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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
Em cumprimento ao artigo 6º da Lei 8.666/93, alterada pelas Leis 8.883/94 e 9.648/98 e
demais alterações, elabora-se o presente projeto para a contratação de empresa
especializada em engenharia para finalização do auditório e execução de serviços
complementares de construção civil no edifício sed e do Conselho Regional d e Medicina
do Estado de Sergipe – CREMESE, em regime de empreitada por preço unitário.
1. DO OBJETO/JUSTIFICATIVA
A contratação de empresa especializada em en genharia para finalização do auditório e
execução de serviços complementares de construção civil no edifício sede do Conselho
Regional de Medicina do Estado de Sergipe – CREMESE
1.1. Local de Execução
Sede do Conselho Regional de Medicina do Estado de Sergip e, localizado na Rua Boquim,
n.º 589, Centro, Aracaju/SE, CEP: 49.010-280.
1.2. Ho rário para Execução dos Serviços
O horário para a execução dos serviços será de 7h às 12h e das 13h às 17h, de segunda a
sexta-feira ou horário diverso s desde que atenda ao cronograma e legislação trabalhista
sem que, para tanto, venha a gerar ônus para a Entidad e.
1.3. Valor Estimado da Contratação
O valor estimado para a contratação é de R$ 473.696,19 (quatrocentos e setenta e três mil,
seiscentos e noventa e seis reais e dezenove cen tavos).
1.4.

Unidade Fiscalizadora
Conselho Regional de M edicina do Estado de Sergipe que nomeará fiscal de
contrato em atendimento ao art. 67 da lei 8666/1993, além d e Comissão de Fiscalização da
obra.
A fiscalização será exercida por Engenheiro design ado pelo CREMESE e
Comissão de Fiscalização de Obras, além de equip e administrativa design ad a.
1.5. PROJET OS
O Termo de Referencia para contratação de empresa especializada em
engenharia para finalização do auditório e execução de serviços complementares de
construção civil no edifício sede do Conselho Regional d e Medicina do Estado de Sergipe –
CREMESE é composto p elos seguintes documento s:
1. Projeto Arquitetônico
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2. Projeto Estrutural
3. Projeto Hidrossanitário
4. Projeto Elétrico
5. Projeto Preventivo Contra Incêndio
6. Projeto de Drenagem
7. Projeto de Cabeamento Estruturado
8. Memoriais D escritivos
9. Especificação
10. Orçamento Estimado
11. Cronograma Físico-Financeiro
1.6.
JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DO OBJETO
A finalização do auditório e execução de serviços complementares de engenharia
no edifício sed e do Conselho Regional de Medicin a do Estado de Sergipe – CREMESE, são
indispensáveis à conclu são d as etap as iniciad as e não fin alizadas no deco rrer do contrato
02/2018.
1.7. JUSTIFICAT IVA PARA ENQUADRAMENTO
Considerando que os p adrõ es de desempenho e qualidade dos serviços em comen to
podem ser objetivamente definidos em Edital, por meio de especificações usuais de
mercado, e que estes são usualmente executados segundo protocolos, métodos e técnicas
conhecidos e determin ados em normas expedidas pelas entidades regulamentadoras,
entende-se que, segundo o Acórdão nº 1046/2014-Plenário do Tribunal de Contas da
União, estes enquadram n a categoria d e serviços comuns, d e que trata a Lei nº
10520/2002 e o Decreto nº 10024/2019. Destarte, a licitação para a contratação do
objeto deste Termo de Referência e seus Anexo s, pode, sem prejuízos à legalidad e e à
Administração, ser realizada por meio da modalidade de licitação Pregão Eletrônico do
tipo Menor Preço, na forma p revista no art. 45, §1º, I d a Lei nº 8666/1993.
2. DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA
2.1. A presente esp ecificação destina-se a finalização do auditório e execução de
serviços complementares de engenharia na sede do CREMESE.
2.2. Toda e qualquer modificação introduzid a nas especificaçõ es, inclusive acréscimo s,
somente serão admitidos com a autorização expressa por parte da fiscalização e será
anotada no livro de ordem, assim como todo acompanhamento dos trab alhos no decorrer
da contratação.
2.3. Será exigido o emprego de mão de obra de primeira qualidade na execução de todos os
serviços esp ecificados.
2.4. Os materiais e/ou serviços não previstos nesta Especificação constituem casos
especiais, devendo ser apreciados p ela Gestora da Contratação.
