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PROCESSO N.° 494.014/2015 

CONVITE N.° 01/2015 

 

A FUNDAÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL GETÚLIO VARGAS - FHMGV, CNPJ nº 

13.183.513/0001-27, sito a Rua Pinheiro Machado nº 331, Bairro Dihel, Sapucaia 

do Sul/RS, através de sua Comissão de Licitação nomeada pela portaria 086/2014 

conforme autorização do seu Diretor geral, torna público para conhecimento de 

interessados que fará realizar a licitação pública na modalidade de CONVITE DE 

Nº.01/2014, do tipo MENOR PREÇO (art. 45, parágrafo 1º, inciso I, Lei nº 

8666/93). 

 Os invólucros da documentação e da proposta serão recebidos no protocolo do 

Setor de Compras (Comissão de Licitação) Rua Alegrete, 131, Bairro Dihel, 

Sapucaia do Sul, até o dia da abertura. Data e horário da abertura dos 

invólucros: às 14h00min do dia 08 de abril de 2015 no auditório da FHMGV, 

na Rua Alegrete, n°145, 1° andar, Bairro Diehl, Sapucaia do Sul. A licitação 

reger-se-á pelas disposições aplicáveis da Lei 8.666/93 e pelo presente convite, 

nos termos e condições abaixo estipulados. 

 

1. DO OBJETO 

 

1.1 Esta licitação tem por finalidade a Contratação de empresa especializada 

para obra de reforço estrutural da futura sala de Hemodinâmica do Hospital 

Municipal Getulio Vargas. 

 

2. DO FORNECIMENTO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E 

INFORMAÇÕES  

 

2.1 O Edital poderá ser retirado de segunda a sexta-feira das 08h as 12h e das 

13h as 17h horas, até o último dia imediatamente anterior à data de abertura do 

certame, junto à Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Alegrete, 

131, Bairro Dihel, Sapucaia do Sul ou pelo site www.fhgv.com.br. 

. 

3. DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E DAS PROPOSTAS 

3.1 Para participar do presente procedimento, a empresa licitante deverá, no dia, 

hora e local aprazados no preâmbulo do presente edital, apresentar DOIS 

INVÓLUCROS, devidamente fechados e indevassados, identificados com o 

número da presente licitação (CONVITE Nº 01/2015). O Invólucro n.º I conterá a 

DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO – Envelope 1 e o Invólucro II conterá a 

PROPOSTA DE PREÇO – Envelope 2. 

http://www.fhgv.com.br/
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À 

FUNDAÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL GETULIO VARGAS 

EDITAL DE CONVITE Nº 001/2015 

ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO 

PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA) 

FONE: 

.E-MAIL: 

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

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

À 

FUNDAÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL GETULIO VARGAS 

EDITAL DE CONVITE Nº 001/2015 

ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA 

PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA) 

FONE: 

E-MAIL: 

 

 

4. DOS QUE PODEM PARTICIPAR DO CONVITE 

4.1 Além dos que forem regularmente convidados podem participar deste 

procedimento outras empresas que atuam no ramo pertinente a este objeto, desde 

que cadastrados até 24 horas da abertura do certame. 

4.1.1 As empresas que retirarem o edital pelo site da Fundação Hospitalar Getulio 

Vargas, deverão enviar via email o Anexo V preenchido até 24 horas antes da 

abertura do certame. 

 

 

5. DA FORMA DE PARTICIPAÇÃO 

5.1 Para participar do presente procedimento a empresa licitante deverá 

apresentar no Envelope 1: 

5.1.1 INVÓLUCRO I: DOCUMENTAÇÃO - As empresas deverão apresentar 

TODOS OS SEGUINTES DOCUMENTOS, sob pena de serem desclassificadas na 

fase de habilitação: 

5.1.2 Registro comercial, no caso de empresa individual;  

5.1.3 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, 

em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, 

acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 
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5.1.4 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 

estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para 

funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o 

exigir; 

5.1.5 Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro 

Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);  

5.1.6 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal; 

5.1.7 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual; 

5.1.8 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede 

do licitante, ou outra equivalente; 

5.1.9 Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS); 

5.1.10 Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação 

regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; 

5.1.11 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, 

já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação 

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

provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais 

de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta; 

5.1.12 Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da 

sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da 

pessoa física. 

5.1.13 Certidão negativa de débitos trabalhistas 

5.2 Declaração da proponente de que não pesa contra si declaração de 

INIDONEIDADE expedida por Administração Pública de qualquer esfera, conforme 

modelo constante no ANEXO II. 

