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EDITAL DE LICITAÇÃO POR TOMADA DE PREÇOS  

Nº 002/2019 

1. PREÂMBULO: 

Processo Administrativo nº 34879/2018. 

Edital da licitação por Tomada de Preços n° 002/2019 do tipo menor preço, regime de empreitada por 

preço global, de acordo com a Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei Complementar Federal 123/2006 e 

suas alterações Lei Complementar 147/2014, Lei Municipal 1.546/09, cujas documentações e propostas 

serão recebidas e abertas em 18/03/2019; às 10:00h, na sala da Comissão Permanente de Licitação, 

na Avenida John Kennedy nº 120 – Centro – Araruama – RJ, conforme as condições a seguir 

especificadas. 

2. OBJETO: 

O objeto da presente Licitação é a “contratação de empresa especializada na prestação de serviço de 

elaboração de projeto e instalação de redes de distribuição para Gases Medicinais, conforme projeto 

básico e projetos de arquitetura, visando atender as necessidades da Prefeitura de Araruama, conforme 

condições, quantidades, exigências e estimativas contidas neste termo e anexos. Contratação de 

empresa especializada na prestação de serviços de elaboração de projeto e instalação de tubulações 

de redes de distribuição para gases medicinais (oxigênio, ar comprimido, vácuo e óxido nitroso incluso 

09 cilindros sem costura na cor azul-marinho capacidade 33 kg), com fornecimento de materiais, bem 

como a interligação desses sistemas à rede de distribuição de gases, para atender as necessidades do 

Hospital Municipal Drª Jaqueline Prates, em conformidade com as condições, especificações técnicas 

constantes do Anexo II - Projeto Básico”. 

2.1. SECRETARIA REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Saúde (SESAU), sob interveniência da 

Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos (SOUSP). 

2.2. DO PRAZO DA EXECUÇÃO: O prazo de execução do Projeto e Instalação será de 30 (trinta) dias, 

a partir da emissão da nota de empenho. 

2.3. DO LOCAL DA EXECUÇÃO: Rua Major Felix Moreira, nº 267- Centro -  Araruama/RJ. 

2.4. DATA E HORA DA ABERTURA: 18/03/2019; às 10:00h. 

2.5. LOCAL DA ABERTURA: Na sala da Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John 

Kennedy nº 120- Centro – Araruama – RJ. 

3. DOS VALORES ESTIMADOS E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 

3.1. Valor global estimado de R$ 685.304,33 (Seiscentos e oitenta e cinco mil, trezentos e quatro reais e 

trinta e três centavos). 

3.2. As despesas necessárias ao atendimento decorrente da presente Licitação correrão à conta da 

dotação orçamentária aprovado para o exercício de 2019: 

PT: 10.122.0046.2030       ND: 3.3.90.39.00.00  Ficha: 417 
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3.3 O orçamento estimado pelo Município de Araruama, conforme anexos que seguem o presente 

Edital, considera de forma presumida que haverá desoneração da folha de pagamentos, a fim de 

compatibilizar o procedimento licitatório às diretrizes da Lei 12.844/2013, que alterou os artigos 7º, 8º, 9º 

e o anexo I da Lei  12.546/2011,  assim como, o art. 14 da Lei 11.774/2008. Sendo assim, as empresas 

participantes ficam cientes do regime de desoneração que substitui a contribuição previdenciária 

patronal de 20% sobre o total da folha de pagamento, pela contribuição previdenciária de 2% sobre a 

receita bruta. 

3.4 A empresa vencedora do certame deverá apresentar Declaração informando qual o CNAE 

(Classificação Nacional de Atividades Econômicas) que representa a atividade de maior receita da 

empresa, para verificação do enquadramento nos grupos da CNAE 2.0 sujeitos à desoneração prevista 

pela Lei 12.844/2013. 

4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO: 

4.1. Poderão participar da presente Licitação as firmas devidamente inscritas no “Cadastro Geral de 

Fornecedores do Município de Araruama”, ou que atenderem a todas as condições exigidas para 

cadastramento até o terceiro dia anterior a data da realização da licitação, observada a necessária 

qualificação requerida para a execução do objeto do presente Edital (parágrafo 2° do artigo 22, da Lei 

8.666/93). 

4.2. Não será permitida a participação de consórcios. 

5. DO REAJUSTAMENTO: 

5.1. Os preços que vierem a ser pactuados em decorrência desta licitação, desde que observado o 

intervalo mínimo de um ano, contado da data limite para apresentação da proposta, ou, nos 

reajustes subsequentes ao primeiro, da data de inicio dos efeitos financeiros do último reajuste 

ocorrido, poderão ser reajustados utilizando-se a variação do Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA), instituído pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).  

6. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO: 

6.1. A licitação de que trata o presente Edital será julgada pela Comissão Permanente de Licitação. 

6.2. Caberá a Comissão Permanente de Licitação receber, examinar e julgar todos os documentos e 

procedimentos relativos á Licitação. 

6.3. A Comissão Permanente de Licitação poderá ser assessorada tecnicamente, cabendo aos 

assessores emitir pareceres quando solicitados pela Comissão. 

7. DO CREDENCIAMENTO: 

7.1. A documentação mencionada abaixo deverá ser entregue ao presidente fora de qualquer envelope, 

antes do início da sessão.  

7.1.1. Entende-se por documento credencial:  
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a) estatuto/contrato social, quando a pessoa credenciada for sócia, proprietária, dirigente ou 

assemelhada da empresa licitante, no qual estejam expressos seus poderes para exercer 

direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;  

b) procuração ou carta de credenciamento (Anexo VIII) assinada pelo responsável da licitante 

com firma reconhecida em cartório da licitante, com poderes para que a pessoa credenciada 

possa manifestar-se em seu nome em qualquer fase desta licitação, juntamente com 

estatuto/contrato social, identificando/qualificando a pessoa que assina o documento.  

7.2. As sociedades anônimas deverão apresentar cópia da ata da assembleia geral ou da reunião do 

conselho de administração atinente à eleição e ao mandato dos atuais administradores, que deverá 

evidenciar o devido registro na junta comercial pertinente ou a publicação prevista na Lei nº 6.404/76 e 

suas alterações.  

7.3. As licitantes poderão apresentar mais de um representante ou procurador, ressalvada ao presidente 

a faculdade de limitar esse número a um, se considerar indispensável ao bom andamento das sessões 

públicas.  

7.4. É vedado a um mesmo procurador ou representante legal ou credenciado representar mais de um 

licitante, sob pena de afastamento do procedimento licitatório das licitantes envolvidas.  

7.5. As empresas poderão ser representadas pelo seu representante legal, munido do original e de 

cópia da sua carteira de identidade ou de outra equivalente, e do documento credencial que lhe dê 

poderes para juntar e apresentar documentos, apresentar propostas, assinar atos e termos, requerer e 

deliberar, apresentar recursos, renunciar a direitos, inclusive recursos, e tudo o mais que se fizer 

necessário de acordo com o edital. A não apresentação do credenciamento de representante não será 

motivo de inabilitação da Licitante que, neste caso ficará apenas impedida de se manifestar durante os 

trabalhos. 

7.6. Microempresas e empresas de pequeno porte 

7.6.1. As microempresas e empresas de pequeno porte, para utilizarem as prerrogativas estabelecidas 

na Lei Complementar  nº 123/2006 e suas alterações Lei Complementar 147/2014, deverão apresentar 

fora do envelope, declaração de que ostetam essa condição e de que não se enquadram em nenhum 

dos casos enumerados no §4° do art. 3° da referida Lei (ANEXO X). 

7.7. Os documentos apresentados para o credenciamento exigidos para participar da Licitação, 

relacionados a seguir, poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia 

autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração ou publicação em órgão 

da imprensa oficial. A exibição do documento original ao presidente da comissão ou a qualquer 

outro membro dispensa a autenticação em cartório. O não cumprimento acarretará o 

descredenciamento da empresa. 

8. ENTREGA DOS ENVELOPES: 

8.1. Os documentos e propostas de cada Licitante serão entregues à Comissão Permanente de 

Licitação, em envelopes “A” e “B” devidamente lacrados por representante(s) do(s) Licitante(s) 

munido(s) de instrumentos de credenciamento, conforme modelo, em data, hora e local estabelecidos 

neste Edital. 
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8.2. A falta de credenciamento não inabilitará o licitante, devendo ser considerados 

licitantes/representantes ausentes os representantes das empresas ou procuradores que não estiverem 

munidos dos necessários documentos que atestem esta condição, não podendo se manifestar durante a 

reunião, rubricar envelopes, assinar atas e abrir, ou não mão de interposição de recursos. 

8.3.  Envelope de Habilitação. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 

ENVELOPE Nº A - HABILITAÇÃO – TOMADA DE PREÇO Nº 002/2019 

DATA: 18/03/2019; às 10:00h 

(RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA) 

8.4. Envelope de Proposta. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 

ENVELOPE Nº B – PROPOSTA DE PREÇO – TOMADA DE PREÇO Nº 002/2019 

DATA: 18/03/2019; às 10:00h 

(RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA) 

8.5. Após a entrega dos envelopes, a Comissão Permanente de Licitação não aceitará, em nenhuma 

hipótese, a substituição ou anexação de qualquer novo documento por parte das Licitantes. 

9. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 

9.1. Os documentos de habilitação, contidos no envelope “A”, deverão obedecer às disposições a seguir 

estabelecidas: 

9.1.1. Na parte externa desse envelope, deverá constar a inscrição conforme item 8.3. 

9.1.2. Os documentos de habilitação exigidos para participar da Licitação, relacionados a seguir, 

poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório 

competente ou por servidor da Administração ou publicação em órgão da imprensa oficial. A 

exibição do documento original ao presidente da comissão ou a qualquer outro membro 

dispensa a autenticação em cartório. O não cumprimento acarretará a inabilitação da empresa. 

9.2. PROVA DE HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

9.2.1. Certificado de Registro no Cadastro Geral de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Araruama; 

9.2.2. Cédula de identidade do(s) sócio(s); 

9.2.3. Registro comercial, no caso de empresa individual;  

9.2.4. Ato Constitutivo, estatuto ou contrato em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 

sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de 

seus administradores; 

9.2.5. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civis, acompanhada de prova de diretoria em 

exercício; 
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9.2.6. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento 

expedido pelo órgão competente quando a atividade assim o exigir; 

9.2.7. Tratando-se de Micro e Pequena Empresa, a mesma deverá apresentar Declaração de Micro e 

Pequena Empresa visando se habilitar ao tratamento diferenciado e aos favorecimentos da Lei Federal 

Complementar 123/06 e suas alterações Lei Complementar 147/2014, conforme teor especificado no 

Anexo X; 

9.2.8. Declaração de atendimento ao Edital, com inexistência de Fatos Impeditivos ou Superveniente de 

sua habilitação, conforme Anexo XI. 

9.3. PROVA DE REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

9.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

9.3.2 - Comprovante de Inscrição no Cadastro de Contribuições Estadual ou Municipal; 

9.3.3 – Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Divida Ativa da União, 

ou Certidão Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do 

Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as 

Contribuições Sociais previstas nas alíneas A à D, do parágrafo único, do art. 11, da Lei nº 8.202 de 

1991; 

9.3.4 – Certidão de Regularidade de Tributos Estaduais (ICMS) expedida pela Secretaria de Estado de 

Fazenda ou Distrito Federal, e a Certidão da Dívida Ativa Estadual comprovando a inexistência de 

débitos inscritos, ou outra(s) equivalente(s), tal(tais) como Certidão(ões) Positiva(s) com efeito de 

Negativa(s), na forma da lei; 

9.3.5 – Certidão de Regularidade de Tributos Municipais expedida pela Secretaria Municipal de Fazenda 

da sede da licitante, ou outra equivalente, tal como Certidão Positiva com Efeito de Negativa, na 

forma da lei e a Certidão da Dívida Ativa Municipal comprovando a inexistência de débitos inscritos, ou 

outra(s) equivalente(s), tal(tais) como Certidão(ões) Positiva(s) com efeito de Negativa(s), na forma 

da lei; 

9.3.6 – Certidão Negativa de Débito Trabalhista – CNDT ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa. 

9.4. Microempresas e empresas de pequeno porte: 

9.4.1. - No caso das Microempresas - ME e Empresas de Pequeno Porte - EPP, elas deverão 

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que 

esta apresente alguma restrição (art. 43 da LC nº. 123/06);  

9.4.2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal exigida neste edital, será 

assegurado à microempresa ou empresa de pequeno porte adjudicatária deste certame o prazo de 5 

(cinco) dias úteis, contados do momento em que for declarada a vencedora, prorrogáveis por igual 

período, a critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou 

parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 

negativa; 
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9.4.3. A não regularização da documentação, no prazo previsto acima, implicará na decadência do 

direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81, da lei 8666/93, sendo facultado à 

Administração convocar os licitantes remanescentes na ordem de classificação, para assinatura do 

contrato, ou revogar a licitação. 

9.5. PROVA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

9.5.1 – Apresentar comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 

características, quantidades e prazos ao objeto licitado. Essa comprovação deverá ser feita através de 

atestados fornecidos por pessoas de direito público ou privado, acompanhados das respectivas 

Certidões de Acervo Técnico – CAT devidamente averbadas em órgão competente, de acordo com os 

termos previstos no Art. 30, § 1º da Lei 8.666/93, comprovando que o licitante executou obras com 

características semelhantes e compatíveis às obras propostas por este Edital. 

9.5.2 - Licença de Funcionamento expedida pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal da sede da 

licitante. 

9.5.3 - Laudo de Visita Técnica, caso opte por realizar, expedido pelo setor responsável. Para adquirir 

tal documento, torna-se necessário visitar por intermédio de seu Responsável Técnico todas as 

unidades relacionadas, devendo os mesmos por ocasião da vistoria apresentar sua Carteira Profissional 

para que seus dados sejam inseridos no Atestado de Visita. 

