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PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 009/2020 

 

 

TIPO: MELHOR PREÇO GLOBAL 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS 

DE ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DO PAVIMENTO 

SUPERIOR. 

 

 

A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO, pessoa 

jurídica de direito privado, constituída sob a forma de uma associação civil sem 

finalidade lucrativa, entidade filantrópica e de assistência à saúde, regularmente inscrita 

no CNPJ sob n. 24.899.395/0001-74, estando isenta de Inscrição Estadual, sediada na 

Praça Comendador João Pio de Figueiredo Westin n. 92, bairro Mocoquinha, nesta 

Cidade de São Sebastião do Paraíso - MG, CEP: 37.950-000, na forma de seu 

Estatuto, TORNA PÚBLICO, para o conhecimento dos interessados, que realizará 

PROCESSO DE CONTRATAÇÃO do tipo MELHOR PREÇO GLOBAL, para contratação de 

EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA 

ACOMPANHAR E FISCALIZAR AS OBRAS DA SANTA CASA, conforme especificações 

constantes no ANEXO I, cujo processo e julgamento serão realizados nas seguintes condições: 

 

1 – DO OBJETO: 

 

Contratação de EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL 

PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR AS OBRAS DA SANTA CASA pelo período a ser 

indicado no cronograma/etapa para a conclusão da obra, conforme especificações constantes 

no ANEXO I e Projeto Arquitetônico constante no ANEXO V. 

 

2 – DA PROPOSTA COMERCIAL: 

 

a) Os interessados deverão enviar a proposta comercial e toda documentação de 

habilitação para o e-mail contratoseconvenios@santacasassp.com.br, devidamente 

assinada ATÉ AS 16h00min DO DIA 31/07/2020. 

b) As propostas deverão ser digitadas em papel timbrado, datadas e assinadas pelas 

empresas diretamente interessadas, ou por representantes legais dos proponentes, 

isentas de emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas, contendo, necessariamente o 

preço mensal e total dos serviços. 

c) Serão consideradas para julgamento somente duas casas decimais após a vírgula 

(R$ 0,00). 

mailto:contratoseconvenios@santacasassp.com.br
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3 – DA VISITA TÉCNICA  

 

a) A visita técnica deverá ser realizada pela empresa interessada, através de um 

Engenheiro Civil ou Arquiteto, nos dias 27, 28 ou 29/07/2020, impreterivelmente às 

14h00min horas, com tolerância máxima de 30 minutos, devendo preferencialmente ser 

agendada, através do(s) telefone(s) (35) 3559 – 1300, nos horários de 08h00min às 11 

horas e 13h00min às 15h00min horas, com o Sr. Tiago Leite Peres. Os interessados 

deverão comparecer em um dos dias acima no endereço constante no preâmbulo.  

b) A visita técnica objetiva sanar quaisquer dúvidas relativas à contratação pretendida, 

objeto desta aquisição e deverá ser realizada por representante da empresa 

interessada devidamente identificado.  

c) A declaração (Anexo IV – Modelo de Declaração de Visita) informando que a empresa 

realizou a visita técnica e que tomou total conhecimento de todas as condições do local 

e o tipo de serviço a ser executado, objeto desta aquisição, deverá ser emitida pela 

Santa Casa e fará parte dos documentos para habilitação e a não apresentação da 

mesma acarretará em desclassificação.  

d) O responsável pelos esclarecimentos e acompanhamento da visita técnica no local, 

será um engenheiro ou arquiteto indicado pela Santa Casa. 

 

4 – DOS ESCLARECIMENTOS: 

 

a) As dúvidas e informações deverão ser dirigidas ao Setor de Contratos e Convênios da 

Santa Casa de Misericórdia de São Sebastião do Paraíso para o e-mail: 

contratoseconvenios@santacasassp.com.br, das 8h00min às 15h00min, em até (02) 

dois dias úteis anteriores à data de envio das propostas. 

b) Em não havendo pedidos de esclarecimentos, presumir-se-ão claros e precisos os 

termos e condições do Edital, não se admitindo posteriores reclamações quanto à 

interpretação. 