2.5. Todo material consid erado "similar" deverá ser previamente submetido à apreciação
da fiscalização, d evendo a autorização do mesmo ser dad a por escrito.
2.6. C ritério s a serem obedecidos:
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2.6.1. Nas d ivergências entre planilh a e especificações, prevalecerão as
especificações;
2.6.2. Nas indicações de marcas con siderem-se compreendid as as similares que
serão aceitas d esde que formalmente autorizada p ela contratante;
2.6.3. Nas divergências entre desenhos d e escalas d iferentes, prevalecerão o s de
maior escala;
2.6.4. N as divergências en tre detalhes e plantas gerais, prevalecerão os detalh es;
2.6.5. Nas divergências entre esp ecificações e plantas, prevalecerão as
especificações;
2.6.6. Nas divergências entre as medidas verificad as e as cotas apresentadas,
prevalecerão estas últimas.
3. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
3.1. Proporcionar a CONTRATADA as condições indispen sáveis à execução do objeto da
contratação.
3.2. Efetuar o pagamen to a CONTRATADA de acordo com as condições de preço e prazo
estabelecidas neste termo.
4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
4.1. A presença da fiscalização não implica na diminuição da referida responsabilid ad e da
CONTRATADA.
4.2. A CONTRATADA será a única responsável por quaisquer acidentes no trabalho
sofridos pelos seus operário s. A CONTRATADA deverá fornecer todos os equipamen tos de
segurança aos operários, de acordo com as exigências da C.L.T. e com a NR 18.
4.3. É de inteira responsabilidade da CONTRATADA, a reconstituição de quaisquer danos e
avarias causad as a serviços já realizados motivados pela execução dos objeto.
4.4. A CONTRATADA deverá conhecer o local onde serão executados os serviços para
tomar as p recauções e cu idados n ecessário s no sentido de garantir in teiramente a
integridad e dos equipamentos mobiliares, canalizações e redes que possam ser atingidas,
pavimentação das áreas adjacen tes, e ainda, a segu rança dos op erários e transeuntes,
durante a execução de todos os serviços previstos, pois qualquer dano ou avaria causados
serão de inteira e única responsabilidade d a CONTRATADA, correndo por sua conta as
despesas efetu ad as na reconstituição e ind enização de quaisquer serviços ou edificações.
4.5. É de inteira e única responsabilidad e da empresa CONTRATADA o pagamento de
todos os materiais, mão de obra, equipamentos e como também todas as obrigações sociais,
trabalhistas, p revidenciárias, fiscais e comerciais, tran sportes, seguros e tudo mais que se
fizerem necessários à conclu são e quitação dos encargos dos referidos serviços.
4.6. É de inteira responsabilidad e da CONTRATADA, a apresentação ao fiscal, de todo e
qualquer material a ser u tilizado, antes d e sua aplicação, p ara an álise e aprovação pela
fiscalização.
4.7. Não serão aceitos os serviços executados e materiais que não tenh am sido
previamente aprov ados.

CONSELHO FEDERA L DE MEDICINA
CONSELHO REGIONAL DE M EDICINA D O ESTA DO D E SERGIPE
Rua Boqui m, n°589, C ent ro, C EP 49010- 280 - Arac aju / Sergipe - Tel.: (79) 3212- 0700
C NPJ: 73. 757. 494/0001- 27 - H ome pa ge: www.cre me se.org.br - E -mail: cpl@c re me se. org. br /prot ocolo@c re mese. org. br

4.8. Uma vez aprovados os materiais a serem u tilizados, as demais p artidas ficarão sujeitas
à aceitação pela fiscalização, sendo impugn adas as que estejam em desacordo com a(s)
amostra(s) já aprov ada(s) e com o estab elecido nas especificações dos referidos materiais.
4.9. A CONTRATADA sob pretexto algum, poderá argumentar desconhecimen to do local
onde serão executado s os serviços.
4.10. Deverá obrigatoriamente a empreiteira ter um profissional (Engenheiro) legalmente
habilitado no CREA, como responsável geral d a obra/serviço, auxiliado por encarregado
geral.
4.11. Cab erá à CONTRATADA verificar e conferir todos o s documen tos e instruções que
lhe forem forn ecidos, comunicando à Fiscalização, qualquer irregularidade, incorreção ou
discrepância encontrad a, que desaconselhe ou imp eça a sua execução. A não observância
destes dispositivos, transferirá à CONTRATADA todas as responsabilidad es pelo
funcionamento ou instabilidade dos elementos defeituosos.