9.5.4 - Comprovar a existência de engenheiro Mecânico responsável na empresa com registro no 

CREA, o mesmo deverá acompanhar a execução da obra presencialmente. 

9.5.5 - Prova de regularidade de situação da Empresa e de seus responsáveis técnicos no Conselho 

Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, pertinente e compatível com o objeto da 

licitação (Art. 30 da Lei 8.666/93); 

9.5.6 - Comprovação da licitante de possuir em seu quadro permanente, ou ter à sua disposição na data 

da licitação, profissional(is) de nível superior, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidades técnica, 

acompanhado da Certidão de Acervo Técnico (CAT), registrado(s) no CREA por execução de 

Serviços/Obras de características semelhantes às do objeto da licitação; 

9.5.7 - Declaração de compromisso de manutenção de responsável técnico, conforme modelo constante 

do Anexo IV. 

10- DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA: 

10.1- A Declaração de Visita Técnica – Anexo V deverá ser assinada pelo representante legal da  
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empresa e por seu Responsável Técnico, bem como pelo Secretário Municipal de Obras, Urbanismo 

e Serviços Públicos ou por funcionário da secretaria por este indicado. 

10.2- O licitante poderá realizar visita técnica através do seu responsável técnico (Administrador e ou 

Engenheiro) nos locais da prestação do serviço, a fim conhecê-lo e de obter “Atestado de Visita 

Técnica” assinado pelo Diretor da unidade ou por outro servidor designado. A visita técnica deverá ser 

realizada no local da prestação dos serviços, conforme endereço a ser disponibilizado e informado, até 

o 2°(segundo) dia útil imediatamente anterior à data do certame, com o objetivo de inteirar-se das 

condições e grau de dificuldades existentes, mediante prévio agendamento de horário junto ao setor 

competente.  

10.3 - Caso a licitante opte por não fazer a vistoria prévia, deverá apresentar Declaração de que 

conhece as condições locais para execução do objeto; que tem pleno conhecimento das condições e 

peculiaridades inerentes à natureza do trabalho e que assume total responsabilidade por este fato e que 

não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejam avenças técnicas ou 

financeiras com a Prefeitura de Araruama. 

10.4- As dúvidas e perguntas a respeito dos serviços, manifestada posteriormente à visita, deverão ser 

encaminhadas à secretaria supracitada por escrito, em papel timbrado da empresa e assinada pelo seu 

responsável técnico. 

11. DA DECLARAÇÃO RELATIVA A TRABALHO DE MENORES 

11.1. Declaração firmada pela licitante nos termos do modelo que integra o ANEXO IX deste edital, 

expressando não empregar menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 

menores de dezesseis anos, salvo a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz, em cumprimento 

ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988 e de acordo com o inciso V do 

art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, acrescido pela Lei Federal nº 9.854/99, regulamentada pelo Decreto 

nº 4.358/02. 

12. PROVA DE QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO – FINANCEIRA: 

12.1. Prova de Capital Social realizado ou patrimônio liquido, registrado na Junta Comercial, de no 

mínimo 10% (dez por cento) do valor estimado conforme item 3 deste edital. 

12.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, incluindo cópias das folhas de abertura e encerramento do balanço, 

devidamente registrado pela Junta Comercial ou Cartório competente, que comprovem a boa situação 

financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 

atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de três meses da data de apresentação da 

proposta. 

12.3. O balanço patrimonial de sociedades anônimas ou por ações deverá ter sido o publicado no Diário 

Oficial. 

12.4. O balanço patrimonial das demais empresas deverá ser transcrito no livro diário, acompanhado de 

seus respectivos termos de abertura e encerramento, devidamente registrados na Junta Comercial ou 

Cartório de Títulos e Documentos. 
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12.5. Os balanços deverão conter as assinaturas do sócio-gerente e do contador responsável, sob pena 

de inabilitação. 

12.6. A licitante que utiliza a Escrituração Contábil Digital – ECD deverá apresentar o balanço 

patrimonial autenticado na forma eletrônica, pelo Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, 

acompanhado dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diário. 

12.7. Índice de liquidez corrente – Define a capacidade da empresa em liquidar seus compromissos a 

curto prazo, obtendo-se o índice pela seguinte forma: ILC = AC/PC, onde ILC = Índice de Liquidez 

Corrente, AC = Ativo Circulante a PC = Passivo Circulante. Será considerada habilitada a empresa que 

apresentar Índice de Liquidez Corrente igual ou superior a 1,0 (um vírgula zero). 

12.8. Índice de Liquidez Geral – define a capacidade da empresa de liquidar a totalidade de seus 

compromissos, ou seja, mede quanto a empresa possui de recursos não imobilizados em ativos fixos 

para cada real de dívida. Obtém-se o índice pela seguinte fórmula: ILG = (AC+RLP) / (PC+ELP), onde 

ILG = Índice de Liquidez Geral, AC = Ativo Circulante, RLP = Realizável a Longo Prazo, PC = Passivo 

Circulante, ELP = Elegível a Longo Prazo. Será considerada habilitada a empresa que apresentar Índice 

de Liquidez Geral ou superior a 1 (um vírgula zero). 

12.9. Índice de Endividamento – Indica o nível de comprometimento do capital próprio com o de 

terceiros. Obtém-se o índice pela seguinte fórmula: IE = (PC = ELP)/AT ≤ 1,0, onde PC = Passivo 

Circulante, ELP = Exigível a Longo Prazo, AT = Ativo Total. Será considerada habilitada a empresa que 

apresentar Índice de Endividamento igual ou menor a 1,0 (um vírgula zero). Em caso de não 

atendimento a estes itens, ou se nas demonstrações contábeis não estiverem a assinatura do contador 

e a indicação do seu número de inscrição no Conselho Regional de Contabilidade – CRC, a Licitante 

estará imediatamente inabilitada. 

12.10. Certidões negativas de pedido de falência ou concordata, expedidas pelo distribuidor judicial da 

sede da Licitante. 

12.11. A Licitante sediada em outro Município ou Estado deverá apresentar, juntamente com as 

certidões negativas, documento emitido pelo Juiz Distribuidor local, ou autoridade equivalente, indicando 

quais os cartórios competentes para as distribuições mencionadas. 

12.12. Caso a empresa participante tenha estado em regime de concordata, deverá apresentar também 

prova de extinção do respectivo processo.  

12.13. Indicação dos endereços para correspondência postal e telegráfica e do número do telefone e do 

fax da Licitante, o não atendimento deste item não será motivo de inabilitação da empresa. 

12.14. A Comissão Permanente de Licitação, a seu exclusivo critério, poderá a qualquer momento 

promover diligências, destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do processo licitatório, 

inclusive solicitando a exibição dos respectivos documentos originais para conferência com as cópias 

autenticadas entregues. Para tal, fixará o prazo improrrogável de até 24 (vinte e quatro) horas, sendo 

vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente da 

proposta. O não atendimento ao aqui estabelecido implicará na inabilitação da Licitante. 
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13 - DAS DISPOSIÇÕES DA DOCUMENTAÇÃO: 

13.1 - Os documentos exigidos no ENVELOPE “B” – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO deverão ser 

apresentados no original ou em cópia reprográfica autenticada por Tabelião de Notas ou por servidor 

da administração ou por publicação na Imprensa Oficial, na forma do artigo 32, e seus parágrafos, da 

Lei Federal no 8.666/93, e todas as folhas deverão estar rubricadas pelo representante legal do licitante. 

13.2 - Serão aceitas certidões positivas com efeito de negativa e certidões positivas, que noticiem 

que os débitos certificados estão garantidos ou com sua exigibilidade suspensa. 

13.3 - Todos os documentos exigidos para habilitação deverão ser específicos da matriz ou filial da 

empresa licitante. Não serão aceitos documentos emitidos parte pela matriz e parte pela filial, com 

exceção da prevista em lei. 

13.4 - As certidões valerão nos prazos que lhes são próprios ou, inexistindo esse prazo, reputar-se-ão 

válidas por 90 (noventa) dias, contados de sua expedição. 

13.5 - As Certidões emitidas pela Internet deverão ser apresentadas em original. 

13.6 - É desejável que os documentos sejam apresentados a ordem descrita no edital; 

13.7 – Serão inabilitadas as empresas que não atenderem as exigências estabelecidas para a 

habilitação. 

13.8 - As licitantes deverão fazer pesquisa minuciosa do objeto, não as isentando de responsabilidade 

sobre a correta avaliação dos seus orçamentos e planejamento relativos à execução do objeto, arcando 

com os eventuais prejuízos consequentes. 

13.9 - Todos os documentos comprobatórios exigidos para a habilitação deverão ter validade na 

data estabelecida no preâmbulo deste edital para a entrega dos envelopes contendo a proposta 

comercial e os documentos das licitantes. 

14. PROPOSTA DE PREÇO: 

14.1. As propostas de preços das licitantes deverão ser apresentadas no envelope “B”, obedecendo 

às exigências a seguir estabelecidas. 

 

14.1.1. Na parte externa dos envelopes deverá constar a inscrição conforme item 7.3. 

 

14.1.2. A proposta de Preços (papel timbrado da licitante) conforme o modelo de Proposta Detalhe. 

 

14.1.3. Identificação social, número do CNPJ, assinatura do representante da proponente, referência a 

esta licitação, número de telefone, endereço, dados bancários e número de fax; 

14.1.4. As propostas deverão ser expressas em Reais, por extenso, incluindo até 02 (duas) casas 

decimais. 

15 ABERTURA DOS ENVELOPES: 
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15.1. Os envelopes “A” e “B”, de que tratam os itens 09 (nove) e 10 (dez) deste Edital, serão 

entregues lacrados à Comissão Permanente de Licitação, pelo(s) representante(s) legal(is), no dia e 

hora estabelecidos no item 1 deste Edital. 

15.2. A Comissão de Licitação e todos os representantes presentes, legais ou credenciados das 

Licitantes rubricarão os Envelopes “B” das Propostas de Preços, procedendo-se, em seguida, a abertura 

dos envelopes “A”. 

15.3. Os documentos constantes dos Envelopes “A” serão, igualmente, rubricados e numerados pela 

Comissão Permanente de Licitação e pelos representantes presentes, legais ou credenciados das 

licitantes, bem como o edital e seus anexos. 

15.4. Havendo necessidade de prazo para exame da documentação de habilitação será aberto prazo 

de no máximo 72 (setenta e duas) horas para análise da mesma. 

 

15.5. Ao término do exame da documentação dos Envelopes “A”, a Comissão Permanente de 

Licitação informará por comunicado enviado a cada licitante, o resultado da fase de habilitação. 

 

15.5.1. O prazo para interposição de recurso da fase de habilitação terá início após parecer da COMLI. 

 

15.6. Após a fase da habilitação e desde que superado o prazo para recursos desta fase, sem 

interposição de nenhum, ou se interposto, após decidido, ou ainda, caso todas as Licitantes desistam 

expressamente de recurso, as Propostas de Preços – Envelope “B” – das firmas habilitadas serão 

abertas e rubricadas, pela Comissão e pelos representantes das Licitantes, em ato público, em local, 

data e hora a serem designados pela Comissão. 

 

15.7. Na sessão de abertura dos Envelopes “B” – Proposta de Preço – as Licitantes não habilitadas 

terão seus envelopes “B” devolvidos fechados, mediante recibo específico a ser anexado ao processo, 

procedendo-se, em seguida, a abertura dos Envelopes “B” das Licitantes habilitadas. 

 

15.8. Uma vez abertos os Envelopes “B”, todas as vias das Propostas de Preço e seus anexos serão 

rubricados pela Comissão Permanente de Licitação e pelos representantes presentes, legais ou 

credenciados das Licitantes. 

 

15.9. As Propostas de Preço serão julgadas conforme estabelecido nos itens 13 e 14 deste Edital. 

 

15.10.  Das sessões públicas a que se referem os subitens 10.1 e 10.7, bem como de outras que 

venham a ser convocadas pela Comissão Permanente de Licitação, serão lavradas atas que serão 

assinadas pelos membros desta Comissão e pelos representantes presentes, legais ou credenciados, 

das Licitantes, nas quais se consignarão eventuais reclamações ou ressalvas feitas pelas mesmas. 

16. JULGAMENTO: 

16.1. Somente a Licitante cuja documentação de habilitação seja considerada completa e conforme 

com as exigências do Edital, poderá ter seu envelope “B” aberto e sua Proposta de Preços julgada. 

16.2. Não será levada em consideração a proposta que não atender integralmente ao Edital, contiver 

rasuras emendas, ressalvas ou entrelinhas ou estiver em desacordo com a legislação pertinente. 
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16.3. Para efeito de julgamento serão desclassificadas as propostas com preços excessivos ao do 

valor estimado pelo orçamento citado no item 3, sob pena de, na ocorrência de todas propostas, ser 

decretado o cancelamento da presente tomada de preços, ou manifestadamente inexeqüível que não 

atenderem a Lei 8.666/93, e as alterações do Art. 48, item I e II, parágrafo 1º, 2º e 3º, introduzidas pela 

Lei 9648 de 27 de Maio de 1998. 

 

16.4. Após a elaboração dos mapas demonstrativos da apuração das propostas a Comissão de 

Licitação indicará a Licitante vencedora. 

 

16.5. Será considerada 1ª (primeira) colocada a Licitante que apresentar o menor preço global, 

conforme Artigo 45, parágrafo 1º - inciso I da Lei 8.666/93, o que será fixo e irreajustável. 

 

16.6. O resultado da Licitação será submetido à aprovação da Autoridade Superior e somente após a 

sua homologação será considerado definitivo. 

 

16.7. Quando todas as Licitantes forem inabilitadas ou todas as Propostas forem desclassificadas, a 

Comissão Permanente de Licitação poderá fixar às Licitantes o prazo de 8 (oito) dias úteis para a 

apresentação de nova documentação ou de outras Propostas escoimadas das causas referidas no Art. 

48 da Lei 8.666/93. 