5.3 Declaração de que não emprega Menor de 18 anos, conforme modelo no 

ANEXO III. 

5.4 Certidão simplificada ou cópia do enquadramento em Microempresa – ME ou 

Empresa de Pequeno Porte – EPP autenticada pela junta comercial, quando for o 

caso. 

 

5.5 Qualificação Técnica 

 

5.5.1 No mínimo 01 (um) atestado ou Certidão de Capacidade Técnica, emitido por 

Pessoas Jurídicas de Direito Público ou Privado (com firma reconhecida) relativos 

a execução de serviços indicando, com clareza, a natureza, local,  quantitativos, 

prazos, datas e outros elementos característicos dos serviços  executados, 

devidamente certificados pela entidade profissional competente. 
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5.5.2 Atestado de visita técnica, emitido pela assessoria técnica da Fundação (a 

visita deverá ser realizada até 24 horas antes da abertura dos envelopes). 

5.5.3 Declaração de que possui responsável técnico devidamente registrado no 

CREA ou CAU, indicando nome e registro deste. A comprovação de vínculo da 

licitante com o responsável técnico poderá se dar através de um dos seguintes 

documentos:  

 

I) Ficha de Registro de Empregados e respectiva anotação na CTPS, quando se 

tratar de profissional com vínculo empregatício; 

 

II) Contrato social em vigor, devidamente registrado no órgão competente quando 

se tratar de sócio ou diretor; 

 

 III) Contrato de prestação de serviços técnicos de profissional autônomo. 

 

5.5.4 Declaração subscrita por seu Representante Legal da licitante de que 

dispões de aparelhamento e pessoal técnico adequado e disponível para a 

realização do objeto da licitação. 

 

6. INVÓLUCRO II: PROPOSTA DE PREÇO - A proposta de preço deverá ser 

digitada ou impressa, isenta de rasuras, ou emendas, ressalvas e/ou entrelinhas, 

datada e assinada pelo representante legal, contendo as seguintes informações: 

6.1 Número do presente Convite; 

6.2 Razão Social, endereço, telefone e n.º do CNPJ; 

6.3 Orçamento discriminado da prestação do serviço, expresso em moeda corrente 

nacional, conforme consta no TERMO DE REFERÊNCIA presente no ANEXO I. 

 

7. DEFINIÇÃO DA PROPOSTA 

7.1 A apresentação da proposta implica a declaração de que o licitante se submete 

incondicional e integralmente às condições estabelecidas para esta licitação, bem 

como na observação dos preceitos legais em vigor. 

7.2 A validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da 

sua abertura. Decorrendo tal prazo, não havendo convocações para contratação, 

ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos. 

7.3 Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender, no todo ou em 

parte, qualquer das condições deste edital, bem aquelas manifestamente 

inexequíveis, presumindo-se como tais aquelas que contiverem preços vis ou 

excessivos, face aos preços correntes no mercado. 
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8. CLASSIFICAÇÃO 

8.1 Serão classificadas as propostas que atenderem as exigências contidas neste 

instrumento e desclassificadas as demais. 

 

Do Julgamento. 

8.2 O julgamento é do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, podendo a empresa 

participar apresentar proposta para 1 ou os 2 lotes. (art. 45, parágrafo 1º, inciso I, 

Lei nº 8.666/93).    

8.3 Não serão levadas em consideração vantagens não previstas nos atos 

convocatórios da licitação, nem ofertas de redução sobre as propostas de menor 

preço.  

8.4 O (s) licitante (s) que se julgar (em) prejudicado (s) e pretender (em) recorrer, 

na abertura dos invólucros relativos à habilitação ou às propostas, deverá (ão) 

fazê-lo na forma do disposto no Capítulo V da Lei 8.666/93. 

 

9. DO CRITÉRIO DE DESEMPATE 

9.1 No caso de empate entre duas ou mais propostas a classificação se fará, 

obrigatoriamente, por sorteio, a ser realizado no segundo dia útil após a abertura 

do invólucro II – Proposta, vedado qualquer outro processo. 

  

10. DO CONTRATO 

10.1  O licitante classificado em primeiro lugar firmará contrato com a Fundação 

Hospital Municipal Getúlio Vargas constando as condições estabelecidas no edital 

e outras necessárias à fiel execução do objeto da licitação, na forma da Lei 

8.666/93 e suas alterações, conforme minuta. 

10.2 A devolução do contrato assinado  pelo contratado deverá ser feita no prazo 

máximo de 02 (dois) dias úteis a contar do seu recebimento. 

