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1. Introdução - Termo de Abertura.

0 presente Termo se destina a dar prosseguimento administrativo ao P.A
n2014/000648/2020, oriundo de Requisição da Secretaria Municipal de Saúde e
Defesa Civil para a Contratação de Empresa Especializada visando prestação de

Serviços contínuos de Operação, Manutenção Preventiva e Corretiva com

fornecimento de mão de obra Especializada, peças e equipamentos para os Sistemas

de Média Tensão (Subestações Simplificadas ou Abrigadas) em 16 (dezesseis)
Unidades de Saúde no Município de Duque de Caxias, em acordo conforme o ANEXO
IDODECRETON°7.349DE
INSTRUÇÃO

24DEJULHODE2Q19.

"DOCUMENTOS

DOSPROCESSOS

NECESSÁRIOS

A

DEPAGAMENTOPARA

FORNECIMENTOEMGERALEFORNECIMENTOORIUNDODEATADE REGISTRODEPREÇOS"

Os Serviços que fazem parte das ações de Manutenção a serem levadas a efeito neste

Termo de Referência foram diagnosticados em um Inventário produzido através de
um Tempo de Observação Técnica e Administrativa perante as Unidades de Saúde

que aqui estarão relacionados, e que respondem efetivamente ao atendimento à
Saúde no Município de Duque de Caxias.
As ocorrências reais e os fatos repetitivos de natureza Técnicas concernentes as

transformações de fornecimento de Energia em Média Tensão que dificultam o
Trabalho de Indústria, Estabelecimentos Comerciais de grande porte e outros

derivados como principalmente as Unidades de Saúde, tem chamado a atenção da

atual Administração Municipal principalmente aqueles que dizem diretamente

respeito ao atendimento e a convivência Pública.
Neste contexto, fica incluída de maneira prioritária a solicitação da Secretaria

Municipal de Saúde para os Hospitais, Unidades de Pronto Atendimento, Policlínicas
e Unidades Pronto Hospitalares.
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2.

Justificativa para Contratação.

Anteriormente

vistoriadas

e

apresentando

problemas

nos

Sistemas

de

Transformação de Energia (Média Tensão), as Unidades de Saúde elencadas no
Processo Administrativo nQ 014/000667/2018 para Instalação de Geradores estão

aqui neste Termo previstas em sua grande maioria para a Contratação de Ações
Preventivas e Corretivas em suas Subestações por contínuos fatos técnicos que

muito tem prejudicado seus trabalhos científicos e administrativos essa Unidades
serão relacionadas a seguir:
•

Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo
Endereço: Rodovia Washington Luiz, 3200, Parque Beira Mar.

•

Hospital Infantil Ismélia da Silveira
Endereço: Rua General Gurjão, S/N, Centro.

•

Hospital Municipal São José
Endereço: Rua Nobre de Lacerda, 126, Vila Flávia

•

Hospital do Olho Júlio Cândido de Brito
Endereço: Avenida Dr. Laureano, 1145, Vila São Luiz.

•

Centro de Referência Especializada a Mulher
Endereço: Rua Vinte e Cinco de Agosto, S/N, Xerém.

•

Policlínica Municipal Hospital Duque de Caxias
Endereço: Avenida Doutor Manoel Lucas, S/N, PQ Senhor do Bonfim.

•

Maternidade de Santa Cruz da Serra
Endereço: Avenida Automóvel Clube esquina com Rua Alagoas, QD A - LT 25.

•

UPA Infantil Centro
Endereço: Avenida Presidente Kennedy, S/N, Centro.

•

UPA Parque Beira Mar
Endereço: Rodovia Washington Luiz, 3200, Parque Beira Mar.
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•

UPH Parque Equitativa
Endereço: Avenida Automóvel Clube S/N, Parque Equitativa.

•
•

UPH Campos Eliseos
Endereço: Avenida Actura. 451, Campos Eliseos.

•

UPH Imbariê
Endereço: Rua Santa Catarina,10, Rio Imbariê.

•
•

UPH Pilar
Endereço: Rua Castro Alves, S/N, Pilar.

•

UPH Xerém
Endereço: Rua Nóbrega Ribeiro, S/N Xerém.

•

UPH Saracuruna
Endereço: Avenida Presidente Roosevelt, S/N Saracuruna.

•

Hospital Infantil De Parada Angelica
Endereço: R. Prof. Muniz Sodré - Parada Angélica.

Em outro Termo Referencial relativo ao P.A n9 014/000758/2020 tendo como
Objeto o atendimento a Farmácia Central Municipal fatos como este de

desbalanceamento da Rede de Energia da Concessionária, furtos de cabos, e

captações ilegais de Energia, a este Termo se associam como circunstâncias
impróprias a adequada distribuição planejada pela Concessionárias para as áreas do

Municípios, principalmente aquelas onde estão localizadas as Unidades de Saúde
descritas neste Termo.