17. CRITÉRIO DE DESEMPATE: 

17.1. Não ocorrendo a apresentação de propostas por microempresa ou empresa de pequeno porte, 

caso haja empate entre duas ou mais propostas de preços, a classificação se fará, obrigatoriamente, 

por sorteio, em ato público, para o qual todas as Licitantes serão convocadas, de acordo com o Art. 45, 

parágrafo 2º da Lei nº 8.666/93. 

17.2. Microempresas e empresas de pequeno porte  

17.2.1. Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as ME/EPP, 

entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem 

classificada (art. 44, §1º da LC 123/06); 

17.2.2. Para efeito do disposto no subitem anterior, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte 

forma (art.45 da LC 123/06): 

a) A ME/EPP mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada 

vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado (art.45. inciso I, 

da LC 123/06); 

b) Não ocorrendo a contratação da ME/EPP, na forma da alínea “a”, serão convocadas as 

remanescentes, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito (art.45. inciso II, da LC 

123/06); 

c) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas ME/EPP, será realizado sorteio entre elas 

para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta (art.45. inciso III, da LC 

123/06); 
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d) Na hipótese da não-contratação da ME/EPP pelo critério de desempate, o objeto licitado será 

adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame (art.45. §1º, da LC 123/06); 

e) O disposto nos subitens 13.2.1 e 13.2.2 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver 

sido apresentada por ME/EPP (art.45. §2º, da LC 123/06). 

18. RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 

18.1. Os recursos das decisões da Comissão de Licitação serão apresentados por escrito, no prazo 

de até 05 (cinco) dias úteis após cada fase (habilitação e julgamento das propostas), contados da 

intimação do ato ou da lavratura de qualquer das atas, conforme caso, e dirigidos à Comissão de 

Licitação. Reconsiderando ou não sua decisão no prazo de 05 (cinco) dias úteis, poderá encaminhar o 

recurso à Procuradoria Geral do Município, que emitirá parecer opinativo de forma fundamentada  para 

submeter o julgamento à competência da Autoridade Superior. 

18.2. A Comissão de Licitação dará ciência dos recursos aos demais licitantes, que poderão apresentar 

contrarrazões no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

18.3. Os recursos interpostos pelas licitantes deverão ser entregues no Serviço de Protocolo da 

Prefeitura Municipal de Araruama, localizado no 1º andar da sua sede, situado na Av. John Kennedy, nº 

120 – Centro – Araruama – RJ, das 09h às 18h, diariamente, exceto aos sábados, domingos e feriados. 

18.4. Caso a licitante queira cópias de documentos juntados ao processo licitatório, poderá obtê-los 

mediante requerimento escrito e pagamento do valor correspondente ao número de cópias requisitadas. 

 

19. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO: 

19.1. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação 

das Leis, devendo protocolar o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para o recebimento 

das propostas, e a Administração deverá julgar e responder à impugnação em até 03 (três) dias úteis, 

sem prejuízo da faculdade prevista no § 1º do art. 41 da lei federal 8.666/1993. 

19.2. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para realização do 

certame. 

19.3. O licitante interessado poderá solicitar esclarecimentos ou formular impugnações acerca do objeto 

deste edital ou interpretação de qualquer de seus dispositivos por escrito, devendo protocolar o pedido 

no setor de Protocolo até 02 (dois) dias úteis anteriores á data fixada para o recebimento das propostas. 

19.4. As impugnações deverão ser entregues no Serviço de Protocolo da Prefeitura Municipal de 

Araruama, localizado no 1º andar da sua sede, situado na Av. John Kennedy, nº 120 – Centro – 

Araruama – RJ, das 09h às 18h, diariamente, exceto aos sábados, domingos e feriados. 

19.5. As retificações deste edital, por iniciativa oficial ou provocada por eventuais impugnações, 

obrigarão a todos os licitantes, devendo ser publicadas no jornal, sendo comunicadas aos adquirentes 

do edital, por meio de correio eletrônico ou por telefax, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, 

exceto quando, inquestionavelmente, a modificação não alterar a formulação das propostas. 
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20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

20.1 - Pela inexecução total ou parcial do objeto a Administração poderá, garantida a prévia defesa, 

aplicar ao contrato as seguintes sanções e ainda: 

I  – Advertência; 

II – Multa de 1% (um por cento) ao dia, por dia útil que exceder o prazo de execução do objeto, 

sobre o valor do saldo não atendido, respeitados os limites da lei civil; 

III – Multa Administrativa, gradual conforme a gravidade da infração, não excedendo, em seu 

total, o equivalente a 20% (vinte por cento) do valor do contrato, acumulável com as devidas 

sanções; 

IV – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar, com a 

Administração Pública, pelo prazo de até 02 (dois) anos; 

V – 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 na 

forma da Lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

VI – Após o décimo dia de atraso ou no caso de reincidência na execução imperfeita do objeto, 

poderá ser caracterizado o descumprimento total da obrigação assumida, ensejando o 

cancelamento da respectiva NE pela Administração, sujeitando-se ainda, a empresa faltosa, às 

sanções previstas neste item. 

20.2 - A critério da Administração Pública Municipal, as sanções previstas nos itens I, III e IV poderão 

ser aplicadas juntamente com a prevista no item II, facultada a defesa prévia da CONTRATADA, no 

respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

20.3 - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 

conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 

observado o princípio da proporcionalidade. 

20.4 – A suspensão temporária aplica-se tão somente na esfera da Administração Pública Municipal, ao 

passo que a declaração de inidoneidade impede futuras contratações em toda esfera da Administração 

Pública Municipal, Estadual e Federal. 

20.5 - A penalidade por multa será: 

I - de 20% (vinte por cento) do valor global corrigido do contrato, no caso de inexecução total da 

obrigação; 

II - de 10% (dez por cento) do valor corrigido, correspondente à parte da obrigação contratual 

não cumprida, no caso de inexecução parcial da obrigação; 

III - de 0,03% (três centésimos por cento) por dia, no caso de atraso no cumprimento dos prazos 

de execução do objeto, até o máximo de 30 (trinta) dias, a partir dos quais será considerado 

descumprimento parcial da obrigação. 
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20.6 - O valor da multa aplicada deverá ser recolhida ao Município de Araruama no prazo de 05 (cinco) 

dias corridos, a contar da data do recebimento da notificação, podendo o valor ser descontado na 

ocasião de seu pagamento, ao exclusivo critério da Administração e respeitando o prazo supracitado. 

20.7 - O não recolhimento da multa no prazo assinado implicará a sua inscrição na dívida ativa 

municipal, para cobrança judicial. 

 

21. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

21.1. Prestar os serviços de acordo com todas as exigências contidas no edital e na nota de empenho, 

dentro do prazo estipulado; 

21.2. Cumprir todos as exigências e especificações contidas no Termo de Referência e Projeto 

Básico - Anexo I e II deste Edital; 

21.3. Prestar os serviços no local determinado no edital e conforme solicitação da SESAU sob 

interveniência da SOUSP; 

21.4. Manter contato permanente com a Secretaria responsável pela retirada da nota de empenho; 

21.5. Tomar medidas preventivas necessárias para evitar danos a terceiros, em consequência da 

prestação dos serviços. Será de exclusiva responsabilidade da contratada a obrigação de reparar os 

prejuízos que vier a causar a quem quer que seja e quaisquer que tenham sido as medidas preventivas 

acaso adotadas; 

21.6. Atender as determinações e exigências formuladas pelo contratante; 

21.7. Refazer, por sua conta e responsabilidade, a qualquer época, os serviços aceitos, desde que fique 

comprovada a existência de não conformidade com o exigido no certame, somente possível de aferição 

com a devida utilização; 

21.8. Reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o 

objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de 

materiais empregados; 

21.9. Se responsabilizar pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes 

da execução do contrato, devendo obedecer ás normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidação 

das Leis do Trabalho, no que concerne á contratação de pessoal a ser empregado na execução dos 

serviços ora contratados; 

21.10. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

21.11. Efetuar no prazo legal, a matrícula da obra perante o INSS (CEI), fazendo provas junto à 

Administração Pública, bem como promover a referida baixa da inscrição, assim como a respectiva 

apresentação da CND da obra, sendo esta condição indispensável para a liquidação da despesa ao 

término do contrato; 
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21.12. A responsabilidade integral pela obtenção de eventuais licenças ambientais, necessárias para a 

execução do objeto, junto aos órgãos competentes; 

21.13. Cumprir o presente contrato fielmente, obrigando-se, ainda, a tomar as medidas preventivas 

necessárias para evitar quaisquer danos que possam advir da execução da obra; 

21.14. A Contratada assume exclusivamente a responsabilidade pelas despesas decorrentes dos 

serviços prestados, objeto do presente contrato. Responsabiliza-se, também, pela idoneidade e pelo 

comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados, e ainda, por quaisquer prejuízos que 

sejam causados ao Contratante ou a terceiros; 

21.15. A Contratada deverá utilizar uniforme e equipamentos de proteção individual – EPI (bota/galocha, 

luvas, máscaras, óculos), devendo os mesmos serem trocados conforme as necessidades; 

21.16. Os danos e prejuízos serão ressarcidos ao Contratante no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 

horas, contados da notificação à Contratada, sob pena de multa de 10% (dez por cento) do valor do 

contrato; 

21.17. A Contratada será exclusivamente responsável, em qualquer caso, por todos os danos e 

prejuízos que vier a causar ao Contratante ou a terceiros, provenientes dos serviços objeto deste 

contrato, desde que comprovada sua culpa, respondendo por si ou por seus sucessores, ainda que haja 

adotado as medidas necessárias. 

21.18. A Contratada deverá apresentar o recolhimento de Taxa de ART – Anotação de 

Responsabilidade Técnica, correspondente ao Valor do Contrato e atender todas as exigências 

constantes no Edital e nos seus Anexos. 

22. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: 

22.1. Realizar os pagamentos relativos aos serviços efetivamente prestados, cuja nota fiscal/fatura 

discriminativa seja devidamente atestada por funcionário do setor próprio, conforme alínea a, inciso XIV, 

do artigo 40, da Lei 8.666/93; 

22.2. Realizar a fiscalização do objeto contratado; 

22.3. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa realizar a execução do objeto. 

22.4. Fornecer à Contratada, documentos, informações e demais elementos que possuir ligados ao 

presente contrato; 

22.5. Receber provisória e definitivamente a obra. 

23. DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO DO OBJETO: 

23.1 - Concluída a obra ou sua etapa, procederá a Contratada, através da fiscalização, dentro de 10 

(dez) dias seguintes ao da entrega da comunicação que, por escrito, neste sentido, lhe fizer a 

contratada, a um exame minucioso, a fim de recebê-las provisoriamente. 
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23.2 - Após aquele recebimento, a Contratada fica obrigada a fazer, às suas expensas, durante o prazo 

de observação de, no máximo, 30 (trinta) dias, os reparos e substituições necessários, em 

consequência de vícios, porventura existentes. 

23.3 - Findo este prazo, e dentro dos 90 (noventa) dias seguintes, procederá a Contratante, através de 

sua fiscalização, o exame para o recebimento definitivo a ser efetivado, mediante a lavratura de um 

termo e sem prejuízo da responsabilidade da Contratada. 

23.4 - Até a entrega definitiva, a Contratada fica obrigada a manter a conservação dos serviços 

executados. 

23.5 - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança 

dos serviços, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos 

por lei e pelo contrato. 

 

24. DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO DA LICITAÇÃO: 

24.1. A autoridade competente para determinar a contratação somente poderá revogar a licitação em 

face de razões de interesse público, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, 

pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por 

provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e devidamente fundamentado. 

24.2.  A anulação do procedimento licitatório induz a do Contrato. 

24.3. No caso de revogação ou anulação da presente licitação, fica assegurado o contraditório e a 

ampla defesa. 

24.4. Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento 

licitatório, ressalvado o direito do licitante de boa- fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver 

suportado no cumprimento do Contrato. 

25. DA FISCALIZAÇÃO: 

25.1. A fiscalização da execução dos serviços caberá ao contratante, notadamente à SESAU sob 

interveniência da SOUSP, ou a quem dele preposto seja, a quem incumbirá a prática de todos e 

quaisquer atos próprios ao exercício desse procedimento, definidos na legislação pertinente e, em 

especial, na especificação dos serviços a serem executados, inclusive quanto à aplicação das 

penalidades previstas neste contrato.        

25.2. A contratada declara antecipadamente, aceitar todas as decisões, métodos e processos de 

inspeção, verificação e controle adotados pelo contratante, obrigando-se a fornecer os dados, 

elementos, explicações, esclarecimentos, comunicações de que este necessitar e que forem julgados 

necessários ao desempenho de suas atividades. 

25.3. Compete à contratada fazer minucioso exame das especificações dos serviços, de modo a 

permitir, a tempo e por escrito, apresentar à fiscalização todas as divergências ou dúvidas porventura 

encontradas, para o devido esclarecimento, que venham a impedir o bom desempenho do contrato. O 

silêncio implica total aceitação das condições estabelecidas. 
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25.4. A atuação fiscalizadora em nada restringirá a responsabilidade única, integral e exclusiva da 

contratada no que concerne aos serviços contratados, à sua execução e as consequências e 

implicações, próximas ou remotas, perante o contratante, ou perante terceiros, do mesmo modo que a 

ocorrência de eventuais irregularidades na execução dos mesmos não implicará em 

corresponsabilidade do contratante e de seus prepostos. 

25.5. Fica reservado à fiscalização da SOUSP o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer 

caso singular, duvidoso ou omisso, não previsto neste Contrato, nas especificações e em tudo o mais 

que, de qualquer forma, se relacione, direta ou indiretamente, com os serviços em questão. 

25.6. A liberação de todo e qualquer pagamento devido à Contratada, em decorrência do presente 

Contrato e de eventuais aditamentos, só se efetivará mediante autorização do Município, observada a 

legislação de administração Financeira e Contabilidade Pública. 