4.12. Deverá a CONTRATADA facilitar por todos os meios os trab alhos, atendendo às suas
solicitações e fornecendo, a qualquer momento, todas as informações de interesse do
CONTRATANTE, por ele julgadas necessárias, p ertin entes ao objeto da contratação, sob
pena de aplicação d as sanções contratuais.
4.13. Deverá a emp reiteira efetuar a limpeza periódica do canteiro com a remoção de todos
os entulhos resultantes do s serviços executados.
4.14. No caso de não estarem os trabalhos sendo conduzidos perfeitamente d e acordo com
este Termo, com as especificações e instruções fornecidas pelo CREMESE ou pela
fiscalização e de modo geral com as regras d a arte de construir, poderá a referida
fiscalização, além das sanções previstas neste Instrumento ou na legislação que rege a
matéria, determinar a p aralisação total ou parcial dos trabalhos defeituosos, b em como o
refazimento dos mesmo s que será realizad a pela CONTRATADA. Do mesmo modo, deverão
ser remov idos d a área, os m ateriais dessas demolições e aquelas que não atenderem aos
padrões d e aceitação estab elecidos.
4.15. A CONTRATADA deverá apresen tar ao CREMESE, previamente ao início dos
trabalhos, a relação de todo o pessoal que irá atu ar na execução dos serviços, com nomes
completos, número do R.G. e função na empresa, além de indicar o responsável pela equipe
de operários.
4.16. O pessoal que irá trabalhar na execução dos serviços contratados, deverá estar
devidamente fardado e com os EP I´s apropriados para os trabalho s realizados.
4.17. Todos os materiais, ferramentas e equipamentos necessários à execução dos serviços
deverão ser fornecidos pela empresa CONTRATADA.
4.18. Somente a fiscalização tem autonomia p ara solicitar a p aralisação dos serviços que
estejam sendo realizados fora do que foi acordado; qualquer solicitação feita que esteja fora
do escopo do serviço contratado, não poderá ser realizad a sem a análise da fiscalização.
4.19. Manter, durante toda a execução da contratação, em compatibilidade com as
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
respectiva licitação.
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4.20. Obter o visto junto ao CREA/SE, somente quando a CONTRATADA não for registrada
no CREA/SE.
4.21. Registrar a contratação no CREA/SE, na forma prevista na legislação v igente, fazendo
a Anotação de Responsabilidad e Técnica de execução dos serviços.
4.22. Indicar, até a assinatura do contrato, preposto para represen tá-la n a execução do seu
objeto, reservando-se o CREMESE o direito de solicitar motivadamente, a qualquer tempo,
a sua substituição, caso em que a CONTRATADA deverá indicar outro representante.
4.23. Indicar engenheiro que assuma responsabilidad e técnica pela condução e execução
até o recebimento definitivo, com poderes e autonomia para d eliberar sobre qualquer
determinação urgente que se faça n ecessário.
4.24 Retirar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, após receb er a notificação,
preferencialmente através do Livro de Ordem, todo material rejeitado pela fiscalização.
4.25. Responsab ilizar-se p elos danos causados ao CREMESE ou a terceiros, decorrentes de
culpa ou dolo na execução da contratação.
4.26. Afastar ou substituir por solicitação da fiscalização qualquer empregado, seu ou de
subcontratadas, que comprovadamente causar embaraço à boa execução do serviço, até
24 (vinte e quatro) horas após recebida a notificação.
4.27. Executar o serviço no prazo fixado neste Instrumento, empregando materiais e
equipamentos de primeira qualidad e, executando os acabamentos com esmero, de acordo
com as especificações, normas técnicas e diretivas da fiscalização.
4.28. Fornecer e manter, no s locais de execução dos serviços, com livre acesso à
fiscalização, o Livro d e Ord em.
4.29. Permitir e facilitar o livre exercício da Fiscalização do CREMESE.
4.30. Acatar as diretivas, decisõ es, observações e sugestões feitas pela fiscalização, que
serão formuladas por escrito, preferencialmente assentes no Livro de Ordem, ou em duas
vias contra recibo.
4.31. Não sub-rogar (subcontratar, ceder ou transferir totalmen te) esta contratação.
4.32. Associar-se com outrem, ceder ou transferir parcialmente o objeto desta contratação,
de modo a p rejudicar a execução da contratação, a juízo do CREMESE.
4.33. Submeter, p reviamente e por escrito, quando solicitado p ela fiscalização, os
catálogos industriais, especificações técnicas e amostras dos materiais e especificados e
dos que se pretendem aplicar como "similar".