 

11. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

11.1 O valor do contrato será pago em até 30 (trinta) dias do recebimento da nota 

fiscal, através de depósito em conta corrente a ser informado na nota fiscal quando 

de sua emissão. A nota fiscal só poderá ser emitida após a comprovação do 

término da obra, que se dará através do fiscal do Contrato senhora Arlete Felício. 

 

11.2 Eventuais atrasos de faturamento por parte da Contratada e conseqüentes 

postergações das respectivas datas de vencimento não serão jamais entendidos,  
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em hipótese alguma, como novação contratual e/ou alteração de regra de 

faturamento acima estabelecida, a qual, quando retomada, prevalecerá sempre. 

 

12.  DAS PENALIDADES 

12.1  Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 a 

Contratada que: 

 Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em 

decorrência da contratação; 

 Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

 Fraudar na execução do contrato; 

 Comportar-se de modo inidôneo; 

 Cometer fraude fiscal; 

 Não mantiver a proposta. 

 

 

12.2   A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem 

acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes 

sanções: 

I – Advertência; 

II – Multas: 

A) pelo atraso injustificado na entrega do objeto da contratação, será aplicada 

multa de 0,20% (vinte centésimos por cento) por dia de atraso, incidente sobre o 

valor da parcela inadimplida da obrigação, limitada a 30(trinta) dias, a partir dos 

quais será causa de rescisão do contrato; 

B)  de 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, nos casos de inexecução 

parcial ou total, execução imperfeita ou negligência na execução do objeto 

contratado. Esta multa incide, inclusive, sobre a parte da empreitada não 

cumprida, principalmente quanto aos prazos de entrega, a ser suportada pela 

Contratada em favor do Contratante; 

III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com a Administração, por prazo de até 02 (dois) anos, conforme a gravidade da 

falta; 

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 

seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a 

Administração pelos prejuízos resultantes da sanção aplicada com base no inciso 

anterior.  
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V - Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não 

assinar o contrato, deixar de entregar documentação exigida pela Administração, 

apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu 

objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, 

comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, 

garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com o 

Município por até 05 (cinco) anos; 

VI - As sanções de multas poderão ser aplicadas concomitantemente com as 

demais, facultada a defesa prévia do interessado no prazo 05 (cinco) dias úteis, 

contados a partir da data em que tomar ciência. 

12.2 As importâncias relativas a multas serão descontadas dos pagamentos a 

serem efetuados à Contratada, podendo, entretanto, conforme o caso processar-

se a cobrança judicialmente. 

12.3 Se a Contratada deixar de executar os serviços, objeto da contratação, 

obrigando a Contratante, face às necessidades da mesma, a contratá-los no 

mercado, fica obrigada a cobrir a diferença a maior, eventualmente ocorrida, sem 

prejuízo das demais penalidades previstas na legislação em vigor. 

12.4 No caso de reincidência no atraso da prestação de serviço o contrato será 

rescindido, sem prejuízo das cobranças das multas em dobro. 

12.5 As sanções de multas poderão ser aplicadas concomitantemente com as 

demais, facultada a defesa prévia do interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

contados a partir da data em que tomar ciência. 

 

13 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

13.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta da seguinte 

dotação orçamentária: 333903900000000 - Outros Serviços de Terceiros 

Pessoa Jurídica. 

 

 

 

14 - DISPOSIÇÕES FINAIS 

14.1 A Fundação Hospital Municipal Getúlio Vargas reserva-se o direito de anular 

ou revogar a presente licitação no todo ou em parte, nos casos previstos em lei por 

conveniência administrativa, técnica ou financeira, sem que, com isto, caiba aos 

licitantes o direito a indenização ou reclamação de qualquer natureza. 

 

14.2 Esclarecimentos e recursos quanto ao edital deverão ser dirigidos ao Setor de 

Compras, das 08h30min às 11h30min e das 13h30min às 16h30min.  A retirada de 
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editais, entrega de envelopes, interposição de recurso quanto ao julgamento ou 

atos da Comissão, autenticação de documentos, verificação de resultado de 

licitação e demais atendimentos externos, deverão ser dirigidos à Comissão de 

Licitação, nos dias e horários acima especificados. 

 

14.3 Não sendo feito neste prazo, presume-se que os elementos são 

suficientemente claros e precisos para permitir a apresentação das propostas não 

cabendo, aos licitantes, o direito a qualquer reclamação posterior. 

 

14.4 Integram este Edital os seguintes anexos: 

 

Anexo I - Especificação do objeto (Termo de referência) ;  

Anexo II - Modelo de Declaração de Idoneidade; 

Anexo III – Modelo de Declaração que não emprega menores; 

Anexo IV - Minuta do Contrato. 