Dentro deste contexto, a SMS diante do crescimento progressivo das danificações
dos equipamentos Médicos a ela pertencentes, o desgaste desnecessário das Ações
de Saúde por ela provocados, e com o fim de se obter uma redução dos seus custos

operacionais com o aumento da vida útil de seus equipamentos que já adquiriu e
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que venha adquirir, é que a SMS apresenta esta solicitação em forma processual para

sanar os reflexos diretos decorrentes e por sua vez inadequados ao bom e pleno
funcionamento de suas Unidades.
Anteriormente verificou aSMS que o atendimento Público, Social e Médico durante

grande espaço de tempo nesta Administração vinha sendo prejudicado pelos

motivos acima expostos nos Serviços Hospitalares de Raio X, Imagens Diagnosticas,
Bombas de Infusão, Eletrocardiogramas e outros procedimentos Cardiológicos,

Cirurgias

Gerais,

Fisioterapias,

Inalações,

Respiradores

Artificiais,

etc,

comprometendo sob maneira a Gestão da SMS e seu compromisso Institucional.
Ciente de que manter é sempre menos custoso do que refazer, e prevenir-se é

sempre mais seguro do que se ver diante de situações inusitadas principalmente
quando os fatos dizem diretamente respeito a Saúde Pública é que a SMS oferece
esta solução.

Desta feita, e sobre esta motivação e justificativa, a SMSapresenta esta proposição
com referências que possam evitar tecnicamente no presente e para o futuro os fatos

e ocorrências que ao Município foram prejudiciais neste período de administração
a Saúde.
3. Relação das Unidades de Saúde pertinentes ao Objeto.

•

Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo
Endereço: Rodovia Washington Luiz, 3200, Parque Beira Mar.

•

Hospital Infantil Ismélia da Silveira
Endereço: Rua General Gurjão, S/N, Centro.

•

Hospital Municipal São José
Endereço: Rua Nobre de Lacerda, 126, Vila Flávia

•

Hospital do Olho Júlio Cândido de Brito
Endereço: Avenida Dr. Laureano, 1145, Vila São Luiz.
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•

Centro de Referência Especializada a Mulher
Endereço: Rua Vinte e Cinco de Agosto, S/N, Xerém.

•

Policlínica Municipal Hospital Duque de Caxias
Endereço: Avenida Doutor Manoel Lucas, S/N, PQ Senhor do Bonfim.

•

Maternidade de Santa Cruz da Serra
Endereço: Avenida Automóvel Clube esquina com Rua Alagoas, QD A - LT 25.

•

UPA Infantil Centro
Endereço: Avenida Presidente Kennedy, S/N, Centro.

•

UPA Parque Beira Mar
Endereço: Rodovia Washington Luiz, 3200, Parque Beira Mar.

•

UPH Parque Equitativa
Endereço: Avenida Automóvel Clube S/N, Parque Equitativa.

•
•

UPH Campos Eliseos
Endereço: Avenida Actura. 451, Campos Eliseos.

•

UPH Imbariê
Endereço: Rua Santa Catarina,10, Rio Imbariê.

•
•

UPH Pilar
Endereço: Rua Castro Alves, S/N, Pilar.

•

UPH Xerém
Endereço: Rua Nóbrega Ribeiro, S/N Xerém.

•

UPH Saracuruna
Endereço: Avenida Presidente Roosevelt, S/N Saracuruna.

•

Hospital Infantil De Parada Angelica
Endereço: R. Prof. Muniz Sodré - Parada Angélica.
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4. Descrição Ordinária do Plano de Manutenção Preventiva e Corretiva Roteiros de Serviços.

0 presente Plano de Manutenção a ser levado a Licitação obedecerá a seguinte

ordem nas Unidades citadas no item anterior (Item 3 deste Termo de Referência):
PERÍDODO

SERVIÇOS

• Inspeção visual e termográfica da Média Tensão,
considerando a Unidade Hospitalar em funcionamento;
• Inspeção visual da Malha de Aterramento da Subestação;
• Inspeção visual da Rede da Concessionária local próximo a
Unidade Hospitalar;
• Acionamento da Concessionária para realização da
Manutenção na Rede Externa à Unidade Hospitalar que não
necessite de desligamento;
• Apertos de conexões mecânicas em área não energizadas e
energizadas;
• Avaliação Técnica do Sistema Elétrico até o QGBT, com
correção quando necessário;
• Fornecimento de Relatório com Registro Fotográfico das
atividades realizadas e Laudo Técnico da Subestação
contendo parecer Técnico de conformidade e não
conformidade da Infraestrutura, com emissão de ART
(Atesado de Responsabilidade Técnica).