4.34. Comunicar, p reviamente e por escrito, à fiscalização, qualquer substituição em seu
plantel técnico ou de subcontratadas.
4.35. Remover diariamente, ao fim dos serviços, o entulho e resto s de materiais u tilizados
no serviço e porventura ainda existentes no local, somen te consid erando-se o objeto desta
contratação em condições de ser recebido provisoriamente quando completamente limpo
e d epois d e reparados os even tuais defeitos ou vícios construtivos, bem como os estragos
feitos a qualquer obra ou b em público, p articular ou danos pessoais.
4.36. Reparar, corrigir, remover, demolir, desmanchar, reconstru ir e refazer, por su a
conta, no prazo definido pela fiscalização, os serviços que n ão forem aceito s, total ou
parcialmente.
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4.37. Sub stituir, reparar ou corrigir, no prazo estabelecido pela fiscalização, às suas
expensas, no todo ou em p arte, o objeto deste Termo de Referência em que se verificarem
defeitos de fabricação ou de materiais emp regado s, ainda que só detectados quando da su a
utilização.
4.38. Atender as normas sobre segurança e saúde no trabalho.
4.39. Responsabilizar-se por ensaios, testes ou provas necessários à prestação dos serviços
contratados, inclusive os mal executados.
4.40. Providenciar, às suas expensas, atestado de similaridade de desempenho dos
materiais ap resentados junto a in stituições ou fundações capacitadas p ara este fim, quando
do uso de similar ao d escrito nas Especificações Técnicas, semp re qu e a fiscalização julgar
necessário.
4.41. Garantir, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, todos os serviços execu tado s,
contados a p artir da data da emissão do Termo de Recebimento Definitivo.
4.42. Não veicular publicidade acerca do objeto desta contratação, salvo se houver prévia
autorização do CREMESE.
4.43. Atender às exigências dos órgãos fiscalizadores, como CREA/SE e Prefeitura
Municipal;
4.44. Adequar todos os p rojetos, esp ecificações e memoriais descritivos às diretivas d a
fiscalização, em razão de possíveis alterações dos p rojetos execu tivos originais que
tenham sido necessárias durante a execução do objeto do Contrato até a sua entrega
definitiva;
4.45. Manter, durante toda a execução do Contrato, em comp atibilidad e com as obrigações
assumidas, além todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na presente
licitação;
4.46. Entregar ao CREMESE, no máximo até o recebimento provisório do objeto do
Contrato, devidamente conferidos pela fiscalização, todos os documento s de garantia dos
equipamentos, manuais d e operação dos sistemas de segurança e combate a incêndio s,
juntamente com os d esenhos "as built" de todos os projetos executados, sem preju ízo da
responsab ilidade civil d a CONTRATADA em relação às obras e serviços por ela realizados.
4.47. Manter atu alizados os dados do preposto e responsável técnico da obra. Mud anças
de e-mail, telefone, endereço, etc. não serão aceitas como justificativas p ara o não
receb imento d e informações.
5. DOS SERVIÇOS A EXECUTAR
5.1. Conforme Memorial D escritivo, complementado com as diretrizes a seguir:
5.2. Serviços Prelimin ares
5.2.1. Serão implantados p ela CONTRATADA todos os serviços necessários à
instalação do canteiro e co rrerão por sua conta exclusiva todas as despesas com as
instalações p rovisórias.
5.3. Taxas, Multas e demais Contribuições:
5.3.1. A s multas cobrad as pelo s órgãos públicos, associações, conselho s e entidades
afins, impostos e selagens, serviços auxiliares, ligações provisórias e definitivas de
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todas as instalações, serão por conta da CONTRATADA. Por exemplo: registro da
obra no CREA e no INSS.
5.3.2. É de inteira responsab ilidade da CONTRATADA, fornecer, até a data do
receb imento definitivo dos serviços, a Certid ão Negativa de Débitos Previdenciários
relativa ao Cadastro Específico do INSS (CEI) referente ao Prédio construído, para
posterior averbação deste CREMESE.
5.3.3. A obtenção dos registros no CREA e no INSS, devem ser efetuados em tempo
hábil pela CONTRATADA, apresentando cópias dos documentos à fiscalização no
prazo de 10 (d ez) dias a contar da emissão da Ord em de Serviço.