Anexo V – Protocolo de Retirada de Edital 

 

 

14.5 Fica eleito o Foro da Comarca de Sapucaia do Sul, como competente para 

conhecer qualquer demanda emergente das disposições aqui contidas.   

 

 

                                                          Sapucaia do Sul, 23 de Março de 2015.     

 

 

Juarez Wolf Verba, 

Diretor Geral 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

I – OBJETO: 

Contratação de empresa(s) para obra de reforço estrutural da futura Sala de 

Hemodinâmica do HMGV. 

 

II – LOCAL E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

A prestação de serviços será realizada no Hospital Municipal Getulio Vargas, sito à 

Rua Pinheiro Machado, 331, Bairro Diehl, Sapucaia do Sul, RS. Fone (51) 

3451.8200. A Sala está localizada no Bloco Cirúrgico. 

 

III – CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

A(s) empresa(s) contratada(s) deve(m) realizar duas etapas distintas, conforme 

descrito abaixo: 

LOTE 1 – DESCARTE E REPOSIÇÃO DE FORRO DE GESSO 

 

1° Etapa: a retirada e descarte correto dentro das Normas, de 35,2 m² de 

forro, do qual aproximadamente 60% são de gesso comum e 40% são de 

forro pacote, existentes na sala Vermelha do Hospital de Sapucaia do Sul. 

 

2° Etapa: Execução de 35,19 m² de forro de gesso acartonado no interior 

da sala Vermelha do Hospital de Sapucaia do Sul, assim que as obras de 

reforço estiverem concluídas (LOTE 2), com as seguintes 

características: 

Forros de gesso acartonado Estruturado: 

Forro composto pelo aparafusamento de chapas Standartd Drywall com 

aproximadamente 1.200mm de largura, em canaletas de aço galvanizado, 

suspenso por pendurais compostos de suportes niveladores associados a 

tirantes de aço galvanizado, com aplicação de fita JT nas emendas e 

posterior aplicação de massa de rejunte.  

A espessura e tipo do perfil a ser adotado, bem como a paginação dos 

mesmos deverá obedecer a especificação do fabricante, o mesmo se 

aplica aos tirantes.  

O perímetro do forro deverá ser executado com cantoneira ou tabica 

metálica. 
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As luminárias existentes no local (5 pçs) deverão ser recolocadas e fixadas nos 

mesmos locais da atual posição, sendo que para tal a empresa deverá executar a 

fixação dos tirantes para as mesmas. 

Permanecem as grelhas de ar condicionado existentes no local. 

Deverão ser executados alçapões diâmetro de 40 cm, nas caixas de passagem e 

registros existentes acima do forro, de maneira a permitir a manutenção e acesso 

aos mesmos. Para tal a CONTRATADA deve fazer vistoria no local para 

verificação de quantos alçapões serão necessários. 

Todo o material necessário para a realização do serviço (inclusive andaimes) será 

fornecido pela CONTRATATADA. 

Será obrigatória a apresentação por parte dos participantes desta cotação um 

atestado de visitação ao local de instalação para vistoria, anteriormente a 

execução do projeto. 

Planta da área apresentada no anexo 1 deste documento. 

 

LOTE 2 – EXECUÇÃO DE REFORÇO ESTRUTURAL EM VIGAS 

METÁLICAS 

 

Execução de um reforço estrutural em vigas metálicas (modelo W310x21) fixadas 

em vigas de concreto existentes com auxilio de chapas de aço (3mm de 

espessura) e parabolts (20mm, com arruela de 2mm de espessura). As ligações 

entre vigas metálicas serão executadas com solda contínua.  

Os perfis serão fixados logo abaixo da laje, devendo o perfil ficar encostado na 

laje. Serão engastados nas vigas de concreto. As vigas de concreto serão 

perfuradas, de acordo com a furação das chapas de aço. As chapas serão 

perfuradas e dobradas para fixação nas vigas de concreto e no perfil I. Na viga de 

concreto a chapa terá 1,00 m de comprimento e 50 cm no perfil I. O engaste entre 

os dois perfis I, será semelhante a fixação na viga de concreto, com encaixe 

perpendicular, com a retirada da mesa da mesma em toda extensão do encaixe. 

Os perfis I (modelo W310x21) serão fornecidos pelo CONTRATANTE os demais 

materiais como as chapas de aço, parabolts e material para solda, andaimes, 

ferramentas e pessoal, serão fornecidos pela CONTRATADA. 

Será obrigatória a apresentação por parte dos participantes desta cotação um 

atestado de visitação ao local de instalação para vistoria, anteriormente a 

execução do projeto. 