• Inspeção visual e termográfica da Média Tensão,
considerando a Unidade Hospitalar em funcionamento;
• Inspeção visual da Malha de Aterramento da Subestação;
• Inspeção visual da Rede da Concessionária local próximo a
Unidade Hospitalar;
• Acionamento da concessionária para realização da
Manutenção na Rede Externa à Unidade Hospitalar que não
necessite de desligamento;
• Apertos de conexões mecânicas em área não energizadas e
energizadas;
• Avaliação Técnica do Sistema Elétrico até o QGBT, com
correção quando necessário;
• Fornecimento de Relatório com Registro Fotográfico das
atividades realizadas e Laudo Técnico da Subestação
contendo parecer Técnico de conformidade e não
conformidade da Infraestrutura, com emissão de ART
(Atesado de Responsabilidade Técnica).

MANUTENÇÃO

MENSAL
PREVENTIVA E
CORRETIVA.

Será efetivada pelos
5 (cinco) primeiros
meses, pelo 7(sétimo) mês e o
11- (décimo
primeiro) mês, a
partir da data de
assinatura do
Contrato.

MANUTENÇÃO

MENSAL
PREVENTIVA E
CORRETIVA.

Será efetivada no 62
(sexto) mês a partir
da data da
Assinatura do
Contrato
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• Laudo de realização da Medição da malha de Aterramento
das Unidades.
• Apertos e Ajustes de conecções no Sistema de Média
Tensão.
• Realização de ensaios de isolamentos dos cabos de Média
Tensão.
• Análise Físico-Química e Cromatográfica do Óleo Isolante
do Transformador conforme ABNT NBR 10576/2017 e
ABNT NBR 7070 e 7274 respectivamente com a Manutenção
Preventiva conforme NBR 7037.
• Laudo e Análise da viscosidade e rigidez de dielétrica
(v/m) do Óleo do Transformador.

• Inspeção visual e termográfica da Média Tensão,
considerando a Unidade Hospitalar em funcionamento;
• Inspeção visual da Malha de Aterramento da Subestação;
• Inspeção visual da Rede da Concessionária local próximo a
Unidade Hospitalar;
• Acionamento da Concessionária para realização
Manutenção na Rede externa à Unidade Hospitalar que não
necessite de desligamento;
• Apertos de conexões mecânicas em área não energizadas e
energizados;
• Avaliação Técnica do Sistema Elétrico até o QGBT, com
correção quando necessário;
• Fornecimento de Relatório com Registro Fotográfico das
atividades realizadas e Laudo Técnico da Subestação
contendo parecer Técnico de conformidade e não
conformidade da Infraestrutura, com emissão de ART
(Atesado de Responsabilidade Técnica).
• Laudo de realização da Medição da malha de Aterramento
das Unidades.
• Apertos e Ajustes de conecções no Sistema de Média
Tensão.
• Realização de ensaios de isolamentos dos cabos de Média
Tensão.
• Análise Físico-Química e Cromatográfica do Óleo Isolante
do Transformador conforme ABNT NBR 10576/2017 e
ABNT NBR 7070 e 7274 respectivamente com a Manutenção
Preventiva conforme NBR 7037.
• Laudo e Análise da viscosidade e rigidez de dielétrica
(v/m) do Óleo do Transformador.

MANUTENÇÃO
ANUAL
PREVENTIVA E
CORRETIVA.

Será realizado no
12e (décimo
segundo) mês a
partir da data da
assinatura do
Contrato.
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• Análise de Resistência Ôhmica entre os contatos (primário
e secundário] do Transformador;
• Análise de isolamento (Megger) do Transformador;
• Inspeção do estado geral de conservação: limpeza, pintura
e corrosão nas partes metálicas;
• Verificação da existência de vazamentos de óleo isolante;
• Verificação do estado de conservação das vedações;
• Verificação do nível do óleo isolante do transformador;
• Inspeção da fiação e das caixas de interligação;
• Realização Manutenção Preventiva em todas as
Subestações e Sistemas de Distribuição Interna de Média
Tensão conforme NBR 7037, 5410,14039 e NR-10;
• Elaboração de Relatório de todos os serviços executados,
com informações pertinentes a evolução dos serviços (antes
x depois, valores encontrados e indicações de melhoria, etc)
e confecção de ASBUILT através de Diagramas Unifilares a
serem elaborados;
• Fornecimento de Relatório com Registro Fotográfico das
atividades realizadas, Medições, Ensaios, Análises e Laudo
Técnico da Subestação contendo Parecer Técnico de
conformidade e não conformidade da Infraestrutura.
• Fornecimento de Laudo Final de Inspeção da Manutenção
de todos os itens listados com Responsável Técnico e
recolhimento de ART.

5. Descrição do Objeto.

O Contrato a ser lavrado terá a seguinte descrição:
"Contratação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva para as
Subestações Simplificadas ou Abrigadas em Unidades Hospitalares no

Município de Duque de Caxias por Empresa Especializada”.