6. VISITA TÉCNICA AO LOCAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
6.1. A licitante deverá vistoriar o local onde serão executados o s serviços até 2 (dois) dias
úteis anteriores à abertu ra da sessão do Pregão Eletrônico, juntamen te à Comissão
Perman ente de Licitação, pelos telefones (79) 3212-0710/0700, de segunda a sexta feira,
exceto feriados, das 8h (oito) às 13h (doze) horas, onde será confeccionado o registro
escrito de su a realização.
6.1.1. A visita técnica do licitante ao local onde serão realizados os serviços, deverá
ocorrer individualmente, com cada um dos licitan tes por vez, em data e horário
previamente estabelecidos.
6.1.2. A s licitantes não poderão alegar o desconhecimento das condições e grau de
dificuld ade existentes como justificativa para se eximirem das obrigações assumidas
ou em favor de eventuais preten sõ es d e acréscimos de p reços em decorrência da
execução do objeto.
7. DOS PRAZOS PARA VIGÊNCIA DO CONTRATO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
7.1. O prazo d e vigência do contrato será d e 12 (doze) meses, contados da data da sua
assin atura, exclu ído o dia do começo e incluído o do vencimen to.
7.2. O prazo de execução é de 120 dias, contado a partir da assinatura do contrato,
podendo ser prorrogado, nos termo s da Lei 8.666/93.
7.3. A CONTRATADA terá até 10 (dez) dias a contar do recebimento da Ordem de Serviço
para o início dos serviços.
7.4. Somente será permitido o início dos serviços apó s a apresentação, pela CONTRATADA,
da segu inte documentação:
1.1. Registro da obra no CREA da região onde serão realizados os serviços;
1.2. Anotações de Responsabilidade Técnica – ART de todos os Responsáveis
Técnicos da obra;
1.3. Garantia contratual;
1.4. Apólice dos seguros contratuais (seguro contra risos de engenharia e seguro
coletivo contra acidentes de trabalho);
1.5. Cronograma físico-financeiro;
1.6. Diagrama de Gantt;
1.7. Relação de funcionários que realizarão o s serviços, contendo nome e número da
carteira de identidade e CTPS.
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7.5. A contagem do prazo para execução dos serviços será in iciada na data limite fixada na
Ordem de Serviço, ainda que a CONTRATADA não apresente a documentação mencionada
acima, salvo justificativas aceitas pela FISCALIZAÇÃO.
7.6. A CONTRATADA deverá efetu ar seu próprio plan ejamento, con siderando a produtividade
de su as máquinas, equipamentos e mão-de-obra, sem, contudo, exceder o prazo estipu lado
para a conclusão do objeto do contrato.
7.7. A CONTRATADA deverá apresentar seu cronograma físico-fin anceiro detalh ado em até
10 (dez) dias após o recebimen to da Ordem de Serviço. Ambos serão submetido s à aprov ação
pela FISCALIZAÇÃO.
7.8. O cronograma físico-financeiro deverá conter todos o s itens da plan ilh a orçamentária.
7.9. O cronograma físico-financeiro apresentado p ela CONTRATADA, em qualq uer caso, será
analisado pela FISCALIZAÇÃO em até 5 (cinco) dias úteis após o seu recebimen to.
7.10. Após a análise da FISCALIZAÇÃO, caso seja necessário, a CONTRATADA deverá efetuar
as alterações solicitadas no cronograma físico-financeiro e ap resentá-lo novamente à
FISCALIZAÇÃO em até 10 (dez) dias.
7.11. Durante o período de análise e revisão do cronograma físico-financeiro elaborado pela
CONTRATADA, o acompanhamento do andamento da obra adotará, como parâmetro, o
cronograma físico-fin anceiro que integra o edital da licitação.
7.12. O cronograma físico-financeiro apresentado p ela CONTRATADA e aprovado pela
FISCALIZAÇÃO, servirá como base também para o acompanhamento da evolução dos
serviços e eventual indicativo de atraso.
7.13. Caso haja termo aditivo durante a execução do contrato, a CONTRATADA deverá
entregar cronograma físico-financeiro atualizado, em até 10 (dez) dias após a assinatura do
aditivo, devendo os mesmos serem submetido s à aprovação da FISCALIZAÇÃO.
8. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
8.1. Para a execução do objeto da contratação será design ada como representantes do
CREMESE: o Engenheiro Fiscal e a Comissão de Fiscalização composta por Conselheiros
deste R egional, que, d entre outras atribuições, anotará em registro próprio todas as
ocorrências relacionadas com a sua execução, d eterminando o que for necessário à
regularização das faltas ou d efeitos observados.
