especificado pelo 

fabricante. Para evitar salpicos de tinta em superfícies não destinadas a pintura deverá ser feito o 

isolamento destas com fitas, lonas, papel e etc.  

Para aplicação das tintas será utilizado pincel, rolo manual, conforme o tipo de tinta e o local. Para 

aplicação a pincel e a rolo manual, é essencial que a película não endureça antes que a operação esteja 

completada, isto é, a tinta deverá permanecer úmida o tempo suficiente para permitir a ligação das 

áreas separadas sem deixar marcas ou manchas que indiquem a descontinuidade ou interrupção da 

operação de aplicação da tinta.  
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Despesas Finais – Limpeza de final de obra  

Os serviços de limpeza geral deverão ser executados da seguinte forma: Será removido todo o entulho 

acumulado, sendo cuidadosamente limpos e varridos os acessos. Todas as pavimentações, 

revestimentos, cimentados, cerâmicas, azulejos, vidros, aparelhos sanitários, etc., serão limpos e 

cuidadosamente lavados, de modo a não serem danificadas outras partes da obra por estes serviços de 

limpeza. Haverá particular cuidado em remover quaisquer detritos ou salpicos de tinta e ou respingos 

nas superfícies dos azulejos e pisos e outros materiais. Todas as manchas e salpicos de tinta serão 

cuidadosamente removidos, dando-se especial atenção à perfeita execução dessa limpeza nos vidros e 

ferragens das esquadrias.    

  

  

  

Engº Fabiano Soares Correia 

CREA - 175.151/D-MG 
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PORTARIA 28, DE 03 DE AGOSTO DE 2022. 
 

Dispõe sobre nomeação do Fiscal de Contrato do Consórcio 
Intermunicipal de Saúde do Alto Parnaíba – CISALP e do 
Centro Estadual de Atenção Especializada – CEAE, órgão 
gerido pelo CISALP. 
 

 
O Presidente do Consórcio Público Intermunicipal de Saúde da Microrregião do Alto 

Paranaíba – CISALP, no uso das atribuições legais e regimentais previstas na cláusula que lhe conferem o 

artigo 29, VIII, do Estatuto do CISALP, RESOLVE: 

 

CONSIDERANDO o disposto no art.67 da Lei Federal nº 8.666/93 – Lei de Licitações e 

Contratos Administrativos, o qual dispõe que a execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada 

por um representante da Administração; 

 

Art.1º. Nomear, como fiscal de Contrato para responder pelo acompanhamento, fiscalização 

e avaliação da execução da reforma do CEAE: 

 

i. Fabiano Soares Correia, engenheiro inscrito no CREA através do nº175.151/D - 

MG, contratado pelo CISALP através do Processo de Licitação nº 023/2022, 

Dispensa de Licitação nº 08/2022, Contrato nº 040/2022. 

           

Art.2º. Nomear, como fiscal de Contrato para responder pelo acompanhamento, fiscalização 

e avaliação da execução da obra do CISALP: 

 

i. Fabiano Soares Correia, engenheiro inscrito no CREA através do nº175.151/D - 

MG, contratado pelo CISALP através do Processo de Licitação nº 012/2018, 

Pregão Presencial nº 002/2018, Contrato nº 034/2018 e 1º Aditivo, com data de 

04/07/2022. 

 

ANEXO XVII – PORTARIA DE NOMEAÇÃO DO FISCAL DE CONTRATOS 
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Art. 3°. Os Fiscais de Contrato serão responsáveis para representar os interesses do CISALP 

perante o contratado e zelar pela boa execução do objeto pactuado, mediante a execução das atividades 

de orientação, fiscalização, controle e aceite, devendo ainda: 

i. Ler minuciosamente o contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas à sua execução; 

ii. Verificar se o contrato atende as formalidades legais, especialmente no que se refere 

à qualificação e identificação completa descontratados, convenentes ou partícipes; 

iii. Exigir somente o que for previsto no contrato. Qualquer alteração de condição 

contratual deve ser submetida ao superior hierárquico, acompanhada das justificativas pertinentes;  

iv. Esclarecer dúvidas do preposto/ representante da Contratada que estiverem sob a 

sua alçada, encaminhando problemas que surgirem quando lhe faltar competência; 

v. Notificar a contratada, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificação 

(procedimento formal, com prazo, etc.). Em caso de obras e prestação de serviços de engenharia, anotar 

todas as ocorrências no diário de obras, tomando as providências que estejam sob sua alçada e 

encaminhando as que fugirem a sua competência; 

vi. Verificar se o cronograma físico-financeiro das obras se desenvolvem de acordo com 

a respectiva Ordem de Serviço, Nota de Empenho e com o estabelecido no Instrumento firmado; 

vii. Verificar articulação entre as etapas, de modo que os objetivos sejam atingidos; 

viii. Certificar a execução de etapa de obras ou serviços, mediante emissão de Atestado 

de Execução e de termo circunstanciado; 

ix. Atestar a conclusão das etapas ajustadas; 

x. Rejeitar bens e serviços que estejam em desacordo com as especificações do objeto 

contratado. A ação do fiscal, nesses casos, observará o que reza o contrato e o ato licitatório, 

principalmente em relação ao prazo ali previsto; 

xi. Receber e encaminhar as faturas, devidamente atestadas, ao setor financeiro, 

observado se a fatura apresentada pela contratada refere-se ao serviço que foi autorizado e efetivamente 

prestado no período. Em caso de dúvida, buscar, obrigatoriamente, auxílio para que efetue corretamente 

a atestação/medição; 

a) Na hipótese de atestação dos serviços ser servidor lotado na sede da prestação do serviço, 

a fatura será encaminhada juntamente com o documento de atestação, assinado pelo 

servidor designado para tal finalidade. Nessa hipótese, haverá gestão compartilhada do 

contrato (caso da terceirização de serviços de limpeza e vigilância, por exemplo); 
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xii. Prestar as informações necessárias sobre o andamento das etapas ao setor 

demandante do(s) bem(ns) ou serviço(s) ao qual o contrato esteja vinculado, para que sejam efetuadas as 

atualizações nos sistemas de controle utilizados;  

xiii. Prestar, ao ordenador de despesa, informações necessárias ao cálculo de 

reajustamento de preços, quando previstos em normas próprias; 

xiv. Dar ciências à área demandante: 

a) Ocorrências que possam ensejar aplicação de penalidades ao contratado, convenente ou 

partícipe; 

b) Alterações necessárias ao projeto e suas consequências no custo previsto. 

xv. Elaborar ou solicitar justificativa técnica, quando couber, com vistas à alteração 

unilateral do contrato pela Administração; 

xvi. Procurar auxílio em caso de dúvidas técnicas ou jurídicas; 

xvii. Deverá, ainda, o final de contrato, comunicar ao Controle Interno e ao Setor Jurídico, 

as irregularidades que não tenham sido sanadas tempestivamente ou a contento; 

xviii. Na ausência temporária ou definitiva do fiscal titular, a Comissão de Licitações deverá 

substituí-lo. 

i. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura. 

 

Art. 4° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 
 

Lagoa Formosa 03 de agosto de 2022. 
 
 
 

EDSON MACHADO DE ANDRADE 
Presidente do CISALP 
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