A execução da obra deve seguir os projetos apresentados nos anexos 2 e 3 deste 

documento. 
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A(s) empresa(s) contratada(s) deve(m) se responsabilizar por todo o 

processo de execução das obras, incluindo a contratação de todos os 

serviços necessários para a realização da empreitada, tais como: andaimes, 

caçambas para retirada de entulhos, limpeza da área, entre outros. 

Também é obrigação da(s) empresa(s) a apresentação da ART do 

responsável técnico pela realização da obra. 

 

 

 

IV – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO E GARANTIAS: 

Prazo previsto para execução das obras, à partir da ordem de início: 

LOTE 1 – etapa 1: 1 dia 

LOTE 1 – etapa 2: 3 dias 

LOTE 2: 10 dias 

 

 

V -  PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO 

CONTRATO 

O fiscal do contrato firmado será a Coordenadora de Infraestrutura do 

HMGV, senhora Arlete Felício. 

 

VI – PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

Os serviços devem ser executados em até quinze dias após a emissão da 

Ordem de Compra/Serviços. 
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ANEXO 1 

MEDIDAS DA SALA VERMELHA DO HMGV 
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ANEXO 2 

PROJETO DE INSTALAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA 
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ANEXO 3 

DETALHAMENTO DAS LIGAÇÕES ENTRE PERFIS E VIGAS 
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ANEXO 4 

PROJETO ESTRUTURA METÁLICA 
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ANEXO II 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO IDONEIDADE 

 

 
Carta Convite: Esta licitação tem por finalidade a Contratação de empresa 

especializada para obra de reforço estrutural da futura sala de Hemodinâmica do 

Hospital Municipal Getulio Vargas. 

 

A empresa ________________________________________, através de seu 

representante legal, Senhor (a)_____________________, 

CPF_________________________ (cargo na empresa: Diretor ou Sócio-Gerente). 

DECLARA, para fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da Licitação 

instaurada pela FUNDAÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL GETÚLIO VARGAS, Processo 

n°.494.014/2015, na modalidade Carta Convite: 01/2015, que não foi declarada 

INIDÔNEA para licitar com o PODER PÚBLICO em qualquer de suas esferas. 

 

Por ser a expressão da verdade, firma o presente. 

 

Sapucaia do Sul, ______de ______ de 2015. 

 

 

 

 

       Assinatura do representante legal e identificação da empresa 

 

 

(Se PROCURADOR, anexar cópia da PROCURAÇÃO autenticada ou com o 

original para que se proceda à autenticação)  
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ANEXO III 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGADOR DE MENOR DE 18 ANOS 

 
Carta Convite: Esta licitação tem por finalidade a Contratação de empresa 

especializada para obra de reforço estrutural da futura sala de Hemodinâmica do 

Hospital Municipal Getulio Vargas. 

 

A empresa ________________________________________, através de seu 

representante legal, Senhor (a) _____________________, 

CPF_________________________ (cargo na empresa: Diretor ou Sócio-Gerente). 

DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666, de 

21 de junho de 1993, acrescido pela Lei Federal nº 9.854 de 27 de outubro de 1999, 

que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre 

e não emprega menor de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição 

de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos. 

 

Por ser a expressão da verdade, firma o presente. 

 

                                                               Sapucaia do Sul, ______de ______ de 2015. 

 

 

                                        Assinatura do representante legal identificação da empresa 

 

 

 

 

 

(Se PROCURADOR, anexar cópia da PROCURAÇÃO autenticada ou com o 

original para que se proceda à autenticação). 

 



 

Unidades: Fundação Hospital Municipal Getúlio Vargas – (51) 3451.8200 / Hospital Tramandaí – (51) 

3684.0300 / Hospital São José do Norte – (53) 3238-1565 / Hospital Regional do Vale do Rio Pardo – 

(51)3731.1244 / UPA Lajeado – (51) 3982.1473 / SPA Sapucaia do Sul – (51) 3474-2921 / UCE Sapucaia do 

Sul – (51) 3474-1706 / Pronto Atendimento Viamão – ( 51) 3054.7526 / SAMU Sapucaia do Sul / 

www.fhgv.com.br 

 

 Fundação Hospitalar Getúlio Vargas 

CNPJ: 13.183.513/0001-27 

Rua Alegrete, 145 

Sapucaia do Sul - RS - CEP: 93210-020  

Fone: (51) 3451.8200 - 

www.fhgv.com.br       

 
ANEXO IV 

MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 

PROCESSO N.º 494.014/2015  

CONTRATO N.º ______/2015 

                        

 