25.7. Só será permitido o uso materiais similares ao especificado se rigorosamente equivalentes e 

desempenharem idênticas funções construtivas e apresentarem as mesmas características formais e 

tenham o consentimento da Fiscalização. 

26. FORMA DE PAGAMENTO: 

26.1. O pagamento será efetuado após cada medição, contados a partir da nota de empenho ou 

documento equivalente, mediante nota fiscal ou fatura, com as especificações dos serviços realizados 

no período. 

26.2. Caso se faça necessária a retificação de Nota Fiscal/fatura por culpa da contratada, o prazo terá 

sua contagem suspensa até a data de representação da fatura ao órgão, isenta de erros, dando-se, 

então, prosseguimento à contagem. 

26.3. Os pagamentos serão efetuados após a regular liquidação das despesas, nos termos do artigo 63, 

da Lei Federal n. 4320/64, obedecido ao disposto no artigo 73, da Lei Federal n. 8666/93. 

26.4. O valor dos pagamentos eventualmente efetuados com atraso injustificado sofrerá a incidência de 

juros moratórios de 0,01667% ao dia, alcançando 6% ao ano, consoante artigo 406, da Lei Federal n. 

10406/02.  

26.5. O valor dos pagamentos eventualmente efetuados com atraso em virtude de ato ou fato que não 

seja atribuível á contratada sofrerá a incidência do índice de IPCA pro rata die, a título de compensação 

financeira, que será o produto resultante do mesmo índice do dia anterior ao pagamento, multiplicada 

pelo número de dias de atraso do mês correspondente, repetindo-se a operação a cada mês de atraso. 

26.6. Caso o Município de Araruama efetue o pagamento devido à contratada em prazo inferior a 30 

(trinta) dias, poderá ser descontado da importância devida o valor correspondente a 0,033% (trinta e 

três milésimos por cento) por dia de antecipação. 

26.7. Na hipótese de o documento de cobrança apresentar erros, fica suspenso o prazo para 

pagamento, prosseguindo-se a contagem somente após a apresentação da nova documentação isenta 

de erros. 

26.8. O pagamento será efetivado mediante crédito em conta bancária que o beneficiário informará. 
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26.9. Entende-se por atraso o período que exceder o trintídio previsto nesta cláusula. 

27. CONTRATO: 

27.1.  Adjudicada a Licitação e ressalvado o disposto no item 24.3, a Licitante vencedora, será 

notificada, até o 5º (quinto) dia após a adjudicação, para a assinatura do contrato, devendo, para tal, 

comparecer em dia, hora e local designado. 

27.2. Caso a licitante vencedora não assine o Contrato dentro do prazo de 72 horas da notificação da 

Administração Municipal, será desclassificada e ficará impedida de participar de outras Licitações deste 

Município, pelo prazo mínimo de 12 (meses). 

27.3. No caso de desclassificação da proposta da Licitante vencedora, de que trata o item acima, a 

Administração Municipal, a seu critério, poderá adjudicar os serviços à Licitante classificada em 

segundo lugar e assim sucessivamente, desde que por estas sejam oferecidas as mesmas condições 

propostas pela Licitante que fora classificada em primeiro lugar, inclusive quanto aos preços. 

27.4. Nos termos do Art. 49 da Lei 8.666/93, a Administração Municipal somente poderá revogar a 

licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, 

pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por 

provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

27.5. A licitante vencedora deverá estar inscrita nos órgãos competentes federais, estaduais e 

municipais, bem como os serviços referentes ao contrato, quando for o caso. 

27.6. Será cobrado taxa de emissão de termos ou contratos de qualquer espécie, conforme valor 

estipulado no Código Tributário Municipal. 

28. DO FORO: 

28.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Araruama – RJ, para dirimir qualquer dúvida oriunda da 

execução deste instrumento, com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

29. DISPOSIÇÕES GERAIS: 

29.1. Os interessados poderão obter maiores esclarecimentos ou dirimir suas dúvidas acerca do 

objeto deste Edital ou interpretação de qualquer de seus dispositivos, até a véspera da data do início da 

Licitação, na Comissão de Licitação no horário das 09:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 17:00 horas, 

através do telefax (22) 2665-2121  - Ramal 211 (COMLI). 

29.2. Não serão levadas em consideração pela Comissão de Licitação, na fase de habilitação, na fase 

de classificação das propostas, bem como na fase posterior à adjudicação, quaisquer consultas, pleito 

ou reclamações que não tenham sido formuladas, tempestivamente, por escrito e devidamente 

protocoladas.  

29.3. A Comissão Permanente de Licitação poderá introduzir aditamentos, modificações ou revisões nos 

presentes documentos de Licitação até 10 (dez) dias corridos antes da data marcada para a entrega 

das propostas, desde que inquestionavelmente, não venham afetar a formulação das propostas. 
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29.3.1. Tais aditamentos, modificações ou revisões serão encaminhados através de cartas, fax, e-mail 

ou telegrama-circular a todos os interessados que tenham retirado os documentos de Licitação, bem 

como serão prontamente comunicados às entidades de Classe e publicados na imprensa. 

29.3.2. As alterações introduzidas pela Comissão de Licitação farão parte integrante do Edital de 

Licitação. 

29.4. Só serão consideradas as propostas apresentadas na hora, data e local, estabelecidos no Edital. 

29.5. Caso as datas previstas para a realização de eventos da presente Licitação sejam declaradas 

feriado ou ponto facultativo e, não havendo retificação de convocação, aqueles eventos serão 

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

29.6. Os casos omissos serão resolvidos conforme disposto na Lei 8.666/93 e suas alterações. 

29.7. NÃO SERÁ PERMITIDA A PARTICIPAÇÃO DE LICITANTES SUSPENSOS 

TEMPORARIAMANTE PELO MUNICÍPIO DE ARARUAMA, nos termos do inc. III do art. 87 da Lei 

8.666/93. 

29.8. NÃO SERÁ PERMITIDA A PARTICIPAÇÃO DE LICITANTES JÁ INCURSOS NA PENA DO INC. 

IV, DO ART. 87 DA Lei 8.666/93 (declaração de inidoneidade), seja qual for o Órgão ou Entidade que 

tenha aplicado a referida penalidade, em qualquer esfera da Administração Pública. 

30 - CONSTITUEM ANEXOS DO EDITAL E DELE FAZEM PARTE INTEGRANTE: 

Anexo I – Termo de Referência;  

Anexo II – Projeto Básico;  

Anexo III – Valor Estimado 

Anexo IV – Declaração de Visita Técnica;  

Anexo V - Declaração de Manutenção do Responsável Técnico; 

Anexo VI – Modelo de Proposta;  

Anexo VII – Modelo de Credenciamento; 

Anexo VIII - Declaração relativa ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º                                       

da Constituição Federal e na Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999; 

Anexo IX - Declaração de Micro Empresa e Empresa de Pequeno Porte; 

Anexo X – Declaração de Atendimento ao Edital, com inexistência de Fatos Impeditivos ou 

Supervenientes; 

Anexo XI - Minuta de Contrato. 

 

 

Araruama, 8 de março de 2019. 

 

   ELAINE CAVEARI DE ALMEIDA          FÁBIO ARANTES GUIMARÃES 

Mat. 9949429-5              Mat. 9950378-1 

Elaboradora               Presidente CPL 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO:  

1.1 O presente termo de referência tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de 

serviço de elaboração de projeto e instalação de redes de distribuição para Gases Medicinais, conforme 

projeto básico e projetos de arquitetura, visando atender as necessidades da Prefeitura de Araruama, 

conforme condições, quantidades, exigências e estimativas contidas neste termo e anexos. Contratação de 

empresa especializada na prestação de serviços de elaboração de projeto e instalação de tubulações de 

redes de distribuição para gases medicinais (oxigênio, ar comprimido, vácuo e óxido nitroso incluso 09 

cilindros sem costura na cor azul-marinho capacidade 33 kg), com fornecimento de materiais, bem como a 

interligação desses sistemas à rede de distribuição de gases, para atender as necessidades do Hospital 

Municipal Drª Jaqueline Prates, em conformidade com as condições, especificações técnicas constantes do 

Anexo I  Projeto Básico. 

 

2-JUSTIFICATIVA 

2.1 A Prestação de Serviços de instalação de tubulações de redes de distribuição para gases medicinais 

(oxigênio, ar comprimido, vácuo e óxido nitroso) são essenciais para que não haja descontinuidade nos 

serviços de fornecimento, os quais são utilizados nos ambientes hospitalares, por isso devem receber 

tratamento especial. Considerando a imprescindibilidade dos serviços, destacamos que o mesmo através da 

celebração do contrato de instalação e ampliação do sistema de gases medicinais, recepcionara as seguintes 

finalidades: 

2.1.2 Redimensionar a rede de distribuição de gases medicinais; 

Melhorar o layout dos pontos de consumo, a interligação dos equipamentos de medição, tais como: 

Respirador, fluxômetro, vacuômetro, válvula estabilizadora de pressão, carro de anestesia, leitos, etc) 

Equalizar a pressão/fluxo do sistema de gases aos equipamentos de medição de consumo; 

Ampliação e interligação da rede de distribuição de gases aos novos setores; 

2.1.3 Pela indispensabilidade dos serviços, tem-se que a não realização dos mesmos importaria em grave 

dano à saúde pública, podendo causar sérios e irreparáveis prejuízos à coletividade, inclusive no que tange 

ao próprio atendimento prestado nas unidades de saúde o qual restaria, de sobremaneira, comprometido. 
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Tem-se ainda que a contratação direta dos serviços em exame é a única maneira fática e juridicamente 

possível de se eliminar o risco que a interrupção no dos serviços poderia causar aos pacientes internados 

nas unidades de saúde que deles fazem uso. 

 

3 – RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 

3.1 Os recursos necessários à realização do certame correrão por conta da dotação orçamentária de 

aprovado para o exercício de 2018. 

Programa de Trabalho: 10.122.0046.2030             

Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00.00 

Ficha: 417                   

 

4 - PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

4.1. O prazo de execução do Projeto e  Instalação será de 30 (trinta) dias, a partir da emissão da nota de 

empenho. 

 

5 – PAGAMENTO: 

5.1 O pagamento será realizado conforme apresentação das medições da execução dos serviços, mediante 

Nota Fiscal/Fatura que deverá ser apresentada pela contratada, atestada e revisada por 02 (dois) servidores 

da Secretaria requisitante, responsável pelo recebimento. 

 

6 – RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO DO OBJETO E PELA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO: 

6.1 O gerenciamento da contratação decorrente do edital caberá aos servidores especialmente designados 

da Secretaria Municipal de Saúde de Araruama, e a fiscalização, do contrato referente ao HM – Hospital 

Municipal Dra. Jaqueline Prates a funcionária Karen Dias Silva – Matrícula nº.9954018, que determinará o 

que for necessário para regularização de faltas ou defeitos, nos termos do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93 
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7- DA VISISTA TÉCNICA: 

7.1 O licitante poderá realizar visita técnica através do seu responsável técnico (Administrador e ou 

Engenheiro) nos locais da prestação do serviço, a fim conhecê-lo e de obter “Atestado de Visita Técnica” 

assinado pelo Diretor da unidade ou por outro servidor designado. A visita técnica deverá ser realizada no 

local da prestação dos serviços, conforme endereço a ser disponibilizado e informado, até o 2°(segundo) dia 

útil imediatamente anterior à data do pregão, com o objetivo de inteirar-se das condições e grau de 

dificuldades existentes, mediante prévio agendamento de horário junto ao setor competente.  

7.2 Caso a licitante opte por não fazer a vistoria prévia, deverá apresentar Declaração de que conhece as 

condições locais para execução do objeto; que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades 

inerentes à natureza do trabalho e que assume total responsabilidade por este fato e que não utilizará deste 

para quaisquer questionamentos futuros que ensejam avenças técnicas ou financeiras com a Prefeitura de 

Araruama. 

 

8- DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA 

8.1 Documentos de Referência 

NBR 12188 2016 

RDC 50 

E demais Normas Técnicas que as 02 acima citam como referência. 

 

8.2 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

8.2.1 Apresentar comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 

características, quantidades e prazos ao abjeto licitado. Essa comprovação devera ser feita através de 

atestados fornecidos por pessoas de direito público ou privado, acompanhados das respectivas  certidões de 

acervo técnico –CAT devidamente  averbadas em órgão competente, de acordo com os termos previstos no 

art 30, § 1º da Lei 8.666/93, comprovando que o licitante executou obras com características semelhantes e 

compatíveis as obras propostas no edital.  

8.2.2 Licença de Funcionamento expedida pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal da sede da 

licitante. 

8.2.3 Laudo de Visita Técnica, caso opte por realizar, expedido pelo setor responsável. Para adquirir tal 

documento, torna-se necessário visitar por intermédio de seu Responsável Técnico todas as unidades 



                    
                           
 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 
           ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
             Secretaria Municipal de Administração 

           Comissão Permanente de Licitação 
  
 

23 
_____________________________________________________________________________________________________ 

Av. John Kennedy, nº 120 – Centro – Araruama – RJ, CEP.: 28.970-000 – Tel.: (22) 2665-2121 

www.araruama.rj.gov.br 

Processo Nº 34879/2018 

Ass.: _______ Fls. ____ 

 

relacionadas, devendo os mesmos por ocasião da vistoria apresentar sua Carteira Profissional para que seus 

dados sejam inseridos no Atestado de Visita. 

8.2.4 Comprovar a existência de engenheiro mecânico responsável na empresa com registro no CREA, o 

mesmo devera acompanhar a obra presencialmente. 