 

5 – DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 

Deverão ser apresentados para fins de habilitação, os documentos relativos à 

qualificação jurídica, técnica e fiscal, conforme abaixo relacionado: 

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e seus aditivos 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;  

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio 

ou sede da empresa;  

mailto:contratoseconvenios@santacasassp.com.br
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c) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS- 

SITE DA CEF);  

d) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas –CNPJ; 

a) Alvará e Licença de funcionamento do proponente; 

b) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da 

pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física; 

c) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do 

Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 

1º de maio de 1943; 

d) Registro junto ao CREA da empresa interessada e do profissional técnico responsável, 

Engenheiro Civil, indicado como responsável técnico pela execução do objeto 

contratado, juntamente com prova atualizada de regularidade com o CREA (empresa e 

profissional), através de certidão ou outro documento expedido pelo Órgão. As certidões 

das empresas que contenham o nome do profissional e estejam regulares satisfazem à 

solicitação;  

e) A prova de pertencer ao quadro permanente será através de cópia de anotações em 

carteira de trabalho, contrato de trabalho (CLT), Anotação de Responsabilidade Técnica 

- ART conforme Lei nº 6.496/77 e, se sócio/proprietário da empresa, cópia do contrato 

social;  

f) Deverá ser apresentada, também, a certidão de Registro e Quitação Pessoa Jurídica 

fornecida pelo CREA, constando o nome do profissional na condição de responsável 

técnico.  

g) Atestado de Capacidade Técnica da empresa interessada, conforme modelo constante 

no anexo III. 

h) Declaração da empresa informando que visitou o local e que tomou conhecimento de 

todas as informações necessárias para elaboração da proposta de preços e das 

condições locais para execução dos serviços e cumprimento das obrigações inerentes 

ao objeto cotado; 

i) A visita técnica será confirmada através da folha de presença assinada pelo 

representante da empresa no ato da visita. 

 

6 – DO JULGAMENTO 

 

 O critério de julgamento e classificação das propostas será o de MELHOR PREÇO 

GLOBAL, desde que, observados os parâmetros mínimos de qualidade definidos no Anexo I. 

a) O responsável técnico pela avaliação verificará as propostas apresentadas, 

desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os 

requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem 

as especificações técnicas exigidas; 
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b) Ocorrendo empate, adotar-se-á o critério de sorteio. 

c) Fica ressalvado ao Hospital o direito de rejeitar todas as propostas, revogar ou anular o 

processo, se verificada alguma irregularidade. 

 

7 – DO CONTRATO 

 

Encerrado o processo, o representante legal da empresa participante que tiver 

apresentado a proposta vencedora deverá assinar o termo de contrato ou instrumento 

equivalente, dentro do prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento do 

mesmo, por e-mail, devendo devolver as vias assinadas por correio. 

 

8 – DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS  

 

a) O local de realização dos serviços será nas dependências da Santa Casa de São 

Sebastião do Paraíso. 

b) O início da prestação de serviços se dará através de reunião entre as partes para 

esclarecimentos apresentação quanto à metodologia e desenvolvimento dos trabalhos.   

c)  A contratada deverá proporcionar consultoria e assessoria técnica durante toda a 

vigência do contrato. 

d)  O não atendimento de qualquer das condições previstas neste Edital poderá acarretar, 

a critério do Hospital, a retenção, parcial ou total, do pagamento até que seja 

solucionada as pendências, sem prejuízo do direito da parte inocente de pleitear a 

rescisão do contrato. 

 

9 – DO PAGAMENTO E PREÇOS 

 

a) O PAGAMENTO será realizado mensalmente, conforme o cronograma de 

execução/etapas concluídas da obra elaborado inicialmente pela própria 

CONTRATADA, pro-rata à medida que a execução da obra é concluída, segundo o 

preço global da cotação dos serviços, conforme RELATÓRIO DE MEDIÇÃO a ser 

expedido pela CONTRATADA (conforme anexo I, item 1.3, n. 6), até em até 05 (cinco) 

dias úteis de cada mês subseqüente ao da execução da obra no mês anterior, 

mediante a respectiva emissão e aceite, pela CONTRATANTE, da nota fiscal fatura 

emitida.  

b) As Notas Fiscais terão que ser instruídas com o Número do Processo de Cotação e com 

o respectivo percentual executado;  

c) Os preços contratados serão fixos e irreajustáveis; 

 

10 – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES 
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I – DA CONTRATADA: 