6. Obrigações da Contratante (SMS/PMDC).
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6.1. Dar acesso aos funcionários da Contratada, em regime permanente a todos

os compartimentos das Unidades de Saúde que apresente pontos, e

equipamentos Elétricos.
6.2. Retirar das Subestações elementos não pertencentes a seu funcionamento,

mesmo aqueles que estiverem próximos como é o caso das Subestações
Simplificadas.
6.3. Não permitir acesso e manuseio de qualquer Equipamento das Subestações

por pessoas estranhas a sua Manutenção.
6.4. Exigir o cumprimento das Obrigações Contratuais por parte da Contratada

referente aos Planos Mensais, Semestrais e Anual.
6.5. Exercer o acompanhamento da Coordenação da Fiscalização e da Gestão do

Contrato, exigindo da Contratada todos os documentos necessários à sua
efetivação.
6.6. Licitar dentro da Modalidade em que se enquadrar o valor do Contrato

conforme Decreto ne9412/2018 posterior a Lei n-8666/93, fixado este

valor na Planilha Orçamentária.
6.7. Exigir por parte da Contratada os Materiais, os equipamentos e o

dimensionamento correto da mão de obra especializada relativos aos

serviços a serem realizados de Manutenção nas Unidades de Saúde.
6.8. Executar os pagamentos em conformidade ao Decreto Municipal n2

7349/19.
6.9. Fazer obedecer aos prazos estabelecidos no Cronograma Físico - Financeiro

e aplicar quando for o caso as Sanções cabíveis em caso de mora.
6.10.

Toda e qualquer comunicação dar-se-á tanto por mídias e ou redes

sociais, endereços eletrônicos, telefone, de forma a garantir um boa

comunicação.

7. Obrigações da Contratada.
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7.1. Cumprir as Cláusulas Contratuais perante o Município.

7.2. Fornecer os equipamentos, os materiais e a mão de obra Especializada

dentro das especificações aos atendimentos Técnicos diagnosticados pela
Fiscalização e Coordenação do Contrato dentro do Plano Aprovado de

Manutenção (Mensal, Semestral e Anual).
7.3. Dimensionar a mão de obra especializada, os equipamentos e os materiais

dentro do estabelecido na Planilha Orçamentária e em acordo a natureza do

serviço de Manutenção.
7.4. Fazer entrega e ter disponibilidade de equipamentos, materiais e mão de

obra em tempo útil a realização dos serviços.
7.5. Programar junto SMS hora e dia, dos Serviços de Manutenção, sejam eles

mensais, semestrais ou anual, e só realiza-los com aprovação da Fiscalização
da SMS.
7.6. Se responsabilizar por danos advindos dos serviços que fizerem parte dos

pré-estabelecidos de Manutenção pertencentes a natureza do Contrato que

atingirem a terceiros e ao patrimônio da PMDC.
7.7. Obedecer aos Métodos de Fiscalização, Coordenação e Gestão a serem

implantados e editados pela SMS durante o Contrato, relativo aos serviços a

serem prestados.
7.8. Operar de forma a satisfazer todas as Normas referentes a execução dos

serviços.
7.9. Fornecer as Informações Técnicas sempre que solicitadas pela Contratante.

7.10.

Ter documentação vigente Fiscal, jurídica, Trabalhista e Técnica

durante todo o período Contratual.
7.11.

Arcar com os Tributos Municipais, Estaduais e Federais que forem

incidentes a natureza do Contrato.
7.12.

Cumprir as exigências Normativas impostas de Segurança a seus

empregados no âmbito Trabalhista e Previdenciário, como também fornecer
EPI a mão de obra locada.
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7.13.

Manter sempre limpo e desobstruir do loca de qualquer elemento

estranho as Subestações para execução dos serviços.
7.14.

Tendo em vista as Resoluções, 448/2012, e 469/2015, que alteraram

a Resolução CONAMA nQ 307/2012.
7.15.

Os equipamentos e materiais a serem substituídos por natureza de

serviços de manutenção só poderão ser levados a utilização por verificação
e atesto da fiscalização do Contrato, sendo sempre de boa qualidade de

fabricação e aceitação de sua similaridade pela fiscalização

8. Sanções Aplicáveis.

Serão aquelas inclusas conforme adequação ao Decreto Municipal nQ 7.349/2019,

das quais são as mais relevantes a serem pertencentes no Contrato:
A Contratada que, convocada dentro do prazo de validade da sua Proposta,

não celebrar o Contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação exigida
para o Certame, ensejar o retardamento da execução de seu Objeto, não mantiver a
Proposta, falhar na execução do Contrato, ficará impedida de Licitar e Contratar com

o Município, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas e das demais

cominações legais pertinentes.