8.2.5 Prova de regularidade de situação da Empresa e de seus responsáveis técnicos no Conselho Regional 

de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, pertinente e compatível com o objeto da licitação (Art. 30 

da Lei 8.666/93); 

8.2.6 Comprovação da licitante de possuir em seu quadro permanente, ou ter à sua disposição na data da 

licitação, profissional(is) de nível superior, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidades técnica, 

acompanhado da Certidão de Acervo Técnico (CAT), registrado(s) no CREA por execução de Serviços/Obras 

de características semelhantes às do objeto da licitação; 

8.2.7 Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo 

de cópia autenticada, publicação em órgão da imprensa oficial ou ainda em cópia simples, a ser autenticada 

pela Comissão, mediante conferência com os originais. As cópias deverão ser apresentadas perfeitamente 

legíveis. 

Sugere-se que as cópias apresentadas já venham autenticadas por cartório, com vistas à agilização dos 

procedimentos de análise da documentação. 

 

9-OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

9.1 A Contratada se obriga a atender, por meio de DECLARAÇÃO, plenamente os requisitos 

mencionados no Termo de referência. 

9.2 A licitante contratada deverá, mediante programação antecipada, em comum acordo com a fiscalização 

das unidades de saúde, providenciar: 

9.3 Realizar visita técnica para elaboração de projeto e levantamento de material que será aplicado na 

montagem e interligação de tubulações de redes de distribuição de gases medicinais (oxigênio, ar 

comprimido, vácuo, óxido nitroso) para a CONTRATANTE, que serão registradas em formulários específicos 

e que será fornecido pela contratada; esse formulário deverá conter todas as ocorrências verificadas no 

referido ou outros registros julgados necessários. 

9.4 Realizar a montagem e a interligação de qualquer rede de distribuição de gases medicinais de 

propriedade da CONTRATANTE, tubulações e conexões de cobre e outros materiais complementares a 
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esses sistemas, inclusive com o fornecimento imediato de materiais necessários para o seu perfeito 

funcionamento, sem restrição para à CONTRATANTE; 

9.5 Os serviços considerar-se-ão concluídos e aprovados, somente após a apresentação, pela 

CONTRATADA, a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) devidamente por ela registrada junto ao 

CREA, e do Laudo Técnico do Teste de estanqueidade, qual terá seus parâmetros de pressão de 8 Kg/cm². 

Poderá ainda ser exigida, a critério da CONTRATANTE, a realização de testes adicionais que se fizerem 

necessários, de acordo com as normas e exigências técnicas. 

9.6 Dispor de pessoal técnico qualificado para os serviços de montagem e interligação de rede de distribuição 

de gases medicinais para à CONTRATANTE, devendo os mesmos estar devidamente uniformizados e 

identificados por crachá; 

9.7 Assegurar que as intervenções técnicas sejam executadas por técnicos especializados, instruídos e 

controlados pela empresa CONTRATADA e as grandes intervenções com a presença do respectivo 

responsável técnico; 

9.8 Responsabilizar-se pela segurança do trabalho de seus empregados, em especial durante a realização 

dos serviços de instalação dos sistemas; 

9.9 Responsabilizar-se pelo cumprimento por parte de sua mão-de-obra das normas disciplinares e de 

segurança determinadas pela CONTRATANTE, provendo-os dos Equipamentos de Proteção Individual - EPI 

que garantam a proteção da pele, mucosas, via respiratória e digestiva do trabalhador; 

9.10 Instruir sua mão-de-obra quanto à prevenção de incêndios de acordo com as normas vigentes e 

instituídas pela CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes), quando for o caso; 

9.11 Responder por danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua 

culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou 

acompanhamento pela CONTRATANTE; 

9.12 Manter os serviços de instalação disponível durante as 24 (vinte e quatro) horas diárias, para eventual 

atendimento de situações de emergência; 

9.13 Designar, por escrito, no ato do recebimento da autorização de serviços, preposto(s) que tenha(m) 

poder(es) para resolução de possíveis ocorrências durante a execução do contrato; 

9.14 Possuir e fornecer todo o ferramental e a aparelhagem necessários à boa execução dos serviços, bem 

como manter limpos e desimpedidos os locais de trabalho e/ou equipamentos de sua propriedade, 

obedecendo aos critérios estabelecidos pela CONTRATANTE; 
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9.15 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais ou civis resultantes 

da execução do contrato; 

9.16 Treinamento junto ao pessoal da contratante que irá operar os equipamentos. Partida dos sistemas. 

Teste do sistema, observando aspectos de segurança necessários. 

9.17 Para iniciar os serviços, a CONTRATADA se compromete a apresentar como pré-requisito, a Anotação 

de Responsabilidade Técnica (ART) devidamente preenchida e registrada, por esta, junto ao CREA local. 

9.18 A CONTRATADA será responsável pelo transporte de seu pessoal, das ferramentas e do material de 

consumo até o local dos serviços, bem como por quaisquer despesas referentes à permanência de seus 

empregados e/ou preposto no local de execução do serviço. 

 

10- OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

10.1 Fornecer à CONTRATADA a primeira requisição de serviços, acompanhada do cronograma de 

execução dos serviços, desenhos, memoriais descritivos e demais especificações em tempo hábil, de 

modo a permitir a execução dos serviços de acordo com os prazos estabelecidos, na data de assinatura 

do contrato e/ou documento equivalente. 

10.2 Fornecer as informações sobre locais e horários para realização dos serviços; 

10.3 Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por um representante especialmente designado 

pela autoridade competente, nos termos do art. 67 da Lei nº. 8.666/93; 

10.4 Utilizar e manter em perfeitas condições de asseio e segurança os equipamentos, zelando pelo 

seu bom e perfeito funcionamento e conservação; 

10.5 Permitir que funcionários habilitados e prepostos da CONTRATADA examinem os sistemas 

sempre que necessário, verificando a observância das normas de suas utilizações; 

10.6 Prestar à CONTRATADA, informações e esclarecimentos que eventualmente venham solicitar e 

digam respeito à natureza dos serviços que tenham a executar, esclarecendo sobre as 

circunstâncias em que foram observadas as irregularidades e/ou defeitos, no funcionamento dos 

equipamentos, quando possível; 

10.7 Não permitir o ingresso de terceiros, bem como, a intervenção de estranhos nas instalações  dos 

equipamentos referidos nesse projeto básico; 
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10.8 Efetuar o pagamento mensal devido pela execução dos serviços, desde que cumpridas todas as 

formalidades e exigências do contrato;         

          

11 - DAS SANÇÕES: 

11.1 – Pela inexecução total ou parcial do objeto contratado pela SESAU, garantida a prévia defesa, aplicar à 

licitante vencedora as seguintes sanções: 

a) Advertência; 

b) Multa sobre o valor do contrato e/ou empenho, no caso de Registro de Preços, por atrasos injustificados 

ou negligência na entrega dos produtos e na prestação dos serviços; 

c) Impedimento de licitar e contratar com a administração municipal de até dois anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública enquanto perdurem 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 após de decorrido o prazo de sanção aplicada com base no subitem anterior. 

11.2 – Qualquer penalidade aplicada será precedida da observância do contraditório e da ampla defesa. 

 

 

Araruama, 10 de outubro de 2018. 

 

ANA PAULA BRAGANÇA CORRÊA 

Secretária Municipal de Saúde 

 

Paulo C F. dos Santos 

Mat. 9950400 

Resp. p/ elab.T. R. 
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ANEXO II  

TOMADA DE PREÇOS 002/2019 

 PROJETO BÁSICO 

 

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GASES 

Definição 

Consiste no fornecimento, instalação e teste do conjunto de tubulações e conexões que se destinam a 

conduzir gases e prover sucção (vácuo), através de ramais aos locais onde existem postos de utilização 

apropriados. 

Método Executivo 

Rede de distribuição Projeto e Instalação 

Tubulação para gases e vácuo clínico 

Para o dimensionamento da rede de distribuição de gases medicinais e de gases para dispositivos médicos, 

devem ser levados em conta os valores indicados no Anexo B, a pressão máxima de entrada de 8 kgf/cm² e a 

pressão mínima em cada posto de utilização de 4 kgf/cm², com exceção do nitrogênio, cuja pressão máxima 

de entrada deve ser de 20 kgf/cm², e a pressão mínima em cada posto de utilização deve ser de 7 kgf/cm². 

Para o dimensionamento da rede de distribuição de gases medicinais e de gases para dispositivos médicos, 

exceto o nitrogênio, devem ser levados em conta os valores indicados no Anexo B, a pressão nominal de 

distribuição entre 4 kgf/cm² e 5 kgf/cm², a pressão em cada posto de utilização inferior a 110 % da pressão 

nominal de distribuição, com o sistema operando a fluxo zero, e superior a 90 % com o sistema operando na 

vazão de projeto. 

Para  o dimensionamento da rede de distribuição de nitrogênio deve  ser levada  em conta  a pressão nominal 

de distribuição entre 7 kgf/cm² e 10 kgf/cm², a pressão em cada posto de utilização inferior a 115 % da pressão 

nominal de distribuição, com o sistema operando a fluxo zero, e superior a 85 % com o sistema operando na 

vazão de projeto, ou seja, 350 l/min nos postos de utilização. 

Para o dimensionamento da rede de vácuo, devem ser levados em conta os valores indica- dos no Anexo B, 

uma pressão abaixo da pressão atmosférica de no mínimo 300 mmHg na central de vácuo ou 460 mmHg de 

pressão absoluta máxima nos postos de utilização mais distantes da central de vácuo. 

A tubulação para gás medicinal, para gás para dispositivo médico e para vácuo não pode ser apoiada em 

outras tubulações. 
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A tubulação para gás medicinal, para gás para dispositivo médico e para vácuo deve ser sustentada por 

ganchos, braçadeiras ou suportes apropriados, colocados a intervalos que são condicionados ao peso, 

comprimento e material do tubo, conforme Tabela 2, para que este não sofra deslocamento da posição 

instalada. 

A tubulação para gás medicinal, para gás para dispositivo médico e para vácuo deve estar a uma distância 

superior a 50 mm do eletroduto de baixa tensão, em qualquer direção e sentido. 

A tubulação para gás medicinal, para gás para dispositivo médico e para vácuo deve estar a uma distância 

superior a 150 mm para tubos de aquecimento, de água quente e de vapor, em qual- quer direção e sentido. 

A tubulação para gás medicinal, para gás para dispositivo médico e para vácuo pode ser instalada em 

espaço de construção junto com tubulação de fluido combustível, eletroduto ou vapor, desde que ventilado, 

com temperatura ambiente abaixo de 54 °C e respeitando as distâncias constantes em 4.11.1.7 e 4.11.1.8. da 

NBR 12188 2016. 

A tubulação para gás medicinal e para vácuo deve ser provida de sistema que permita o seu bloqueio parcial 

para viabilizar a manutenção, sem a necessidade de desativação da unidade funcional, no caso de centro 

cirúrgico e UTI. 

O material da tubulação para gás medicinal, para gás para dispositivo médico e para vácuo deve ser cobre ou 

aço inoxidável, sendo permitido, para a rede de vácuo, o uso de tubulação de PVC. 

A tubulação para gás medicinal, para gás para dispositivo médico e para vácuo deve ser aterrada o mais 

próximo possível da sua entrada no edifício. 

Antes da instalação, os tubos, as válvulas, as juntas e as conexões devem ser devidamente limpos de óleos, 

graxas e outros materiais combustíveis, conforme CGA G – 4.1. 

Após a limpeza, devem ser observados cuidados especiais na estocagem e manuseio desse material, a fim 

de evitar recontaminação antes da montagem final. 

Os tubos, válvulas, juntas e conexões devem ser fechados, tamponados ou lacrados, para impedir que 

objetos estranhos penetrem em seu interior até o momento da montagem final. 

Durante a montagem, os segmentos que permaneceram incompletos devem ser fechados ou tamponados ao 

final da jornada de trabalho. 

As ferramentas a serem utilizadas na montagem da rede de distribuição da central e dos terminais devem 

também estar livres de óleo e graxa. 

Nas juntas roscadas devem ser usados materiais de vedação compatíveis para uso com oxigênio. 
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As características dimensionais dos tubos de cobre da rede de distribuição constam da Tabela 1, conforme 

ABNT NBR 13206. 

Tabela 1 – Características dimensionais dos tubos da rede de distribuição: 

Diâmetro nominal 

mm 

Diâmetro externo 

mm 

 
X 

Espessura mínima 

de parede 

mm 

Pressão mínima 

de serviço 

MPa 

15,0 a 
15,00 X 0,80 6,91 

22,0 22,00 X 0,90 5,24 

28,0 28,00 X 0,90 4,09 

35,0 35,00 X 1,10 4,00 

42,0 42,00 X 1,10 3,32 

54,0 54,00 X 1,20 2,81 

a Diâmetro mínimo admitido. 

NOTA Para diâmetros acima de 54 mm consultar a ABNT NBR 13206. 

 

As distâncias máximas entre os suportes dos tubos estão indicadas na Tabela 2. 

Tabela 2 – Vão máximo entre os suportes dos tubos: 

Diâmetro externo 

mm 

Vão máximo (vertical) 

m 

Vão máximo (horizontal) 

m 

Até 15 1,8 1,5 

De 22 a 28 2,4 2,0 

De 35 a 54 3,0 2,5 

Maior que 54 3,0 3,0 

 

As conexões usadas para unir tubos de cobre ou latão devem ser de cobre, bronze ou latão, laminados ou 

forjados, e devem ser aplicadas com solda forte ou roscadas. 

O material de enchimento para a brasagem deve ser nominalmente livre de cádmio (menos de 0,025 % em 

peso). 

Deve ser tomado cuidado especial na soldagem, a fim de evitar resíduos de solda ou de fluxo no interior das 

tubulações. 
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Para tubulação subterrânea, deve ser adotado o seguinte critério: 

Havendo ou não a possibilidade de tráfego de veículos sobre a tubulação, esta deve estar dentro de uma 

canaleta devidamente projetada para suportar a passagem de veículos pesados. 

No caso de instalação de redes de distribuição de gás e vácuo em espaços de construção, é recomendável 

evitar o uso de conexões roscadas ou anilhadas. 

É proibida a instalação de tubulação para gás e vácuo em poço e sala de máquinas      de elevadores, monta-

cargas, tubos de queda, nutrição parenteral, lactário e cozinha. 