 

a) Prestar os serviços de acordo com especificações exigidas e constantes da proposta de 

preços apresentada, e em conformidade com o item 1.3 e seus subitens do Anexo I; 

b)  Responsável direto pela prestação dos serviços do objeto deste contrato e, 

consequentemente responde, civil e criminalmente, por todos os danos e prejuízos que, 

na execução dele venha direta ou indiretamente, a provocar ou causar para a 

CONTRATANTE ou para terceiros; 

c)  Comunicar ao Gestor qualquer anormalidade de caráter urgente referente à prestação 

do serviço contratado e prestar os esclarecimentos julgados necessários.  

d) Não efetuar nenhuma compra de materiais e serviços sem aprovação prévia da 

CONTRATANTE; 

e) Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de 

crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando 

for o caso; 

f) Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela CONTRATANTE, no 

decorrer do Contrato; 

g) Assumir, relativamente a seus empregados e prepostos, todas as providências e 

obrigações estabelecidas na legislação específica, inclusive em caso de acidente de 

trabalho, ainda que verificados nas dependências da CONTRATANTE, os quais com 

esta não terão qualquer vínculo empregatício; 

h) Emitir nota fiscal com a mesma unidade de cotação de preços, e com o percentual da 

obra executado e relativo ao preço da nota fiscal; 

i) Manter, durante toda a execução deste processo, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas por esta Cotação. 

 

II – DA CONTRATANTE:  

 

a) Fornecer os Materiais necessários para execução da Obra; 

b) Contratar a mão de obra necessária (Pedreiros, Serventes, Ajudantes em geral) para 

realização dos serviços. 

c) Arcar com o custo da Folha de Pagamento e recolhimento dos impostos relativos à mão 

de obra contratada.   

d) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela contratada;  

e) Notificar a contratada, por escrito, da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da 

execução dos serviços, fixando prazo para sua correção; 

f) Analisar as pesquisas de preços/orçamentos de materiais e de serviços apresentadas 

pela Contratada e emitir parecer de aprovação ou reprovação da compra; 

1. Proporcionar no que lhe couber, as facilidades necessárias para que a 

CONTRATADA possa cumprir as condições estabelecidas nesta Cotação; 
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2. Fiscalizar a execução do processo e documentar a ocorrência de problemas; 

3. Efetuar o pagamento no devido prazo estabelecido; 

 

11 – DAS MULTAS 

 

a) A contratada poderá incorrer nas seguintes multas, sobre o valor global da desta 

Cotação:  

(i) 0,1% (zero vírgula um por cento) por dia de atraso na entrega dos serviços ou se a 

CONTRATADO deixar de cumprir quaisquer outras cláusulas do respectivo 

contrato;  

(ii) 02% (dois por cento), se por culpa da CONTRATADA for o mesmo rescindido, sem 

prejuízo das perdas e danos decorrentes. 

b) Os valores acima mencionados serão atualizados à época da infração contratual. 

c) As multas previstas são independentes entre si podendo ser aplicadas isoladas ou 

cumulativamente.   

 

12 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

a) Qualquer modificação no Edital será divulgada pela mesma forma que se deu o texto 

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

inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 

b) O HOSPITAL poderá revogar a cotação por razões de interesse público decorrente de 

fato superveniente devidamente comprovado, ou anula-la por ilegalidade, de ofício ou 

por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.  

c) A participação neste processo de cotação implica na aceitação integral e irretratável dos 

termos deste edital, bem como observância dos regulamentos administrativos e normas 

técnicas ou legais aplicáveis dos serviços; 

d) Fazem parte integrante deste Edital:  

Anexo I – Especificações do Objeto;  

Anexo II – Modelo de Proposta de Preço;  

Anexo III – Modelo de Atestado de Capacidade Técnica; 

Anexo IV – Modelo de Declaração de Visita Técnica; 

Anexo V – Projeto Arquitetônico; 

Anexo VI – Minuta do Contrato. 

 

São Sebastião do Paraíso, 21 de julho de 2020. 

 

 

Fernando Montans Alvarenga 

Provedor 
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ANEXO I – ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 

 

1 – OBJETIVO: 

 

1.1. O presente Termo de Referência consiste na contratação de empresa especializado para 

prestar serviços de acompanhamento, assessoria e consultoria na área de Engenharia Civil, 

referente à obra do pavimento superior, visando o atendimento de demandas administrativas 

da Instituição, conforme Projeto Arquitetônico constante no Anexo V. 

 

1.2. O valor total da Obra está estimado em R$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil 

reais) e deverá ser executada conforme o cronograma definido pela CONTRATADA, tendo em 

vista os subitens 3, 4 e 5 do item abaixo (1.3). 