Aos **** dias do mês de ****** de 2015, a FUNDAÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL 

GETÚLIO VARGAS, CNPJ n.º 13.183.513/0001 -27, representado pelo Diretor 

Geral Dr. Juarez Wolf Verba, doravante denominado CONTRATANTE e de outro 

lado **************, doravante denominado CONTRATADA firmam entre si o presente 

Contrato, derivado da homologação do CONVITE N.º 001/2015. O presente 

Contrato reger-se-á, também, pelas disposições aplicáveis da Lei nº 8666/93, da 

proposta do contratado e às cláusulas a seguir descritas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
Contratação de empresa especializada para obra de reforço estrutural da futura sala 

de Hemodinâmica do Hospital Municipal Getulio Vargas. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – CRONOGRAMA DE  EXECUÇÃO  

Prazo previsto para execução das obras, à partir da ordem de início: 

LOTE 1 – etapa 1: 1 dia 

LOTE 1 – etapa 2: 3 dias 

LOTE 2: 10 dias 

 

LOTE 1 – DESCARTE E REPOSIÇÃO DE FORRO DE GESSO 

 

1° Etapa: a retirada e descarte correto dentro das Normas, de 35,2 m² de forro, do 

qual aproximadamente 60% são de gesso comum e 40% são de forro pacote, 

existentes na sala Vermelha do Hospital de Sapucaia do Sul. 

 

 

2° Etapa: Execução de 35,19 m² de forro de gesso acartonado no interior da sala 

Vermelha do Hospital de Sapucaia do Sul, assim que as obras de reforço 
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estiverem concluídas (LOTE 2), com as seguintes características: 

 

Forros de gesso acartonado Estruturado: 

 Forro composto pelo aparafusamento de chapas Standartd Drywall com 

aproximadamente 1.200mm de largura, em canaletas de aço galvanizado, 

suspenso por pendurais compostos de suportes niveladores associados a 

tirantes de aço galvanizado, com aplicação de fita JT nas emendas e posterior 

aplicação de massa de rejunte.  

 A espessura e tipo do perfil a ser adotado, bem como a paginação dos 

mesmos deverá obedecer a especificação do fabricante, o mesmo se aplica 

aos tirantes.  

 O perímetro do forro deverá ser executado com cantoneira ou tabica metálica. 

 As luminárias existentes no local (5 pçs) deverão ser recolocadas e fixadas 

nos mesmos locais da atual posição, sendo que para tal a empresa deverá 

executar a fixação dos tirantes para as mesmas. 

 Permanecem as grelhas de ar condicionado existentes no local. 

 Deverão ser executados alçapões diâmetro de 40 cm, nas caixas de 

passagem e registros existentes acima do forro, de maneira a permitir a 

manutenção e acesso aos mesmos. Para tal a CONTRATADA deve fazer 

vistoria no local para verificação de quantos alçapões serão necessários. 

 Todo o material necessário para a realização do serviço (inclusive andaimes) 

será fornecido pela CONTRATATADA. 

 Será obrigatória a apresentação por parte dos participantes desta cotação um 

atestado de visitação ao local de instalação para vistoria, anteriormente a 

execução do projeto. 

 Planta da área apresentada no anexo 1 deste documento. 

LOTE 2 – EXECUÇÃO DE REFORÇO ESTRUTURAL EM VIGAS METÁLICAS 

 

 Execução de um reforço estrutural em vigas metálicas (modelo W310x21) 

fixadas em vigas de concreto existentes com auxilio de chapas de aço (3mm 

de espessura) e parabolts (20mm, com arruela de 2mm de espessura). As 

ligações entre vigas metálicas serão executadas com solda contínua.  

 Os perfis serão fixados logo abaixo da laje, devendo o perfil ficar encostado na 

laje. Serão engastados nas vigas de concreto. As vigas de concreto serão 
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perfuradas, de acordo com a furação das chapas de aço. As chapas serão 

perfuradas e dobradas para fixação nas vigas de concreto e no perfil I. Na viga 

de concreto a chapa terá 1,00 m de comprimento e 50 cm no perfil I. O 

engaste entre os dois perfis I, será semelhante a fixação na viga de concreto, 

com encaixe perpendicular, com a retirada da mesa da mesma em toda 

extensão do encaixe. 

 Os perfis I (modelo W310x21) serão fornecidos pelo CONTRATANTE os 

demais materiais como as chapas de aço, parabolts e material para solda, 

andaimes, ferramentas e pessoal, serão fornecidos pela CONTRATADA. 