As tubulações aparentes instaladas em locais expostos a choques mecânicos ou abalroa- mento devem 

possuir proteções adequadas. 

Nos centros cirúrgicos, obstétricos e de terapia intensiva, as tubulações devem ser embuti- das ou protegidas, 

de tal forma que seja permitida a perfeita higienização da superfície que as recobre sem colocar em risco a 

integridade da tubulação. 

As tubulações não podem ser instaladas em túnel, sulco ou conduto onde fiquem expostas ao contato com 

óleo ou substâncias graxas. 

As tubulações aparentes instaladas em locais de armazenamento de material combustível ou inflamável, 

lavanderia, subestação elétrica, área de caldeira e central de esterilização devem ser encamisadas  

adequadamente, devendo ter as suas extremidades abertas para o exterior do ambiente. 

É vedado o uso das tubulações de gases medicinais como aterramento de qualquer equipamento elétrico, 

conforme ABNT NBR 5410. 

As tubulações devem ser identificadas conforme Tabela da NBR 12188 2016. 

Nos ambientes onde são usados óxido nitroso medicinal, dióxido de carbono medicinal, nitrogênio ou argônio, 

deve ser instalado um dispositivo que analise o teor de oxigênio no ambiente e alarme quando este atingir 

19,5 %. 

 

Válvula de seção 

Deve ser instalada na rede de distribuição uma válvula de seção logo após a saída da central e antes do 

primeiro ramal, em local acessível, para ser operada em caso de emergência. 

É recomendável que seja instalada uma válvula de seção em cada ramal da rede de distribuição. Essa válvula 

deve ser de fácil acesso e, sempre que possível, localizada no mesmo piso atendido pelo ramal correspondente. 
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As válvulas de seção devem ser dispostas de tal forma que, ao se fechar o suprimento do gás de um ramal, não 

seja afetado o suprimento dos outros ramais. 

A unidade de terapia intensiva, os centros cirúrgicos e obstétricos devem ser atendidos pela tubulação 

principal da rede de distribuição, devendo ser instalada uma válvula de seção à montante do painel de alarme 

de emergência específico de cada uma dessas unidades. 

É permitida a instalação de válvula de seção para efeito exclusivo de manutenção de postos de utilização sem o 

respectivo painel de alarme de emergência, desde que essa válvula não isole o ramal correspondente e esteja 

localizada em área de acesso apenas à equipe técnica do serviço de saúde. Essa válvula deve ser equipada com 

dispositivo de bloqueio de seu acionamento por pessoas não autorizadas. 

A válvula de seção deve ser localizada de forma que fique a salvo de quaisquer danos. Para que não seja 

manipulada inadvertidamente, deve haver uma legenda alertando sobre isto: 

EXEMPLO 1 ATENÇÃO – VÁLVULA DE (NOME DO GÁS OU VÁCUO) 

EXEMPLO 2 NÃO FECHE, EXCETO EM CASO DE EMERGÊNCIA 

EXEMPLO 3 SUPRIMENTO PARA (LOCAL) 

 

Postos de Utilização 

Os postos de utilização e as conexões dos acessórios para uso com gases medicinais, com gases para 

dispositivos médicos e com vácuo devem estar em conformidade com as ABNT NBR 13730, ABNT NBR 13164 e 

ABNT NBR 11906. 

Cada posto de utilização de gases medicinais, de gases para dispositivos médicos ou de vácuo deve ser 

equipado com terminal (cachimbo ou tarugo), válvula autovedante e rótulo legível com o nome, ou abreviatura, 

ou símbolo, ou fórmula química, com fundo de cor em conformidade com    a ABNT NBR 11906. 

Cada posto de oxigênio medicinal deve ter a indicação da fonte principal: O2 93, para o oxigênio medicinal 

93, e O2 99, para o oxigênio medicinal 99. 

O posto de utilização deve ser provido de dispositivo de vedação e proteção na saída, para quando não 

estiver em uso. 

O posto de utilização junto ao leito do paciente deve estar localizado a uma altura aproxima- da de 1,5 m 

acima do piso ou embutido em painel apropriado, a fim de evitar dano físico à válvula, bem como ao 
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equipamento de controle e acessórios, como fluxômetros, umidificadores ou qualquer outro acessório neles 

instalados. 

Deve ser observada uma distância mínima de 15 cm entre os centros de cada posto de utilização. 

O manômetro para gases, incluindo medidores usados temporariamente para fins de ensaios, deve estar em 

conformidade com a ABNT NBR 13730 e conter a seguinte legenda: 

(Nome do gás) – NÃO USE ÓLEO 

A quantidade de postos por local deve ser conforme a Tabela B.2. da NBR 12188 2016. 

No caso de uso de painel de cabeceira (régua) ou coluna (retrátil ou fixa), as instalações elétricas devem ser 

instaladas em compartimentos vedados e fisicamente separados dos sistemas de gases medicinais. O painel 

deve apresentar abertura para arejamento, permitindo, em caso de vaza- mento, o escape do gás para o 

ambiente. 

A instalação elétrica em painel ou coluna deve atender à ABNT NBR 5410. 

A parte externa do painel ou coluna não pode ter canto vivo, sendo que os materiais de acabamento 

utilizados devem respeitar o princípio da facilidade de limpeza e de desinfecção, evitando rugosidade ou 

ressaltos. 

Sistemas de alarme e monitoração 

Alarme operacional 

Nos sistemas centralizados de gases e vácuo deve haver um alarme operacional que indique quando a rede 

deixa de receber do suprimento primário, por falha deste, e passa a receber do supri- mento secundário ou 

reserva, exceto para o nitrogênio, argônio e dióxido de carbono medicinal. 

Este alarme deve ser identificado com etiqueta como “alarme operacional” e deve ser sonoro e visual, sendo 

que este último só pode ser cancelado com o restabelecimento da pressão de operação predeterminada. 

Este alarme deve ser instalado em local que permita a sua constante observação pela equipe técnica durante o 

período de funcionamento do serviço de saúde. 

A central de suprimento com compressor de ar deve possuir um alarme operacional que indique quando a 

umidade do ar produzido ultrapassar o limite especificado. 

O sistema de alarme operacional deve ser alimentado pela rede elétrica da edificação e também deve ter sua 

alimentação chaveada automaticamente para fonte de emergência autônoma do próprio alarme ou do serviço 

de saúde, em no máximo 15 s, no caso de falta de energia. 
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Alarme de emergência 

Nos centros cirúrgicos, obstétricos, de terapia intensiva, e onde tenham equipamentos de suporte à vida em 

funcionamento, devem ser instalados obrigatoriamente, alarmes de emergência, identificados como tal, e 

independentes do alarme operacional, que atuem quando a pressão manométrica da rede de distribuição 

atingir o valor mínimo de operação. 

Não pode ser instalada qualquer válvula de fechamento a jusante do alarme de emergência e até os postos 

de utilização, com exceção ao disposto na NOTA do item 4.11.2.4. 

O sistema de alarme de emergência deve ser instalado em local que permita a sua constante observação 

durante o período de funcionamento do serviço de saúde. 

O sistema de alarme de emergência deve ser identificado e o trabalhador que se encontra no local de 

observação deve estar devidamente instruído sobre as providências a serem tomadas quando tais alarmes 

forem acionados. 

O sistema de alarme de emergência deve  ser alimentado pela rede elétrica da edificação  e também deve ter 

sua alimentação chaveada automaticamente para fonte de emergência autônoma do próprio alarme ou do 

serviço de saúde, em no máximo 15 s, no caso de falta de energia. 

Pintura 

Pintura e identificação das tubulações de gases 

A pintura nas tubulações de gases e de vácuo deve ser aplicada em toda a sua extensão, independente de ser 

instalação aparente ou embutida, para, a qualquer tempo, ser possível a sua identificação, conforme abaixo: 

Tabela A.1 – Cor de identificação de gases e vácuo para uso em serviços de saúde: 

Gás Cor de identificação Padrão Munsell 

Ar comprimido medicinal Amarelo-segurança 5 Y 8/12 

Ar sintético medicinal Amarelo-segurança 5 Y 8/12 

Óxido nitroso medicinal Azul-marinho 5 PB 2/4 

Oxigênio medicinal Verde-emblema 2,5 G 4/8 

Vácuo clínico Cinza-claro N 6,5 

Nitrogênio medicinal Preta N 1 

Dióxido de carbono medicinal Branco-gelo N 8,5 

SEGA Violeta 2,5 P 3/8 
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Nas tubulações de gases e de vácuo, devem ser aplicadas etiquetas adesivas com largura mínima de 20 mm 

e com fundo na cor branca, da seguinte forma: 

 com o nome do gás respectivo, em letras na altura mínima de 10 mm, em caixa alta e na cor preta; 

 com uma seta na cor preta, em altura mínima de 10 mm, indicando o sentido do fluxo; é aceitável a 

aplicação de faixa com o nome do gás e, nas extremidades da faixa, o sentido do fluxo, desde que o 

nome seja aplicado conforme letra a); 

 aplicadas a cada 5 m no máximo, nos trechos em linha reta; 

 aplicadas no início de cada ramal; 

 nas descidas dos postos de utilização; 

 de cada lado das paredes, forros e assoalhos, quando estes são atravessados pela tubulação; 

 em qualquer ponto onde for necessário assegurar a identificação. 
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Ensaio para comissionamento da instalação do sistema centralizado 

Após a instalação do sistema centralizado, deve-se limpar a rede com ar medicinal, procedendo-se aos ensaios 

conforme 5.1.1 a 5.1.10 da NBR 12188 2016. 

Deve ser instalado na rede um manômetro aferido e deve ser fechada a entrada de ar medicinal. 

Deve-se sujeitar cada seção da rede de distribuição a um ensaio de pressão de uma vez e meia a maior 

pressão de uso, mas nunca inferior a 980 kPa, durante 24 h ou mais. 

Após as 24 h, ocorrendo alguma perda de pressão, levando-se em conta as variações de temperatura, deve-

se verificar cada junta, conexão e posto de utilização ou válvula, com água e sabão, ou outro produto similar, 

a fim de detectar qualquer vazamento. 

Todo vazamento deve ser reparado e deve-se repetir o ensaio em  cada  seção  onde   houver reparos. 

Após a conclusão de todos os ensaios, a rede deve ser purgada com o gás para o qual foi destinada, a fim de 

garantir a remoção de todo gás que foi utilizado para limpeza. 
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A purga deve ser feita isoladamente para cada rede de distribuição, mantendo-se as demais 

despressurizadas, abrindo-se todos os postos de utilização, com o sistema em carga, do ponto mais próximo 

da central até o mais distante. 

Após a purga, cada rede deve ser novamente pressurizada com o gás para o qual foi destinada e devidamente 

identificada, posto a posto, rede por rede. 

Após a realização dos ensaios descritos acima, deve ser executado, para cada rede de gás, um ensaio para 

garantir a não existência de postos de utilização ou conexões trocadas, utilizando, para este fim, um 

equipamento portátil de análise de gás. 

Em caso de ampliação de uma rede de gás ou vácuo já existente, os ensaios de ligação do acréscimo à rede 

primitiva devem ser conforme exigido anteriormente. 

Estes ensaios devem ser feitos na presença de um representante do serviço de saúde, que deve assinar o 

laudo de ensaio em conjunto com a empresa montadora, e deve manter, em seus arquivos, os desenhos e 

projetos atualizados das redes de distribuição de gases e de vácuo. 

 

 

___________________________ 

Secretaria Municipal de Obras, 

Urbanismo e Serviços Públicos 

 

 

Projeto elaborado por Cristiane Tavela Lemes 

Matricula: 9950700 
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ANEXO III 

TOMADA DE PREÇO 002/2019 

 
VALOR ESTIMADO 

 
 

Itens ESPECIFICAÇÃO Unid Qtd. MÉDIA UNITÁRIA MÉDIA TOTAL 

1 
PROJETO E INSTALAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO PARA GASES MEDICINAIS, 
CONFORME O TERMO DE REFERENCIA/ FORNECIMENTO DE PROJETO, ART, 
MATERIAL E MONTAGEM DA REDE DE GASES MEDICINAIS(O2,AR.VÁCUO E N2O 

UNID 1  R$            685.307,33   R$     685.307,33  

  

VALOR MÉDIO APURADO POR PESQUISA DE MERCADO 

  

 R$     685.307,33  

 

 
VALOR MÉDIO ESTIMADO PELO DECOP >>>>>>>>  R$ 685.307,33 
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ANEXO IV  
TOMADA DE PREÇO 002/2019 

 
 

 

DECLARAÇÂO DE VISITA TÉCNICA 

_________________________________________________________ (nome empresa), atesta para os fins 
de direito, que tem pleno conhecimento dos serviços a serem realizados, das condições gerais e particulares, 
e que tomou ciência das especificações pertinentes ao objeto da Tomada de Preço nº 002/2019. 
 

Nome do responsável da empresa: ___________________________________ 

Identidade:____________________ Órgão expedidor_____________________ 

CPF:____________________________ 

 

Assinatura do responsável da empresa:________________________________ 

 

Nome do responsável Técnico: ______________________________________ 

CREA/CAU:____________________ 

CPF:_____________________ 

 

Assinatura do responsável Técnico:___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Araruama, ___ de ____________________ de 20xx 

 

 

 

 

 

p/Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos 

 

  

Carimbo de CNPJ Empresa 
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ANEXO V 

TOMADA DE PREÇO 002/2019 

 
 

Declaração de Manutenção do Responsável Técnico 
 
 
 
 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

Declaramos, para os fins previstos no Edital da Tomada de Preços em tela que 

manteremos, a partir da data de início efetivo da prestação dos serviços, em nosso quadro 

permanente, o profissional indicado como responsável técnico para a execução dos serviços 

ou, no caso de sua dispensa, outro que atenda às mesmas exigências, em substituição 

daquele, desde que com a anuência prévia do Poder Concedente, conforme § 10 do art. 30 da 

Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações. 