 

1.3. Descrição Detalhada dos Serviços a Serem Contratados: 

 

Item Descrição dos Serviços Unidade 

 (meses) 

Quantidade 

1 

  

Prestar serviços profissionais de Engenharia Civil na Execução 

da Obra do pavimento superior abrangendo no mínimo, as 

seguintes responsabilidades:  

1. Fazer Vistorias Técnicas;  

2. Emitir Pareceres Técnicos; 

3. Dimensionar quadro de pessoal necessário para execução 

mensal dos serviços e auxiliar no processo de seleção e 

contratação de funcionários, a qual será feita pelo hospital; 

4. Acompanhar e gerenciar a equipe de profissionais das obras; 

5. Montar cronogramas e etapas necessários; 

6. Emitir RELATÓRIOS DE MEDIÇÕES MENSAIS e apresentar 

para a Direção informando o Proposto x Realizado. 

7. Especificar Materiais e Serviços necessários para realização de 

cada etapa da obra; 

8. Elaborar pesquisa de preços/orçamentos materiais e serviços 

necessários para cada etapa, segundo o cronograma, e 

encaminhar com antecedência mínima de 05 dias úteis, para 

análise e aprovação da Direção da Santa Casa. 

Mês  04 meses 

 

1.4. Local da Prestação dos Serviços: O local de realização dos serviços será nas 

dependências da Santa Casa de São Sebastião do Paraíso. 

 

1.5. Horário da Prestação de Serviços: Horário comercial. 
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1.6. Por se tratar de uma Instituição de saúde, com atendimento 24 horas, poderá ocorrer 

necessidade de algum acompanhamento de serviço essencial e que só pode ser realizado em 

finais de semana ou feriados.  

 

1.7. Visita Técnica: A visita técnica objetiva sanar quaisquer dúvidas relativas à contratação 

pretendida, objeto desta aquisição e deverá ser realizada por representante da empresa 

interessada devidamente identificado.  

 

1.8. Início Serviços: O início da prestação de serviços se dará após assinatura do contrato e 

através de reunião entre as partes, para esclarecimentos apresentação quanto à metodologia e 

desenvolvimento dos trabalhos.   

 

1.9. Prazo Execução do Contrato: O prazo de execução do contrato será de no mínimo 04 

(quatro) meses, contados a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado, mediante acordo 

entre as partes. 

 

1.10. Forma de Pagamento: O pagamento será realizado mensalmente, conforme o 

cronograma de execução/etapas concluídas da obra, elaborado inicialmente pela própria 

CONTRATADA, pro-rata à medida que a execução da obra é concluída, segundo o preço 

global da cotação dos serviços, conforme RELATÓRIO DE MEDIÇÃO a ser expedido pela 

CONTRATADA (conforme anexo I, item 1.3, n. 6), até em até 05 (cinco) dias úteis de cada mês 

subseqüente ao da execução da obra no mês anterior, mediante a respectiva emissão e 

aceite, pela CONTRATANTE, da nota fiscal fatura emitida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 de 17 

  

 

 

 

Santa Casa de Misericórdia de São Sebastião do Paraíso 
 

Hospital Regional 
Registrada sob nº 0248 na Secretaria o Est. do Trabalho e Ação Social de Minas Gerais 

Registrado no Conselho Nacional de Serviço Social 

    Dec. 60.203 de 10-02-1967 U.P.E. - Lei 3.698 de 06-12-1945 U.P.M. - Lei 265 de 25-05-1954 

CNPJ- 24.899.395/0001-74 - Inscrição Estadual ISENTO - FONE/FAX: (35) 3539-1300 

                        Praça Com. João Pio Figueiredo Westin, 92 - São Sebastião do Paraíso - Minas Gerais, CEP: 37.950-000 
 

ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 

1 – DENOMINAÇÃO DA PROPONENTE 

RAZÃO SOCIAL: 

CNPJ: 

ENDEREÇO COMPLETO: 

CEP: 

FONE e FAX: 

E-MAIL: 

2 – DADOS BANCÁRIOS: 

BANCO: 

AGENCIA: 

CONTA-CORRENTE: 

CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO (SE HOUVER): 

 

Observação: Adverte-se que a simples apresentação desta Proposta será considerada como 

indicação bastante de que inexistem fatos que impeçam a participação da Proponente neste 

certame, bem como que a Proponente é empresa idônea para todos os fins de Direito. 