8.2. A fiscalização será exercida no interesse do CREMESE, não excluindo ou reduzindo
desta atividad e a responsabilidade d a CONTRATADA pela adequada execução do objeto
contratado e pelos danos ou prejuízos por ele cau sado s, por culpa ou dolo, ao CREMESE ou
a terceiros.
8.3. À fiscalização fica assegu rada o direito de providenciar, junto à CONTRATADA, o
afastamento ou a substituição imediata de qualquer dos seus empregados, po r ineficiência,
incompetência, má conduta ou falta de respeito a rep resentante do CREMESE ou a
terceiros, bem como poderá rejeitar todo e qualquer material de má qualidade ou não
especificado, exigindo a sua substituição, bem como a sua imediata retirada do can teiro e
ainda tem o poder de impugnar qualquer serviço executado em desacordo com as normas
técnicas d a ABNT.
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8.4. Os esclarecimentos solicitados pela Fiscalização deverão ser prestados imediatamente,
podendo ser fixado prazo de acordo com a complexidade do caso.
8.5. Quando as d ecisões ou as providências ultrapassarem a competência da Fiscalização,
este deverá solicitar aos seus superiores hierárquicos, em tempo hábil, a adoção das
medidas cabíveis, sob pena de responsabilidade solidária pelos danos causados por sua
omissão.
8.6. O Fiscal do Contrato rejeitará, no todo ou em parte, os serviços contratados que não
obedecerem ao disposto neste Termo de R eferência, no Edital da licitação e seus Anexos e
na Proposta.
8.7. A CONTRATADA ficará obrigad a a substituir, reparar ou corrigir, no prazo
estabelecido pelo Fiscal do Contrato, às su as expensas, no todo ou em parte, o objeto deste
Termo de Referência em que se verificarem defeitos de fabricação ou de materiais
empregados, ainda que só detectados quando da sua utilização.
8.8. Será exigido o Livro de Ordem, que é d e adoção obrigatória, conforme R esolução
CONFEA 1.024, de 21 de agosto d e 2009.
8.8.1. O referido Livro constituirá a memória escrita de todas as atividades
relacionad as com os serviços e servirá de sub sídio para comprovar a autoria dos
serviços, garan tir o cumprimento das instruçõ es, dirimir dúvidas, avaliar motivos
de eventu ais f alh as técnicas, gastos imprevistos e aciden tes de trab alho e eventual
fonte de d ados para trab alhos estatístico s.
8.8.2. O livro de Ordem tem ainda por objetivo confirmar, juntamente com a ART, a
efetiva participação do profissional na execução dos serviços, de modo a permitir a
expedição de Certidão de Acervo Técnico.
8.8.3. Nesse livro de Ordem deverá conter o registro de todas as ocorrências
relevantes aos serviços, conforme o artigo 4º da Resolução 1.024 do CONFEA, a ser
providenciado pelo responsável técnico pelos serviços, pelos autores dos projetos e
pelo contratante do s serviços.
9. DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS
9.1. O Fiscal do Contrato lavrará termos circun stanciados de Recebimento Provisório,
assin ados pelos membros da Comissão de Fiscalização e p ela CONTRATADA, no prazo de
15 (quinze) dias, contados a partir da data da comunicação por escrito da conclu são do
objeto, pela CONTRATADA.
9.1.1. Os recebimentos provisórios somente ocorrerão após a conclu são das
instalações, que deverão estar testadas e devidamente prontas p ara uso.
9.1.2. O Fiscal do Contrato examinará o trabalho executado, verificando o fiel
cumprimento das leis, cláusulas contratuais, Termo de Referência, esp ecificações
técnicas e d emais an exos do Edital, e fará constar do s termos de Recebimento
Provisório todas as deficiências encontradas, que a CONTRATADA deverá sanar
em prazo determinado pelo Fiscal, conforme dispõe o art. 69 da Lei 8.666/93.
9.1.3. Constatado, pelo Fiscal do Contrato, que as deficiências encontradas não
permitem que os serviços sejam recebidos provisoriamente, caberá à
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CONTRATADA cumprir as determinações d a fiscalização e solicitar novo
Recebimento Provisório;
9.2. Após apresentação por parte da CONTRATADA da Certidão Negativa de Débitos
Previdenciários relativa ao Cadastro Específico do INSS (CEI), assim como após
comprovado o saneamento das d eficiências anotad as e a adequação do objeto aos termos
contratuais, a Comissão de Fiscalização emitirá, no prazo máximo de 90 (noventa) dias,
contados da resp ectiv a comprovação, termo circunstanciado de Recebimento Definitivo do
objeto, assin ado pelos seus membro s, pelo Fiscal do Contrato e pela CONTRATADA.