 

 

 

Araruama, ____ de _________ de 2019. 

 

 

 

Representante Legal  

(nome e assinatura) 

(com carimbo da empresa) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                    
                           
 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 
           ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
             Secretaria Municipal de Administração 

           Comissão Permanente de Licitação 
  
 

40 
_____________________________________________________________________________________________________ 

Av. John Kennedy, nº 120 – Centro – Araruama – RJ, CEP.: 28.970-000 – Tel.: (22) 2665-2121 

www.araruama.rj.gov.br 

Processo Nº 34879/2018 

Ass.: _______ Fls. ____ 

 

ANEXO VI 
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2019 

 
MODELO DE PROPOSTA DETALHE 

 
 

A Empresa____________________, inscrita no CNPJ/MF nº._______________, estabelecida na 

___________________, vem apresentar proposta de preços para os fins de participação da TOMADA 

DE PREÇO n°. 002/2019, Processo n° 34879/2018 para a “Contratação de empresa especializada na 

prestação de serviços de elaboração de projeto e instalação de tubulações de redes de distribuição para 

gases medicinais (oxigênio, ar comprimido, vácuo e óxido nitroso incluso 09 cilindros sem costura na cor 

azul-marinho capacidade 33 kg), com fornecimento de materiais, bem como a interligação desses 

sistemas à rede de distribuição de gases, para atender as necessidades do Hospital Municipal Drª 

Jaqueline Prates, em conformidade com as condições, especificações técnicas constantes do Anexo II - 

Projeto Básico. 

Itens ESPECIFICAÇÃO QTD UNID 
VALOR 

UNITÁRIO 
TOTAL 

1 
PROJETO E INSTALAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO PARA GASES MEDICINAIS, 
CONFORME O TERMO DE REFERENCIA/ FORNECIMENTO DE PROJETO, ART, MATERIAL E 
MONTAGEM DA REDE DE GASES MEDICINAIS(O2,AR.VÁCUO E N2O 

UNID 1 
  

  
VALOR TOTAL   

   R$    

   

É imprescindível que seja informado: MARCA DO PRODUTO, VALOR UNITÁRIO E VALOR TOTAL, CARIMBO 

COM CNPJ E ASSINAR A PROPOSTA ABAIXO.  

O prazo de validade desta Proposta é de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura do respectivo 

envelope, renováveis conforme norma deste edital. 

Razão Social do proponente: 

Endereço: 

Telefone: 

CNPJ n°. 

Inscrição Estadual: 

Inscrição Municipal: 

Banco (nome e n°.) 

Agência (Nome e N°.) 

Conta Corrente n° 

 

_______________, xx de_____________ 2019. 

____________________________________ 

Carimbo e assinatura da Empresa 
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ANEXO VII 
(MODELO DE CREDENCIAMENTO) 

 

À 

 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - MUNICÍPIO DE ARARUAMA - RJ 

 

 

Ref: EDITAL DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N° 002/2019 

 

 

Prezados Senhores, 

Credenciamos o/a Sr° (a) ...................., nacionalidade...................., cédula de identidade 

n°........................, emitido pelo.................., para, em nome da............ (nome da empresa), participar 

da Tomada de Preços sob referência, podendo, para tanto, juntar e apresentar documentos, 

apresentar  propostas, assinar atos e termos, requerer e deliberar, apresentar  recursos, renunciar 

a direitos, inclusive recursos, e tudo o mais que se fizer necessário de acordo com o edital. 

 

 

 

Local e Data 

Assinatura do representante legal da empresa devidamente identificada 
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ANEXO VIII 

 

DA TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2019 

 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

 

 

  ____(nome da firma)___________________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

________________ por intermédio de seu representante legal, Sr.(a) _______________________ 

portador(a) do R.G. n.º ____________ e do CPF/MF n.º _______________________, DECLARA, para 

fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988 e de acordo com o inciso V 

do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, acrescido pela Lei Federal nº 9.854/99, regulamentada pelo 

Decreto nº 4.358/02, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (*    ) 

 

 

Araruama, ____ de _____________ de 2019. 

 

 

Representante Legal  

(nome e assinatura) 

(com carimbo da empresa) 
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A N E X O   IX 

TOMADA DE PREÇOS n.º 002/2019 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ME OU EPP 

 

DECLARAÇÃO 

 

Ref.: TOMADA DE PREÇOS nº 002/2019 

 

A empresa _____________________, inscrita no CNPJ sob o 

nº_______________________, com sede __________________________, (endereço completo) e 

por intermédio de seu representante legal, Sr.(a)______________________, portador(a) da Carteira 

de Identidade nº ______, expedida pelo ____ e do CPF nº _______________, DECLARA, sob as 

penas da Lei, que é  ____________________, que cumpre os requisitos legais para efeito de 

qualificação como _____________________ e que não se enquadra em nenhuma das hipóteses 

elencadas no § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123, estando apta a usufruir dos direitos de que 

tratam os artigos 42 a 45 da mencionada Lei, não havendo fato superveniente impeditivo da 

participação no presente certame. 

 

 

_______________,_____________de 2019. 

 

 

___________________ 

EMPRESA 
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ANEXO X 

 
 MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO EDITAL  

 
 

 
Ref.: TOMADA DE PREÇOS nº 002/2019 
 
 
                                   A empresa __________________, inscrita no CNPJ sob o nº_____________com 

sede _______________________, (endereço completo), vem, por intermédio de seu representante 

legal, o(a) Sr.(a) ___________, portador(a) da Carteira de Identidade nº _________, declarar que 

cumpre plenamente os requisitos exigidos para a habilitação na licitação modalidade de Tomada de 

Preços n.º 002/2019 do Município de Araruama - RJ. 

 

                                      Declara, ademais, que não está impedida de participar de licitações, de 

contratar com a Administração Pública em razão de penalidades, nem de fatos impeditivos ou 

supervenientes de sua  habilitação. 

 

 

...................................................................................... 
(local e data) 

 
 
 

...................................................................................... 
(representante legal) 

 
 
 
Observação: 
A Declaração deverá estar assinada pelo representante legal da empresa. 
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A N E X O XI 

 MINUTA 

 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2019, celebrado entre o Município de 

Araruama, como Contratante, e a firma _________________, como Contratada, na forma abaixo. 

 Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICIPIO DE ARARUAMA, pessoa jurídica de direito 

público interno, com sede à  Avenida John Kennedy, n°120, Araruama, Centro, nesta Cidade, Inscrito no 

CNPJ sob o n° 28.531.762/0001-33, neste ato representado pela Exma. Sra. Prefeita do Município de 

Araruama, Lívia Bello, ________________, brasileira, casada, residente e domiciliada nesta cidade, 

portadora da carteira de identidade n.° ______________ e do CPF n.° _____________, residente e 

domiciliado nesta, e Exma. Sra. Secretaria Municipal de Saúde, Ana Paula Bragança Corrêa, residente e 

domiciliada nesta cidade, portadora da carteira de identidade n° *******, e do CPF N° ******* ,  doravante 

denominado CONTRATANTE e, de outro lado, a sociedade empresária _____________________, inscrita 

no CNPJ sob o nº _________________, com sede estabelecida na ___________________________, por 

seu representante legal Sr. __________________, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado à 

________________________, portador da Carteira de Identidade nº _________________, e inscrito no CPF 

sob o nº __________________, neste ato por si ou por seu procurador com poderes expressos para este 

mister, doravante denominada CONTRATADA, tem entre si ajustado o presente contrato que é celebrado em 

decorrência do resultado da licitação na modalidade Tomada de Preços n° 002/2019, realizada através do 

procedimento administrativo n.º 34879/2018, que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: Legislação Aplicável 

Este contrato se rege por toda legislação aplicável à espécie, que desde já se entende como integrante do 

presente termo, especialmente pelas normas de caráter geral da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações 

posteriores, da Lei Complementar Federal nº 123/2006 e suas alterações posteriores, e da Lei Municipal nº 

1.546/2009, bem como pelos preceitos de direito público e pelas regras constantes do Edital, pela proposta 

da Contratada e pelas disposições deste contrato, além do teor constante nos autos do procedimento nº 

34879/2018. 

CLÁUSULA SEGUNDA: Objeto 

O objeto do presente é a  “Contratação de empresa especializada para construção de Fachada Estrutural em 

Glazing para fixação de vidros laminados de 8 mm na cor fumê e estrutura em alumínio com acabamentos 

em  ACM serie Kainar 4mm na cor aço escovado e grafite metálico e projeções em estrutura em metalom 

galvanizado com acabamentos em ACM 4mm na cor aço escovado e o nome do hospital deverá ser feito 

com letras em chapas na cor a definir com dimensões de 0,80m x 0,60m, para serem instalados no Prédio do 
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Hospital Municipal (extinta Casa de Caridade) localizada na Rua Major Felix Moreira, nº 267 – Centro -  

Araruama – RJ”, e demais especificações técnicas constante nos autos do processo administrativo nº 

34879/2018.  

PARÁGRAFO ÚNICO. Os serviços serão executados com obediências rigorosa, fiel e integral de todas as 

exigências, normas, itens, elementos, especificações, condições gerais e especiais, projetos e perfis contidos 

na Tomada de Preços nº. 002/2019. 

CLÁUSULA TERCEIRA: Do regime de execução  

O contrato será executado pela Contratada em regime de empreitada por preço global. 

CLÁUSULA QUARTA: Valor e Dotação Orçamentária 

         O valor total do presente Contrato é de R$ __________ (____________), e os recursos orçamentários 

e financeiros para a liquidação do presente objeto estão alocados à conta do PT 10.122.0028.1005  ND 

4.4.90.51.99.00, conta ______ e Empenho nº _________/2019, do orçamento do Fundo Municipal da Saúde. 

CLÁUSULA QUINTA: Do Reajuste 

 Os preços que vierem a ser pactuados em decorrência desta licitação, desde que observado o 

intervalo mínimo de um ano, contado da data limite para apresentação da proposta, ou, nos reajustes 

subsequentes ao primeiro, da data de inicio dos efeitos financeiros do último reajuste ocorrido, poderão ser 

reajustados utilizando-se a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), instituído 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

CLÁUSULA SEXTA. Forma e prazo de pagamento 

 O Pagamento será efetuado a cada mês, contados a partir da nota de empenho ou documento 

equivalente, , mediante à Nota Fiscal/Fatura, com as especificações dos serviços realizados no período, que 

deverá ser apresentada pela contratada, atestada e visada por 2 (dois) servidores da Secretaria Requisitante 

responsáveis pelo recebimento. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO. Caso se faça necessária a retificação de Nota Fiscal/fatura por culpa da 

contratada, o prazo terá sua contagem suspensa até a data de representação da fatura ao órgão, isenta de 

erros, dando-se, então, prosseguimento à contagem 

PARÁGRAFO SEGUNDO. Os pagamentos serão efetuados após a regular liquidação das despesas, nos 

termos do artigo 63, da Lei Federal n. 4320/64, obedecido ao disposto no artigo 73, da Lei Federal n. 

8666/93. 
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PARÁGRAFO TERCEIRO. O valor dos pagamentos eventualmente efetuados com atraso injustificado 

sofrerá a incidência de juros moratórios de 0,01667% ao dia, alcançando 6% ao ano, consoante artigo 406, 

da Lei Federal n. 10406/02.  

PARÁGRAFO QUARTO. O valor dos pagamentos eventualmente efetuados com atraso em virtude de ato ou 

fato que não seja atribuível á contratada sofrerá a incidência do índice de IPCA pro rata die, a título de 

compensação financeira, que será o produto resultante do mesmo índice do dia anterior ao pagamento, 

multiplicada pelo número de dias de atraso do mês correspondente, repetindo-se a operação a cada mês de 

atraso. 

PARÁGRAFO QUINTO. Caso o Município de Araruama efetue o pagamento devido à contratada em prazo 

inferior a 30 (trinta) dias, poderá ser descontado da importância devida o valor correspondente a 0,033% 

(trinta e três milésimos por cento) por dia de antecipação. 

PARÁGRAFO SEXTO. Na hipótese de o documento  de cobrança apresentar erros, fica suspenso o prazo 

para pagamento, prosseguindo-se a contagem somente após a apresentação da nova documentação isenta 

de erros. 

PARÁGRAFO SÉTIMO.  O pagamento será efetivado mediante crédito em conta bancária que o beneficiário 

informará. 

PARÁGRAFO OITAVO. Entende-se por atraso o período que exceder o trintídio previsto nesta cláusula. 

CLÁUSULA SÉTIMA: Prazo da Execução dos Serviços. 

 O prazo para a execução dos serviços será de 45 (quarenta e cinco) dias, contados da data da 

anuência da empresa na ordem de inicio dos serviços, emitida pela SOUSP.  

PARÁGRAFO ÚNICO. O objeto será recebido provisoriamente, conforme dispõe o art. 73, I, “a”, da Lei 

Federal 8.666/1993 e comprovada a adequação das obras realizadas aos termos contratuais, serão as 

mesmas recebidas definitivamente. 

CLÁUSULA OITAVA: Vigência do contrato 

 O prazo de execução do Projeto e  Instalação será de 30 (trinta) dias, a partir da emissão da nota de 

empenho. 

PARÁGRAFO ÚNICO. A prestação dos respectivos serviços, inerentes ao objeto do presente contrato, 

obedecerá as características e especificações fornecidas de acordo com a proposta ofertada pela 

Contratada, bem como pelas disposições determinadas pelo Edital e por este Contrato, além do teor 

constante nos autos do processo administrativo nº 34879/2018. 
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CLÁUSULA NONA: Fiscalização 

           A fiscalização da execução dos serviços caberá ao contratante sob a interveniência da SOUSP, ou a 

quem dele preposto seja, a quem incumbirá a prática de todos e quaisquer atos próprios ao exercício desse 

procedimento, definidos na legislação pertinente e, em especial, na especificação dos serviços a serem 

executados, inclusive quanto à aplicação das penalidades previstas neste contrato.        