ITEM 
QTD 

MESES 

 

DESCRIÇÃO DETALHADA 

SERVIÇO 

VALOR MENSAL 

conforme o 

cronograma de 

execução da obra 

VALOR TOTAL  

     

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: 

Valor Total (global) da Proposta (por extenso): ______________________________  

Valor  ______________________________ (em meses) 

Valor mensal conforme o percentual de execução: ______________________________   

Validade da proposta (mínimo 30 dias): _____________________________ 

 

Declaro, sob as penas da lei, que os Serviços ofertados atendem todas as 

especificações exigidas neste Edital e seu Anexo I. 

Declaro que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos 

incorridos pela proponente na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros, 

mão de obra, materiais, tributos, encargos sociais, despesas administrativas, seguro, frete, 

lucro, etc. 

 

_______ de _________ de 2020. 

 

 

Nome do Diretor ou Representante Legal 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal 
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ANEXO III – ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

 

 

 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

 

 

Declaramos para os devidos fins que a Empresa 

............................................................... estabelecida (Rua, Nº. CEP, Bairro, Município, Estado), 

inscrita no CNPJ sob o nº. ................................................ e Inscrição Estadual nº. 

........................................, já forneceu o (s) serviços (s) abaixo discriminado (s), na (s) data (s) 

...................., cumprindo todas as condições que lhe foram impostas. 

 

SERVIÇOS (S): 

 

 

 

Local e Data 

 

 

___________________________________ 

Nome do Representante Legal 

Assinatura e Carimbo do Representante Legal 

Em papel timbrado e com todos os dados relativos à pessoa jurídica emitente. 
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ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA 

 

  

 

A (Nome da Empresa) _________________________________________ CNPJ nº 

____________________________________sediada............................. (endereço completo) 

__________________________________________________, representada pelo Sr. (Nome 

completo)......................................................, portador de documento de identidade (CREA OU 

CAU) de Nº: .............................................CPF......................................................, ocupante do 

cargo.......................................................................................... na supracitada empresa, declara 

que verificou, in loco, as instalações onde serão prestados os serviços objeto desta cotação,  

............................................ tomando conhecimento de todos os aspectos necessários para 

formulação de proposta e execução dos serviços. 

 

 ________________, __ de __________ de 2020  

 

______________________________________  

 

 

 

Razão Social: Responsável pela Empresa: 
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ANEXO V – PROJETO ARQUITETÔNICO 
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ANEXO VI – MINUTA CONTRATO 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO E 

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS CÍVIS DA INSTITUIÇÃO 

 

PROCESSO DE COTAÇÃO 009/2020 

 

Pelo presente Instrumento e na melhor forma de direito, de um lado e na condição de 

CONTRATANTE, a Santa Casa de Misericórdia de São Sebastião do Paraíso, regularmente 

inscrita no Cadastro de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o número CNPJ 

24.899.395/0001-74, com sede na Praça Comendador João Pio de Figueiredo Westin, 92, 

Mocoquinha, São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais, CEP 37950-000, para os fins deste ato 

representada por seu Provedor................, inscrito no CPF sob o .............. e; de outro lado, na 

condição de CONTRATADA a ........................, inscrita no CNPJ/MF sob o nº ......................., 

neste ato representado na forma disposta em seu contrato social vigente, têm entre si ajustado 

o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, vinculado ao PROCESSO DE 

COTAÇÃO 009/2020, mediante as cláusulas e condições seguintes:   

 

CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO 

 
O presente Contrato tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR 

SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS CÍVIS 

DA INSTITUIÇÃO, de acordo com as especificações e detalhamentos consignados no ANEXO 

I do Processo de Cotação 009/2020, que juntamente com a proposta da CONTRATADA, 

passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição.   

 

CLÁUSULA 2ª – DO PREÇO 

 
O preço mensal do presente contrato é de R$............... (........................) no qual já estão 

incluídas todas as despesas especificadas na proposta da CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA 3ª – DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

  

a) O objeto da presente cotação será recebido mensalmente, através de apresentação e 

ateste da nota fiscal.  

b) Caso o proponente vencedor verifique a absoluta impossibilidade de cumprir com 

a entrega do objeto, no prazo previsto, este deverá comunicar imediatamente, 

apresentando o motivo do não acatamento do pedido recebido; 

c) Salvo por motivo justificado e aceito, o não cumprimento pela contratada do contrato, 

constituirá grave infração, ensejando a rescisão da cotação, a critério da contratante, 
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sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no presente Edital, mais o que se 

apurar em perdas e danos; 

d) O não atendimento de qualquer das condições previstas neste contrato poderá 

acarretar, a critério do Hospital, a retenção, parcial ou total, do pagamento até que 

seja solucionado o problema, sem prejuízo do direito da parte inocente de pleitear 

a rescisão da cotação. 