As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Boletim Oficial do Município.
O descumprimento Total ou parcial das Obrigações assumidas pela Contratada, sem

justificativa aceita pelo Contratante, resguardados os procedimentos legais
pertinentes, poderá acarretar as seguintes Sanções:

a) Advertência por escrito, quando praticar irregularidades de
pequena monta, a critério do Contratante, desde que não
configure infração mais grave, incluindo-se:

- Omitir da Fiscalização qualquer anormalidade verificada na
execução dos planos, atrasar os prazos de execução dos
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serviços, dificultar a ação da Fiscalização ou o cumprimento
de Orientações e atendimento a solicitações do Contratante;

b) Multa

calculada

sobre

o

valor

total

do

Contrato,

independentemente das Glosas previstas no Acordo de Nível
de Serviço, nos seguintes casos:

- Atraso no início da execução do Contrato, correspondente a
0,5% (meio por cento) por dia de atraso, limitada a 10% (dez

por cento) do valor total do Contrato;
- Inexecução total ou parcial do plano de Manutenção,
correspondente a 1% (um por cento) por dia de inexecução,

limitada a 10% (dez por cento) do valor total do Contrato;
c) Suspensão Temporária de participação em Licitação e

impedimento de Contratar com a Administração, por prazo
não superior a 2 (dois) anos;

d) 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 e após
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso

anterior.

O Contrato poderá ser rescindido unilateralmente pelo Contratante por conta do
não atendimento a Termos Contratuais, da recorrência de aplicação de multas, de

repetidos eventos de inexecução parcial, ou da caracterização de inexecução total
dos serviços.
Poderão também ser aplicadas no caso de a Contratada: - receber reiteradamente

outras Sanções; - ter o Contrato rescindido unilateralmente pelo Contratante; - ter
sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, Fraude Fiscal no
13
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recolhimento de quaisquer tributos; - ter praticado atos ilícitos visando a frustrar os
Objetivos da Licitação; - demonstrar não possuir Idoneidade para Contratar com a

Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
As Sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas
isoladamente ou, no caso das multas, cumulativamente com outras, sem prejuízo de

outras medidas cabíveis previstas na Lei nQ 8.666/1993.

A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o

procedimento previsto na Lei nQ 8.666/1993 e, subsidiariamente, na Lei nQ
9.784/1999.

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.
As multas devidas e/ou os prejuízos causados ao Contratante serão deduzidos dos
valores a serem pagos, após a instauração de processo administrativo próprio, onde

deverá ser assegurado o contraditório e a ampla defesa as partes, ou ainda, quando
for o caso cobrados judicialmente.

A recorrência de faltas ou falhas poderá ensejar aplicação das demais Sanções
previstas na legislação vigente, cumulativamente à aplicação de multa, observado o
disposto neste capítulo.

9. Condições de Pagamento.

0

pagamento será efetuado

mensalmente mediante requerimento

da

Contratada à Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, a ser protocolado junto ao
Setor de Obras Contratadas da Secretaria Municipal de Obras, localizada na Avenida
Primavera, 78 - jardim Primavera.

Os pagamentos ocorrerão após a regular liquidação da despesa. A liquidação
se dará após a efetiva prestação dos serviços, vista dos documentos fiscais

correspondentes e demais documentos exigidos em contrato e nos regulamentos,
conforme o estabelecido no artigo 42 do Decreto n9 7.349/2019.
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Os

pagamentos

serão

realizados

obedecendo

a

ordem

cronológica

determinada pelo Decreto Municipal próprio.
Para fins de registro da despesa, o Gerente do Contrato deverá encaminhar a

Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, por meio de processo específico

devidamente autuado, instruídos com os documentos listados nas alíneas "a” até "p"
deste tópico.

Na hipótese de ocorrência de pagamento antecipado, será feito o respectivo e
proporcional desconto do valor da fatura apresentada para pagamento "pro rata
die" do valor da obrigação, a razão de 1% [um por cento) ao mês, conforme alínea

"d", do inciso XIV, do artigo 40, da Lei Federal 8.666, de 1993.

Na hipótese de pagamento posterior ao vencimento da obrigação, será feita a
respectivo e proporcional compensação do valor da fatura apresentada para
pagamento "pro rata die" do valor da obrigação, a razão de 1% [um por cento) ao

mês, conforme alínea "d", do Inciso XIV, do art. 40, da Lei Federal 8.666, de 1993.