PARÁGRAFO PRIMEIRO. A contratada declara antecipadamente, aceitar todas as decisões, métodos e 

processos de inspeção, verificação e controle adotados pelo contratante, obrigando-se a fornecer os dados, 

elementos, explicações, esclarecimentos, comunicações de que este necessitar e que forem julgados 

necessários ao desempenho de suas atividades. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. Compete à contratada fazer minucioso exame das especificações dos serviços, 

de modo a permitir, a tempo e por escrito, apresentar à fiscalização todas as divergências ou dúvidas 

porventura encontradas, para o devido esclarecimento, que venham a impedir o bom desempenho do 

contrato. O silêncio implica total aceitação das condições estabelecidas. 

PARÁGRAFO TERCEIRO. A atuação fiscalizadora em nada restringirá a responsabilidade única, integral e 

exclusiva da contratada no que concerne aos serviços contratados, à sua execução e as consequências e 

implicações, próximas ou remotas, perante o contratante, ou perante terceiros, do mesmo modo que a 

ocorrência de eventuais irregularidades na execução dos mesmos não implicará em corresponsabilidade do 

contratante e de seus prepostos. 

PARÁGRAFO QUARTO. Fica reservado à fiscalização da SOUSP o direito e a autoridade para resolver todo 

e qualquer caso singular, duvidoso ou omisso, não previsto neste Contrato, nas especificações e em tudo o 

mais que, de qualquer forma, se relacione, direta ou indiretamente, com os serviços em questão. 

PARÁGRAFO QUINTO. A liberação de todo e qualquer pagamento devido à Contratada, em decorrência do 

presente Contrato e de eventuais aditamentos, só se efetivará mediante autorização do Município, observada 

a legislação de administração Financeira e Contabilidade Pública. 

PARÁGRAFO SEXTO. Só será permitido o uso materiais similares ao especificado se rigorosamente 

equivalentes e desempenharem idênticas funções construtivas e apresentarem as mesmas características 

formais e tenham o consentimento da Fiscalização. 

CLÁUSULA DÉCIMA: Obrigações da contratada 

          São obrigações da contratada: 

I. prestar os serviços de acordo com todas as exigências contidas no edital e na nota de empenho, 

dentro do prazo estipulado; 



                    
                           
 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 
           ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
             Secretaria Municipal de Administração 

           Comissão Permanente de Licitação 
  
 

49 
_____________________________________________________________________________________________________ 

Av. John Kennedy, nº 120 – Centro – Araruama – RJ, CEP.: 28.970-000 – Tel.: (22) 2665-2121 

www.araruama.rj.gov.br 

Processo Nº 34879/2018 

Ass.: _______ Fls. ____ 

 

II. prestar os serviços no local determinado no edital e conforme solicitação da Secretaria Requisitante; 

III. manter contato permanente com a Secretaria responsável pela retirada da nota de empenho; 

IV. Cumprir todas as exigências e obrigações contidas no Termo de Referência - Anexo I;  

V. tomar medidas preventivas necessárias para evitar danos a terceiros, em consequência do prestação 

dos serviços. Será de exclusiva responsabilidade da contratada a obrigação de reparar os prejuízos 

que vier a causar a quem quer que seja e quaisquer que tenham sido as medidas preventivas acaso 

adotadas; 

VI. atender as determinações e exigências formuladas pelo contratante; 

VII. refazer, por sua conta e responsabilidade, a qualquer época, os serviços aceitos, desde que fique 

comprovada a existência de não conformidade com o exigido no certame, somente possível de 

aferição com a devida utilização; 

VIII. reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto 

do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de 

materiais empregados; 

IX. se responsabilizar pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da 

execução do contrato, devendo obedecer ás normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidação 

das Leis do Trabalho, no que concerne á contratação de pessoal a ser empregado na execução dos 

serviços ora contratados; 

X. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

XI. efetuar no prazo legal, a matrícula da obra perante o INSS (CEI), fazendo provas junto à 

Administração Pública, bem como promover a referida baixa da inscrição, assim como a respectiva 

apresentação da CND da obra, sendo esta condição indispensável para a liquidação da despesa ao 

término do contrato; 

XII. A responsabilidade integral pela obtenção de eventuais licenças ambientais, necessárias para a 

execução do objeto, junto aos órgãos competentes; 

XIII. Cumprir o presente contrato fielmente, obrigando-se, ainda, a tomar as medidas preventivas 

necessárias para evitar quaisquer danos que possam advir da execução da obra; 

XIV. A Contratada assume exclusivamente a responsabilidade pelas despesas decorrentes dos serviços 

prestados, objeto do presente contrato. Responsabiliza-se, também, pela idoneidade e pelo 

comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados, e ainda, por quaisquer prejuízos 

que sejam causados ao Contratante ou a terceiros; 
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XV. A Contratada deverá utilizar uniformes e equipamentos de proteção individual – EPI (bota/galocha, 

luvas, máscaras, óculos), devendo os mesmos serem trocados conforme as necessidades; 

XVI. Os danos e prejuízos serão ressarcidos ao Contratante no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 

horas, contados da notificação à Contratada, sob pena de multa de 10% (dez por cento) do valor do 

contrato; 

XVII. A Contratada será exclusivamente responsável, em qualquer caso, por todos os danos e prejuízos 

que vier a causar ao Contratante ou a terceiros, provenientes dos serviços objeto deste contrato, 

desde que comprovada sua culpa, respondendo por si ou por seus sucessores, ainda que haja 

adotado as medidas necessárias. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Da responsabilidade pelos serviços 

 A empresa a ser contratada obriga–se a colocar a disposição do município, mão de obra         

especializada equipamentos individuais de segurança adequados, de uso obrigatório, com estrita 

observância das normas trabalhistas. 

 A empresa contratada obriga - se a colocar a disposição instalações para atendimento do pessoal 

operacional (vestiário com chuveiro, sanitários, armários) compatível com o número de funcionários  

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Obrigações do contratante 

         São obrigações do contratante: 

I. realizar os pagamentos relativos aos serviços efetivamente prestados, cuja nota fiscal/fatura 

discriminativa seja devidamente atestada por funcionário do setor próprio, conforme alínea a, inciso 

XIV, do artigo 40, da Lei 8.666/93; 

II. realizar a fiscalização do objeto contratado; 

III. proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa realizar a execução do objeto. 

IV. fornecer à Contratada, documentos, informações e demais elementos que possuir ligados ao 

presente contrato; 

V. receber provisória e definitivamente a obra. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Aceitação do objeto do contrato 

          A aceitação dos serviços previstos na CLÁUSULA SEGUNDA se dará mediante a avaliação de 

funcionários do contratante que constatarão se o projeto atende a todas as especificações contidas no edital. 

PARÁGRAFO ÚNICO. Na recusa de aceitação por não atenderem às exigências do contratante, a 

contratada se compromete a reexecutar os serviços, passando a contar os prazos para pagamento e demais 

compromissos da contratante a partir da data da efetiva aceitação.  
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Penalidades 

 Em caso de descumprimento total ou parcial de qualquer das obrigações ora estabelecidas, sujeitará 

a Contratada às sanções da Lei Federal nº 8.666/2013, e penalidades previstas no Edital, garantida plena e 

ampla defesa em Processo Administrativo. 

CLÁSULA DÉCIMA QUINTA: Força maior 

          Os motivos de força maior que possam impedir a contratada de cumprir as etapas e o prazo do 

contrato deverão ser alegados oportunamente, mediante requerimento protocolado. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO. Não serão consideradas quaisquer alegações baseadas em ocorrência não 

comunicada nem aceitas pela fiscalização em época oportuna. 

 PARÁGRAFO SEGUNDO. Os motivos de força maior poderão autorizar a suspensão do contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Suspensão da execução 

   É facultado ao contratante suspender a execução do contrato e a contagem dos prazos mediante 

justificativas. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Sanções administrativas 

          A recusa da adjudicatária em assinar o contrato no prazo estipulado no edital, a inexecução total ou 

parcial do contrato, a execução imperfeita, a mora na execução, ou qualquer inadimplemento e infração 

contratual, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal que couber, garantida a defesa prévia, sujeitará a 

contratada às sanções dispostas no artigo 87, da Lei 8.666/93 e no edital, quais sejam: 

a) Advertência; 

b) Multa de 1% (um por cento) ao dia, por dia útil que exceder o prazo de execução do objeto, 

sobre o valor do saldo não atendido, respeitados os limites da lei civil; 

c) Multa Administrativa, gradual conforme a gravidade da infração, não excedendo, em seu 

total, o equivalente a 20% (vinte por cento) do valor do contrato, acumulável com as devidas sanções; 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar, com a 

Administração Pública, pelo prazo de até 02 (dois) anos; 

e) 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 na forma da 

Lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

f)  Após o décimo dia de atraso ou no caso de reincidência na execução imperfeita do objeto, poderá 

ser caracterizado o descumprimento total da obrigação assumida, ensejando o cancelamento da 
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respectiva NE pela Administração, sujeitando-se ainda, a empresa faltosa, às sanções previstas neste 

item. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO. A penalidade estabelecida no subitem anterior é de competência do Exma. Sra. 

Prefeita. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. Após o décimo dia de atraso ou no caso de reincidência na execução imperfeita 

do contrato, poderá restar caracterizado o descumprimento total da obrigação assumida, ensejando a 

rescisão unilateral contratual e/ou cancelamento da respectiva nota de empenho pela Administração. Sujeita-

se ainda a contratada às sanções previstas nesta cláusula. 

PARÁGRAFO TERCEIRO. O valor da multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontado 

da garantia do respectivo contratado prevista no Edital, se essa tiver sido exigida. 

PARÁGRAFO QUARTO. Se a multa for de valor superior ao da garantia prestada, além da perda desta, 

responderá o contratado por sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos 

apela Administração ou, ainda quando for o caso, cobrado judicialmente. 

PARÁGRAFO QUINTO. A multa a que alude este item não impede que a administração rescinda 

unilateralmente contrato e aplique cumulativamente as sanções previstas pela lei 8.666/93. 

PARÁGRAFO SEXTO. Se a contratada, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, ensejar o 

retardamento da execução de seu objeto por não celebrar o contrato, deixar de entregar o objeto, apresentar 

documentação falsa exigida para o certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execução do 

contrato, comporta-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com o 

Município. 

PARÁGRAFO SÉTIMO. As penalidades poderão ser registradas no sistema de cadastro de fornecedores e, 

no caso de suspensão de licitar, a Contratada deverá ser descredenciada por igual período, sem prejuízo das 

multas previstas para o caso. 

PARÁGRAFO OITAVO. A multa não exime a contratada de responsabilidade por perdas e danos 

decorrentes de infrações cometidas. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: Recursos 

 Contra as decisões que resultarem em penalidade, a contratada poderá apresentar, sempre sem 

efeito suspensivo: 

a) pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da ciência; 
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b) recurso a ser interposto perante a autoridade imediatamente superior, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, contados da ciência do indeferido pedido de reconsideração, mediante depósito prévio do valor 

da multa, em moeda corrente, conforme informações a serem prestadas pela Secretaria Municipal de 

Fazenda; 

c) representação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação da decisão relacionada com 

o objetivo da licitação ou do contrato, de que não caiba recurso hierárquico. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: Rescisão 

 O contratante poderá rescindir o contrato nas hipóteses previstas nos artigos 78 a 80, da lei 8.666/93, 

no que couber, mediante decisão fundamentada, garantida a defesa prévia. 

PARÁGRAFO ÚNICO. Na decretação da rescisão, a contratada ficará sujeita à multa de até 20% (vinte por 

centro) do valor contratado, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA: Da Cessão e Transferência      

 Fica vedada a cessão ou transferência do presente contrato no todo ou em parte. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: Das cláusulas exorbitantes 

 Fazem parte do presente contrato as prerrogativas constantes do artigo 58 da lei 8.666/93. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: Foro 

 Fica eleito o foro da Comarca de Araruama/RJ, para dirimir qualquer dúvida oriunda da execução 

deste instrumento, renunciando as partes, desde já, a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que 

seja. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: Publicação  

 O contratante promoverá a publicação do extrato deste instrumento nos Atos Oficiais do Município de 

Araruama dentro do prazo especificado pela legislação vigente. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA: Fiscalização financeira e orçamentária 

 Se assim for solicitado, o contratante providenciará a remessa de cópias autênticas do presente 

instrumento ao órgão de controle interno do município e ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: Das disposições finais      

a) A contratada se obriga a manter, durante todo o período de execução do contrato, as condições de 

habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e regularidade fiscal e 
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trabalhista exigidas no edital que instruiu esta licitação, na qual foram licitados os serviços, objeto do 

presente  instrumento, e o teor da sua proposta de preço, sob pena de rescisão do contrato; 

b) Os ensaios, os testes e as demais provas requeridas por normas técnicas oficiais para a verificação 

de qualidade dos serviços, objeto deste contrato, correm à conta da contratada. 

c) O Edital de Licitação na modalidade Tomada de Preços n.º 002/2019, seus anexos e o que mais 

constar nos autos do processo administrativo n.º  34879/2018, integram o presente contrato, onde este 

for omisso, para todos os fins de direito.  

  E por estarem justos e acordados, assinam o presente em 05 (cinco) vias de igual teor e forma, na 

presença de duas testemunhas que também o assinam. 

 

Araruama, xx de xxxxxxxxx de 2019. 

 

LÍVIA BELLO 

Prefeita 

 

 

ANA PAULA BRAGANÇA CORRÊA     PAULO FERREIRA CERCA 

               Secretária Municipal de Saúde    Secretário Municipal de Obras 

                                                                                                  Urbanismo e Serviços Públicos.                                           

 

EMPRESA 

(contratada) 

 

 

Testemunhas: 

a) ________________________________  b)      ________________________________ 

Nome:              Nome:                               

CPF:                                               CPF:                                                 

 

 

 