 

CLÁUSULA 4ª – DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
O local de realização dos serviços será nas dependências da Santa Casa de São Sebastião do 

Paraíso.  

 

CLÁUSULA 5ª – DA GARANTIA DOS SERVIÇOS CONTRATADOS 

 
O prazo de garantia para os serviços será de acordo com o Código Civil Brasileiro, o 

Código do Consumidor e das normas técnicas do CREA (Conselho Regional de Engenharia e 

Arquitetura) 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O prazo da garantia não se interrompe, nem se prorroga, pelos 

reparos ou substituições feitas pela CONTRATADA.  

PARÁGRAFO SEGUNDO: A CONTRATADA declara que possui as condições técnicas, o 

pessoal habilitado, a competência, a especialização e a experiência necessárias para a 

execução do objeto deste Contrato.    

 

CLÁUSULA 6ª – DO PAGAMENTO 

 

O PAGAMENTO SERÁ MENSALMENTE, REALIZADO ATRAVÉS DE TED na conta da 

empresa, em até 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento definitivo Nota Fiscal, 

conforme o cronograma de execução/etapas concluídas da obra elaborado inicialmente pela 

própria CONTRATADA, pro-rata à medida que a execução da obra é concluída, segundo o 

preço global da cotação dos serviços, conforme RELATÓRIO DE MEDIÇÃO a ser expedido 

pela CONTRATADA (conforme anexo I, item 1.3, n. 6), até em até 05 (cinco) dias úteis de cada 

mês subseqüente ao da execução da obra no mês anterior, mediante a respectiva emissão e 

aceite, pela CONTRATANTE, da nota fiscal fatura emitida.  

 

CLÁUSULA 7ª – DAS OBRIGAÇÕES 

 
Constituem obrigações das partes: 

 

I – DA CONTRATADA: 

a) dar e receber informações sobre a execução das obras;  
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b) Elaborar pesquisa de preços/orçamentos materiais e serviços necessários para cada 

etapa da obra, segundo o cronograma, e encaminhar com antecedência mínima de 05 

dias úteis, para análise e aprovação da Direção da Santa Casa. 

c) Não efetuar nenhuma compra de materiais e serviços sem aprovação prévia da 

Contratante; 

d) Verificar o material utilizado e a forma de execução do objeto do contrato, confirmando o 

cumprimento das obrigações.  

e) Solicitar a Santa Casa, em tempo hábil, a adoção das medidas convenientes, decisões e 

providências que ultrapassarem a sua competência. 

f) Zelar pelo bom relacionamento com a contratante, mantendo um comportamento ético, 

probo e cortês. 

g) Acompanhar e controlar, quando for o caso, as entregas e o estoque de materiais de 

reposição, destinados à execução do objeto contratado, principalmente quanto à sua 

quantidade e qualidade. 

h) Observar rigorosamente os princípios legais e éticos em todos os atos inerentes às suas 

atribuições, agindo com transparência no desempenho das suas atividades. 

i) Prestar os serviços de acordo com especificações exigidas e constantes da proposta de 

preços apresentada. 

j) Responsável direto pela prestação dos serviços do objeto deste contrato e, 

consequentemente responde, civil e criminalmente, por todos os danos e prejuízos que, 

na execução dele venha direta ou indiretamente, a provocar ou causar para a 

CONTRATANTE ou para terceiros. 

k) Comunicar ao Gestor qualquer anormalidade de caráter urgente referente à prestação do 

serviço contratado e prestar os esclarecimentos julgados necessários.  

l) Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de 

crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for 

o caso. 

m) Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela CONTRATANTE, no 

decorrer do Contrato; 

n) Assumir, relativamente a seus empregados e prepostos, todas as providências e 

obrigações estabelecidas na legislação específica, inclusive em caso de acidente de 

trabalho. 