0 requerimento de pagamento deverá ser instruído com as seguintes
documentações:

a) Requerimento de pagamento;
b) Nota Fiscal de Serviços, Fatura ou Recibo de Prestação de Serviços (RPS),

informando o período de execução do serviço, datada e atestada por 02
(dois) servidores com suas respectivas matrículas e assinaturas,

declarando a regular prestação dos serviços faturados, de acordo com a

contratação efetuada; deverá estar destacado, no documento fiscal, o
valor da retenção

de

INSS com

o

título

"RETENÇÃO

PARA A

PREVIDÊNCIA SOCIAL", nos serviços que couberem;

c) Termo de Contrato e seus aditivos, devidamente publicado (s);

d) AFO pertinente ao faturamento, quando couber;

e) Planilha com detalhamento dos serviços executados, apurando o valor
apresentado no faturamento emitido;

f)

Nota de Empenho;

g) Autorizo do Ordenador de Despesas;
h) Relatório do fiscal do contrato, de acordo com o art. 38, II "a", Decreto

Municipal n2 7.349/2019;
i)

Portaria de designação do fiscal do contrato, devidamente publicada no

Boletim Oficial;
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j)

Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa de FGTS, Receita

Federal e CNDT;
k) Folhas de pagamento distintas e o respectivo resumo geral;

l)

GFIP com as informações relativas aos tomadores de serviços para cada
estabelecimento da empresa contratante ou cada obra de construção

civil, utilizando os códigos de recolhimento próprios da atividade,
conforme normas previstas no Manual da GFIP (art. 134, inciso I, da IN

RFB n- 971/2009);
m) Guia de recolhimento do FGTS e guia da Previdência Social devidamente
quitadas referentes ao período da prestação do serviço;

n) Documentação de Arrecadação de Receita Federal (DARF) dos tributos
federais, quando houver;

o) Cronograma

Físico-Financeiro;

havendo

descumprimento,

anexar

justificativa;

p) Anexar cronologia informando o memorando de início e possíveis

paralisações da obra.

Os pagamentos deverão observar as diretrizes do art. 40, inciso XIV, da Lei n8.666/1993 e do art. 42 e Anexo III, ambos do Decreto Municipal nQ 7.349/2019.

10. Valor e Prazo Contratual.

O Valor a ser contratado de será o estabelecido na Planilha Orçamentária, sendo que

o Prazo para Execução dos Serviços de Manutenção ficará dimensionado em 12
(doze) meses de vigência Contratual,

11. Fiscalização / Coordenação do Contrato e Gestão.

O Secretaria Municipal de Saúde que terá a Gestão, fará designação do Gerente, do

Fiscal e respectivos Suplentes, e será o responsável por aplicação de sanções, porém
com analise do gerente, fiscal(is)e respectivos Suplentes nomeados por ela, cuja os
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atos obedecerão aos artigos 37,38 e 39 do Decreto Municipal 7.349/2019 e Lei

federal 8666/93determinará em conformidade:

Art. 37. Celebrado o respectivo instrumento Contratual, competirá ao
Secretário Municipal ordenador da despesa a imediata designação de Gerente

e mais 3 (três) servidores, sendo 1 (um) fiscal e 2 (dois) suplentes, para atuarem
em eventual ausência ou impedimentos, que responderão diretamente pelo

acompanhamento e fiscalização da execução do objeto Contratado.

§ 1Q A designação dos Gerentes e dos Fiscais deverá ser efetuada por meio de
Portaria da Secretaria Municipal Ordenadora da Despesa, com a publicação no

Boletim Oficial do Município, contendo nome completo, cargo e matrícula
dos Servidores, devendo a cópia do Ato ser parte integrante do processo
administrativo Licitatório, servindo como documento hábil para instrução de

processo de pagamento, devendo a vacância de qualquer um destes ser suprida

de imediato.

§ 2° Deverá ser disponibilizado na intranet da PMDC, pela Secretaria
Contratante, cópia da Portaria de designação de Fiscais e Gerentes, no prazo

de 5 dias úteis após a publicação do ato.

Art. 38. 4s responsabilidades atribuídas ao Gerente e ao Fiscal do Contrato
estão determinadas em Instrução Normativa específica, da qual deverão

ter plena ciência através de declaração a ser firmada e incluída no processo

originário da Contratação, sem prejuízo de outras intrínsecas ou dispostas em
legislação específica, devendo ser também observado:

1 - responsabilidades atribuídas ao Gerente:
a) o controle de aumento injustificado dos custos para a administração

pública, de insumos, bens permanentes ou serviços;
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b) a confecção de registros e planilhas, quando for parte da administração,

de insumos, bem ou serviços necessários ao desempenho de suas funções;

c) a emissão de pronunciamento fundamentado para a sugestão de
alterações e prorrogações Contratuais;
d) recomendar a aplicação de Sanções e/ ou rescisões ao gestor da pasta, após o devido
processo legal;

e) elaboração de relatório final conclusivo, referente a satisfatória execução do

objeto Contratado, que deverá ser acostado ao processo administrativo de
Contratação.
f) recebimento de nota fiscal e demais documentos pertinentes;

II - Responsabilidades atribuídas ao Fiscal:

aj a elaboração de relatórios de fiscalização justificados e
fundamentados; b) o acompanhamento em campo dos serviços,

se couber;
bj a verificação da correta execução Contratual, de modo a

legitimar a liquidação dos pagamentos devidos ao Contratado,
a fim de orientar as autoridades competentes acerca da

necessidade de serem aplicadas Sanções ou rescisão Contratual;
cj a pronta comunicação ao Gerente de qualquer irregularidade
constatada na execução do instrumento Contratual;