 Será obrigatória a apresentação por parte dos participantes desta cotação um 

atestado de visitação ao local de instalação para vistoria, anteriormente a 

execução do projeto. 

 A execução da obra deve seguir os projetos apresentados nos anexos 2 e 3 

deste documento. 

A prestação de serviço será realizada no Hospital Municipal Getulio Vargas, sito à 

Rua Pinheiro Machado, 331, Bairro Dihel, Sapucaia do Sul, RS, telefone (51) 

3451.8200. A sala está localizada no Bloco Cirúrgico. 

 

Parágrafo Primeiro: Para início dos trabalhos deverá ser realizada uma reunião 

com o corpo técnico e ainda para definir materiais de acabamento. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO 
Contratação de empresa especializada para obra de reforço estrutural da futura sala 

de Hemodinâmica do Hospital Municipal Getulio Vargas constante na proposta 

apresentada pela CONTRATADA, é efetuado no valor conforme o Anexo I do 

presente Contrato e a proposta comercial apresentada pela Contratada. 

Parágrafo Único - Sobre os preços ora acordados, já estão computados todos os 

custos e despesas, tais como: taxas, impostos, fretes, treinamentos aos técnicos de 

manutenção, transportes e outros. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO 

 

O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias a contar da data do recebimento 

da nota fiscal, através de depósito em conta corrente a ser informado na nota fiscal 
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quando da sua emissão. A nota fiscal só poderá ser emitida após a comprovação do 

término da obra, que se dará através do fiscal do contrato, Sra. Arlete Felício, 

Coordenadora de InfraEstrutura da FHGV. A nota fiscal deverá ser emitida pela 

CONTRATADA com o mesmo CNPJ que consta no contrato e estar vinculado a 

uma conta bancária, especificada na referida nota fiscal. 

Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de 

liquidação qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidades ou 

inadimplemento, sem que isso gere direito ao pleito de atualização. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES 

Constituem obrigações da CONTRATANTE: 

a) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços 

executados, com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins 

de aceitação e recebimento definitivo; 

b) Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 

irregularidades verificadas no serviço fornecido, para que seja substituído, 

reparado ou corrigido; 

c) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através 

de comissão/servidor especialmente designado; 

d) Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do 

objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos. 

e) A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 

Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo 

de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de 

ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

f) Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste Termo de 

Referência; 

 

Constituem obrigações da CONTRATADA: 

São obrigações da Contratada: 

a) A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus 

anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as 

despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda: 
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b) efetuar o serviço do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, 

prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva 

nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, 

modelo, procedência e prazo de garantia ou validade; 

c) responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os 

artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 

1990); 

d) substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de 

Referência, o objeto com avarias ou defeitos; 

e) comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que 

antecede a data do serviço os motivos que impossibilitem o cumprimento do 

prazo previsto, com a devida comprovação; 

f) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 

na licitação; 

g) indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 

h) O preço total do objeto contrato refere-se à entrega completa dos projetos e mão 

de obra conforme projeto anexo; 

i) Apresentar e manter  engenheiro responsável técnico pela empresa; 

j) Fornecer ART; 

     

CLÁUSULA SEXTA – DAS PENALIDADES 

Parágrafo primeiro: Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 

1993, de 2002, a Contratada que: 

I. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em 

decorrência da contratação; 

II. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

III. Fraudar na execução do contrato; 

IV. Comportar-se de modo inidôneo; 

V. Cometer fraude fiscal; 

VI. Não mantiver a proposta. 

Parágrafo segundo: A Contratada que cometer qualquer das infrações 

discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil 

e criminal, às seguintes sanções: 
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I – Advertência; 

II – Multas: 

A) pelo atraso injustificado na entrega do objeto da contratação, será aplicada multa 

de 0,20% (vinte centésimos por cento) por dia de atraso, incidente sobre o valor da 

parcela inadimplida da obrigação, limitada a 30(trinta) dias, a partir dos quais será 

causa de rescisão do contrato; 

B)  de 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, nos casos de inexecução 

parcial ou total, execução imperfeita ou negligência na execução do objeto 

contratado. Esta multa incide, inclusive, sobre a parte da empreitada não cumprida, 

principalmente quanto aos prazos de entrega, a ser suportada pela Contratada em 

favor do Contratante; 

III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com a Administração, por prazo de até 02 (dois) anos, conforme a gravidade da 

falta; 

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 

será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos 

resultantes da sanção aplicada com base no inciso anterior.  

V - Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não 

assinar o contrato, deixar de entregar documentação exigida pela Administração, 

apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, 

não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se 

de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito 

à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com o Município por até 05 

(cinco) anos; 

VI - As sanções de multas poderão ser aplicadas concomitantemente com as 

demais, facultada a defesa prévia do interessado no prazo 05 (cinco) dias úteis, 

contados a partir da data em que tomar ciência. 