 

II – DA CONTRATANTE: 

a) Prestar informações e esclarecimento necessários para o cumprimento do objeto. 

b) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da contratada, através de 

profissionais especialmente designado. 

c) Notificar a contratada, por escrito, da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da 

execução dos serviços, fixando prazo para sua correção. 
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d) Proporcionar no que lhe couber, as facilidades necessárias para que a CONTRATADA 

possa cumprir as condições estabelecidas nesta Cotação. 

e) Efetuar o pagamento proporcionalmente ao valor global dos serviços e ao percentual 

executado da obra, mensalmente, no prazo estabelecido. 

 

CLÁUSULA 8ª – DAS PENALIDADES 

 
a) A contratada poderá incorrer nas seguintes multas, sobre o valor global da ordem de 

cotação:  

b) 0,1% (zero vírgula um por cento) por dia de atraso na entrega do serviço ou se a 

CONTRATADO deixar de cumprir quaisquer outras cláusulas do respectivo contrato;  

c) 02% (dois por cento), se por culpa da CONTRATADA for o mesmo rescindido, sem 

prejuízo das perdas e danos decorrentes. 

d) Os valores acima mencionados serão atualizados à época da infração contratual. 

e) As multas previstas são independentes entre si podendo ser aplicadas isoladas ou 

cumulativamente.   

   

CLÁUSULA 9ª – DA VIGÊNCIA 

 
Este contrato terá vigência, conforme estipulada no cronograma de execução da obra, 

vigendo até esta conclusão, e terá início em ___/___/___ e final concomitante ao término da 

obra, podendo ser prorrogado, mediante acordo entre as partes. 

 

CLÁUSULA 10ª – DA FISCALIZAÇÃO 

 
A fiscalização e o gerenciamento do contrato ficarão a cargo da Diretoria da Santa Casa 

de São Sebastião do Paraíso, sob a responsabilidade do colaborador ..................... 

denominado preposto, o qual deverá dirimir quaisquer dúvidas surgidas no curso de sua 

execução, exercendo em toda sua plenitude ação fiscalizadora.   

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A CONTRATADA deve ser informada através do preposto da 

CONTRATANTE de quaisquer irregularidades porventura levantadas na execução do contrato; 

PARÁGRAFO SEGUNDO: A ação fiscalizadora de que trata esta cláusula não exclui, nem 

reduz a responsabilidade da contratada por quaisquer irregularidades ou ainda as resultantes 

de imperfeições técnicas, vício redibitório e, na ocorrência destes, não implica em 

corresponsabilidade da contratante ou de seu preposto e supervisores.   

PARÁGRAFO TERCEIRO: A CONTRATANTE reserva-se o direito de rejeitar no todo ou em 

parte o objeto deste contrato, se considerados em desacordo ou insuficientes, conforme os 

termos discriminados na proposta da CONTRATADA. 

   

CLÁUSULA 11ª – DAS ALTERAÇÕES 
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O Presente contrato poderá ser alterado no interesse da Santa Casa de São Sebastião 

do Paraíso.  

 

CLÁUSULA 12ª – DA RESCISÃO 

 
Este contrato poderá ser rescindido unilateralmente total ou parcialmente, caso as partes 

deixarem de cumprir as obrigações pactuadas. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da CONTRATADA, 

fica a CONTRATANTE autorizada a reter os créditos que a mesma tem direito, até o limite do 

valor dos prejuízos comprovados. 

CLÁUSULA 13ª – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

 
a) O recebimento provisório ou definitivo do objeto do contrato não exclui a responsabilidade 

civil a ele relativa, nem a ético profissional, pela sua perfeita execução.   

b) A tolerância com qualquer atraso ou inadimplência por parte da CONTRATADA não 

importará, de forma alguma, em alteração contratual.   

c) É vedado à CONTRATADA subcontratar total ou parcialmente o fornecimento do objeto 

deste contrato. 

d) Este contrato regular-se-á pela legislação indicada no preâmbulo e pelos preceitos de 

direito público, aplicando-se, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos 

e as disposições de direito privado.   

     

CLÁUSULA 14ª – DOS CASOS OMISSOS E DO FORO 

 
As partes elegem o foro de São Sebastião do Paraíso, Estado de Minas Gerais, para 

dirimir eventuais conflitos de interesses decorrentes do presente contrato, valendo esta 

cláusula como renúncia expressa a qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja ou 

venha a ser. 

 

E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, são 

lavradas 02 (duas) vias deste contrato, todas de igual valor, que, depois de lidas e achadas de 

acordo, serão assinadas pelas partes contratantes abaixo.   

 

 

 São Sebastião do Paraíso / MG, ....../....../2020   

 

 

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO 