Parágrafo único. 0 mau desempenho das funções e das responsabilidades
inerentes ao Gerente e ao Fiscal sujeita o servidor designado às penalidades

previstas na Lei Municipal n°. 1.506, de 2000 e na Lei Federal nQ 8.666, de 1993
e demais legislações pertinentes, resguardado o direito à ampla defesa e
contraditório.
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Art. 39. Independentemente da ação do Gerente, todo e qualquer servidor
que

tiver ciência de falhas na execução do Contrato tem o dever legal de

comunicar a ocorrência a Autoridade hierarquicamente superior ou ao próprio

Gerente.
Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá,

garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:
III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

12. Da Subcontratação e Cooperativas e Consórcios.

Será vedada a participação de Cooperativa por haver a necessidade de
subordinação.

Será vedada a participação de Consórcio devido à baixa complexidade

do objeto.
Não poderá ocorrer a subcontratação total ou parcial da obra, serviço

ou fornecimento, tendo em vista que a admissibilidade da Subcontratação
deverá ser encarada como exceção - e não como regra - em virtude da
complexidade da obra.

12.1 DA PARTICIPAÇÃO DE MEI, ME OU EPP
Será permitida a participação de MEI, ME ou EPP do ramo de atividade
pertinente ao objeto da Contratação, que a atendam a todas as exigências

legais. Poderá ser adotado os benefícios concedidos pela Lei Municipal
n°2884/2017.
13. Visita Técnica.

Fica a cargo dos Licitantes a realização de visita prévia para verificação de todos
os serviços, dimensionamento dos equipamentos a serem adquiridos para as
Manutenções, as quais deverão ser agendadas junto à Secretaria Municipal de Obras

e Defesa Civil, junto ao e-mail: joaofrauches.pmdc@gmail.com e a Secretaria

Municipal de Saúde. A visita técnica poderá ser substituída por declaração do
licitante de que tem conhecimento pleno do objeto.
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Os resultados dessa verificação preliminar, a qual será feita antes da apresentação

da proposta, deverá a Licitante dar imediata comunicação escrita à Secretaria
Municipal de Daúde e Defesa Civil, apontando discrepâncias, omissões ou erros que

tenha observado, inclusive sobre qualquer transgressão a Normas Técnicas,
Regulamentos ou Posturas de Leis em vigor, de forma a serem sanados os erros, que
possam trazer embaraços ao perfeito desenvolvimento dos Serviços de Manutenção.
Sem o que carecerá de base apropriada qualquer reivindicação a assinatura do
Contrato.
Este dispositivo se acrescenta a este Termo de Referência com intuito de atribuir

responsabilidade ao Contratado afim de que sejam obedecidas às especificações dos

equipamentos específicos de Instalação Elétrica referente ao Objeto, seus plenos
funcionamentos com vistas a um Serviço Técnico normatizado a ser prestado a

Secretaria beneficiária do Contrato (SMS).
14. Qualificação Técnico - Profissional.

A empresa deverá possuir registro ativo na entidade de classe correspondente,
bem como possuir em seu quadro técnico ou contrato de prestação de serviço,
profissionais com registros ativos, que comprovem, através de Certidão de Acervo
Técnico (CAT'S) averbadas em registro de classe, aptidão para execução dos itens

constantes nas parcelas de maior relevância.
15. QUALIFICAÇÃO OPERACIONAL

15.1.

Registro ou inscrição na entidade profissional competente, CREA OU

CAU;
15.2.

Apresentar comprovação de obter no quadro funcional da empresa e

ou contrato de prestação de serviço.

-

Engenheiro Civil.

-

Engenheiro Eletricista.

-

Engenheiro Mecânico
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16. Critérios de Aceitabilidade e recebimento do Objeto.

0 recebimento provisório se dará pelo responsável por seu acompanhamento e

fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15
(quinze] dias da comunicação escrita do contratado.

O recebimento definitivo se dará por servidor ou comissão designada pela

autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes,
após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do

objeto aos termos contratuais, observando-se a obrigatoriedade em corrigir,

remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do termo em

que se verificam vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de
materiais empregados.