Parágrafo terceiro: As importâncias relativas a multas serão descontadas dos 

pagamentos a serem efetuados à Contratada, podendo, entretanto, conforme o caso 

processar-se a cobrança judicialmente. 

Parágrafo quarto: Se a Contratada deixar de executar os serviços, objeto da 

contratação, obrigando a Contratante, face às necessidades da mesma, a contratá-
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los no mercado, fica obrigada a cobrir a diferença a maior, eventualmente ocorrida, 

sem prejuízo das demais penalidades previstas na legislação em vigor. 

Parágrafo quarto:  No caso de reincidência no atraso da prestação de serviço o 

contrato será rescindido, sem prejuízo das cobranças das multas em dobro. 

Parágrafo quinto: As sanções de multas poderão ser aplicadas concomitantemente 

com as demais, facultada a defesa prévia do interessado no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, contados a partir da data em que tomar ciência. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS ALTERAÇÕES 

O presente Contrato poderá ser alterado nos casos previstos pelo disposto no artigo 

65 da Lei 8666/93, sempre através de termo aditivo. 

 

 CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO DO CONTRATO 

Parágrafo primeiro: O descumprimento do presente contrato por qualquer das 

partes, ou atraso no pagamento dos serviços ou atraso na entrega de qualquer das 

etapas da obra, pelo prazo de 02 (dois) dias, sem justificativa acolhida pela 

Administração, implica a rescisão automática do presente contrato, podendo a parte 

inocente postular da parte infratora o abatimento ou recebimento da multa. 

Parágrafo segundo: A rescisão do Contrato também poderá ser efetuada 

nos termos do artigo 79 da Lei 8.666/93, quando: 

I - Determinado por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, aos casos 

enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da lei nº 8.666/93; 

II - Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzidos a termo no processo da 

licitação, desde que haja conveniência para a Administração; 

III - Judicialmente, nos termos da legislação 

Parágrafo terceiro A rescisão conforme o item I do parágrafo anterior outorga à 

CONTRATANTE, no que couberem, os direitos decorrentes do artigo 80 da Lei nº 

8.666/93, que regulará os casos omissos. 

 

CLÁUSULA NONA – DA ABSTENÇÃO 

A abstenção, por parte do CONTRATANTE da utilização de quaisquer direitos ou 

faculdades que lhe assistam em razão deste Contrato e /ou da Lei, não importará 

em renúncia destes mesmos direitos ou  faculdades, que poderão ser exercidos, a 
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qualquer tempo, a exclusivo juízo do CONTRATANTE, sem gerar precedente 

invocável. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA - DOS ANEXOS 

Fica fazendo parte integrante e inseparável deste Contrato a proposta da 

CONTRATADA no que não contrariar outras estipulações deste Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA VINCULAÇÃO   

Este contrato fica vinculado às disposições do edital à que se refere e às da Lei 

8666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS RECURSOS FINANCEIROS 

As despesas decorrentes do presente contrato serão provenientes das rubricas 

orçamentárias 333903900000000 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa 

Jurídica. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DO 

SERVIÇO 

O acompanhamento e fiscalização do Contrato serão efetuados pela comissão de 

fiscalização designada pela CONTRATANTE  a CONTRATADA deverá prestar 

todos os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, obrigando-se 

a atender prontamente todas as reclamações.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO 

Fica o Foro da comarca de Sapucaia do Sul, como competente para conhecer 

qualquer demanda emergente, das disposições aqui contidas. 

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento, em 

03 (três) vias de igual teor e forma.  

 

 
                                                                   Sapucaia do Sul, **** de ****** de 2015. 

                                

 

 

 

 

 

 

                          CONTRATANTE                                         CONTRATADA 

                         Juarez Wolf Werba                                      Representante Legal 
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ANEXO V 

PROTOCOLO DE ENTREGA/RETIRADA DE EDITAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLO DE RETIRADA DE EDITAL – CC 001/2015 

 

Nome da Empresa: 

 

  

 

 

CNPJ:   

Endereço: 

   

Pessoa para Contato:   

Telefone:   

Fax:   

Email:  

Data de Recebimento:  

Carimbo e Assinatura da 

Empresa:  

Favor encaminhar este 

formulário via email ou fax: 

(As empresas de retiraram 

o edital através do site da 

FHGV) 

licitacao@fhgv.com.br 

 

  

mailto:comprasgravataivanessa@gmail.com