9.2.1. Se no decorrer do prazo citado no item 9.2, forem constatadas irregularidades
e/ou defeitos d a execução, o CREMESE deverá comunicar por escrito, as ocorrências
verificadas à CONTRATADA , que deverá efetuar as correções no prazo estabelecido
pela Gestora d a Contratação, interrompendo-se o d ecurso do prazo d e que trata o
item 9.2.
9.2.1.1. Não sendo executadas as correções no prazo determinado pela Comissão de
Fiscalização, poderá o CREMESE mandar executá-los por terceiros, podendo fazer
uso da garantia, de parcela d e pagamento ou de qualquer outro crédito que a
CONTRATADA faça jus.
9.3. As obras/serviços somente serão considerados concluídos e em condições de serem
receb idos, após cumpridas todas as obrigações assumid as p ela CONTRATADA e atestada
sua conclusão pela Comissão de Fiscalização.
9.4. A CONTRATADA fica obrigada a realizar todos os testes de recebimento das
instalações exigidos pela Comissão de Fiscalização.
9.5. Os recebimentos provisórios ou definitivos não excluirão ou reduzirão a
responsab ilidade da CONTRATADA pela ad equada execução do objeto e pelos danos ou
prejuízos por ela causados, por culp a ou dolo, ao CREMESE ou a terceiros.
9.6. O CREMESE rejeitará, no todo ou em parte, os serviços contratados que não
obedecerem ao disposto neste instrumento, na respectiva proposta e no contrato.
9.7. A CONTRATADA ficará obrigada a reparar ou corrigir, às suas expen sas, no todo ou
em p arte, o objeto d esta licitação em desacordo com este instrumento, o contrato ou a
proposta.
9.8. A CONTRATADA deverá apresentar p ara fin s do recebimento definitivo os seguintes
documentos:
1.1. Comprovação das ligações defin itivas de en ergia, águ a, telefone e gás, se for o
caso;
1.2. Certidão negativa de débitos previdenciários específica para o registro junto
ao C artório de R egistro de Imóveis.
10. DO PAGAMENTO
10.1. A aceitação d e cada etapa do s serviços somente será efetivada após da fiscalização.
Fica assegurado ao CREMESE o direito de não efetivar o p agamento de parcela se ficar
comprovada a imp erfeição dos serviços ou su a execução em desaco rdo com as normas
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técnicas, Termo de Referência ou demais documento s determin antes dos serviços,
devendo então ser justificadas, por escrito, as razões d a não aceitação.
10.1.1 O pagamento da parcela n ão aceita, será liberado após a correção pela
CONTRATADA e aceitação p ela fiscalização.
10.1.2. O pagamen to da primeira fatu ra só será efetu ado após apresen tação de
registros no CREA e no INSS.
10.2. Para avaliação do cumprimen to de cad a etap a d everá ser forn ecida pela
CONTRATADA, e devidamente aceita pela fiscalização, plan ilh a de avaliação de serviços,
onde deverão estar explicitados os diversos subitens de serviço, com sua resp ectiva
rep resentação percen tual e em valor, em relação ao item de c ronograma e em relação ao
valor global. Tal planilh a servirá de base p ara elaboração da avaliação dos percen tuais dos
itens de cronograma executados e a executar, sendo assim possível avaliar o cumprimento
da etap a através da comparação dos valores e p ercentuais acumulados ao seu final.
10.3. Concluída a etap a, conforme ind icação no cronograma físico-financeiro, a
CONTRATADA solicitará autorização para fatu rar, indicando os iten s do cronograma
considerados cumpridos. A fiscalização vistoriará os serviços e v erificará se, n a execução
da etapa, foram atendid as pela CONTRATADA todas as obrigações contratuais. Em caso de
conformidade, inclusive em relação ao s percentu ais de execução avaliados, a
CONTRATADA será autorizad a a apresentar os documento s de cobrança (faturas) em 2
(duas) vias, referentes ao preço da etapa executad a.
10.4. À CONTRATADA caberá san ar as falh as apontadas pela fiscalização, submetendo a
etapa dos serviços impugnada a nova verificação, apó s, a referid a empresa proced erá da
forma estabelecida no item 10.3.