17.Garantia Contratual

A garantia contratual débitos decorrentes de prejuízos causados à
Administração, sem que para isso seja necessária a propositura de ação judicial.
Possível em qualquer modalidade licitatória, caso prevista no instrumento

convocatório, a garantia contratual somente será exigida do vencedor e, como regra,
não poderá ser maior do que 5% (cinco por cento) do valor do contrato, nos termos

do art. 56, §29, da lei n2 8.666/93:

Art. 56. A critério da autoridade competente, em cada caso,
e desde que prevista no instrumento convocatório, poderá
ser exigida prestação de garantia nas contratações de obras,
serviços e compras. [...] § 2Q. A garantia a que se refere o
caput deste artigo não excederá a cinco por cento do valor
do contrato e terá seu valor atualizado nas mesmas
condições daquele, ressalvado o previsto no parágrafo 3o
deste artigo.
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Desta forma, entendemos que a garantia contratual do objeto em questão

deve ser de 5% do valor contratado, por sua vez, se destina a assegurar o pleno

cumprimento do contrato administrativo e representa cláusula exorbitante do

contrato administrativo.
A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a
execução do contrato e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente, conforme

previsto no art. 56, §49, da lei n9 8.666/93.
A supremacia da Administração em relação ao contratado se manifesta pela
possibilidade de o valor prestado em garantia contratual servir como pagamento de

multas aplicadas e demais encargos.

18. Rescisão Contratual

Constituem motivos de rescisão contratual o disposto no artigo 78 da Lei
Federal n9 8.666/93. As hipóteses a seguir indicam a rescisão unilateral:

a) O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos
ou prazos;
b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações,

projetos e prazos;
c) A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a
comprovar a impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do

fornecimento, nos prazos estipulados;

d) O atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento;
e) A paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa

e prévia comunicação à Administração;

f) A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do
contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial,

bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no edital e
no contrato;
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g) O desatendimento das determinações regulares da autoridade

designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como
as de seus superiores;

h) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na

forma do § lo do art. 67 desta Lei;
i) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;

j)

A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;

k) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da
empresa, que prejudique a execução do contrato;

l)

Razões

de

interesse

público,

de

alta

relevância

e

amplo

conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade
da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e

exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;
m) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente

comprovada, impeditiva da execução do contrato."

Outras possibilidades de rescisão contratual estão previstas no artigo 79 da

Lei nQ 8.666/93:

I - Determinadas por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos
das alíneas "a" até "m" citados no subitem 17.1;

II - Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo
da licitação, desde que haja conveniência para a Administração; e
III - judicial, nos termos da legislação.
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A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o

procedimento previsto na Lei nQ 8.666/1993.

As formas de rescisão contratual estão previstas no artigo 79 da Lei nQ
8.666/93:

I - determinadas por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos das alíneas
"a" até "m" citados acima;
II - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação,

desde que haja conveniência para a Administração; e
III - judicial, nos termos da legislação.

A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o
procedimento previsto na Lei nQ 8.666/1993.

19. Reajuste contratual

19.1.

O reajuste contratual se dará após 12 (doze) meses de contrato em

clausula especifica por item Licitado a partir da data da proposta vencedora
formalizado pelo índice Nacional da Construção Civil (INCC).

20. Aceitabilidade da Proposta

0 aceite da Proposta está diretamente vinculado à apresentação de Memória

de Cálculos, Composição de Preço, Composição de BDI, Cronograma FísicoFinanceiro e Planilha Orçamentária. Fica estabelecido como Preço Máximo (Unitário

e Global) os valores constantes na planilha orçamêntária.
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De acordo com a sumula n 259 do TCU: "Nas contratações de obras e serviços

de engenharia, a definição do critério de aceitabilidade dos preços unitários e global,
com fixação de preços máximo para ambos, é obrigação e não faculdade do gestor.”
21. Regime de Execução

0 regime de execução será Empreitada por Preço Unitário.

22. Tipo de Licitação

0 Tipo de Licitação será de Menor Preço Global.
23. Condições Gerais.

As condições específicas referentes a Contratação da Empresa especializada

para Execução dos Planos de Manutenção Preventiva e Corretiva (Mensais,
Semestrais e Anuais), serão aquelas relativas ao Fluxo de Desembolso Mensal, que

serão descritos na Planilha Orçamentária assim como todas as datas bases
referenciadas em dias no Cronograma Físico-Financeiro para Execução dos Serviços.

24. CONSIDERAÇÕES FINAIS

24.1.

Ficam acostadas a presente peça administrativa por levantamento

realizado, as técnicas utilizadas para a materialização de serviços de
manutenção

em

função

do

consumo

e

reposição

de materiais e

equipamentos fixadas através de legenda de complexidade que visou

dimensionar com probabilidades as quantidades e serviços propostos a
efetivação do Contrato. Em relação às quantidades estimadas adotadas, o

tempo médio de cada equipamento varia Cada subestação tem suas
particularidades, tempo estimados de serviços, equipamentos (subestação)

abrigados e simplificados, defeitos que podem vir a acontecer em função de
locomoção de partes móveis, e imperfeições e deficiências já aparentes
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relatadas por funcionários que usam os equipamentos e correções
emergenciais necessárias, colocando em risco a integridade do parelho

mencionado.

Duque de Caixas, 20 de Agosto de 2021.
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