10.5. ORIENTAÇ ÕES GERAIS QUANTO AO PAGAMENTO
I. Obedecido o Cronograma Físico-Financeiro, a CONTRATADA solicitará à
CONTRATANTE a medição dos trab alhos executados. Um a vez medidos e aprovados
os serviços pela FISCALIZAÇÃO, a CONTRATADA apresentará nota fiscal/fatura de
serviços para liquidação e pagamento da despesa.
II. O pagamento será efetuado median te apresentação ao CONTRATANTE de nota
fiscal/fatu ra, em duas vias, sem emend as ou rasuras, o boletim de med ição
devidamente aprovado pela fiscalização.
III. Após aprov ação do boletim da Medição pela fiscalização, caberá a Comissão de
Fiscalização da Obra e Fiscal de contratos proced erão suas respectivas análises,
devendo apresentar relatório e atestação ou não no prazo máximo de 05 (cinco)
dias úteis contados da tramitação do boletim de med ição;
IV. Atendid as as exigências desta cláusula, o pagamento será efetuado através de
transferência eletrônica ou d epósito bancário em conta corrente, em até 30 ( trinta)
dias corridos, após a realização dos serviços objeto deste Termo de Referência após
a atestação dos documentos de cobrança aludidos no item 10.3 desta cláusula,
observado o cronograma de desembolso máximo por período, de acordo com a
disponibilid ade d e recursos fin anceiros.
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V.

No caso de atraso de p agamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de
alguma forma para tanto, serão devidos pela CONTRATANTE encargos moratórios à
taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizado s diariamen te em regime
de juros simples.
a. O valor dos encargos será calcu lado pela fórmula: EM = I x N x VP, onde: EM =
Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data p revista para o
pagamento e a do efetivo pagamento; I = Índice de comp ensação financeira =
0,00016438; e VP = Valor da prestação em atraso.
VI. Para cada pagamen to o fiscal de contratos confirmará a regularidade da
CONTRATADA relativa à Seguridade Social - INSS, através da CND - Certidão
Negativa de Débitos, ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, através do
CRF - Certificado de Regularidade do FGTS, aos Débitos Fiscais e Trabalhistas,
através da CNDT - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.
VII. Caso a CONTRATADA opte por efetuar o faturamento por meio de CNPJ (matriz ou
filial) distinto do constante do contrato, deverá comprovar a regularidade fiscal tanto
do estab elecimento contratado como do estabelecimento que efetivamente executar o
objeto, por ocasião do s pagamentos.
VIII. O pagamento da primeira nota fiscal/fatura somente poderá ocorrer após a
comprovação do cumprimento das cláu sulas referentes a seguros e garantias
contratuais, e com a apresentação do s seguintes documentos:
a) Registro da obra no CREA-SE;
b) Matrícu la da obra no INSS
c) ART de todos o s Responsáveis Técnicos da obra;
d) Cronograma físico-fin anceiro aprovado pela FISCALIZAÇÃO.
Mensalmente:
a) Recibo de pagamen to de salário (contracheque), assinado pelo empregado, inclusive
adicionais, conforme o caso, relativos ao mês a qu e se referir a fatu ra;
a1) Relatório d a folha de pagamento referente ao mês e respectivo resumo;
b) Registro de horário de trabalho (cartões-ponto ou folha-ponto), que será
posteriormente verificado pelo Fiscal do Contrato;
c) GRF- Guia d e Recolh imento do FGTS, relativa ao mês an terior a que se referir a
fatura, exceto no último mês do contrato, quando o mês de referência deverá ser o
da prestação dos serviços, caso a Administração não esteja realizando os depósitos
diretamente, conforme estab elecido no Instrumen to convocatório;
d) Recibo de fornecimento de vales-transporte e auxílio alimentação, relativo ao mês a
que se referir a fatura ou declaração assin ada pelo empregado de não uso do valetransporte ou au xílio-alimen tação;
e) GFIP - Guia paga d e Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social completa, contendo relação do emp regado e resumo das informações à Previdência
Social, referen te exclusivamente ao presente contrato, relativa ao mês anterior a
que se referir a fatura, exceto no último mês do contrato, quando o mês de
referência d everá ser o da prestação dos serviços;
f) Guia paga de recolhimento dos encargos sociais junto ao Institu to Nacional do
Seguro Social – INSS –, relativa ao mês anterior a que se referir a fatura, exceto no
último mês do contrato, quando o mês de referência deverá ser o da prestação dos
serviços;

CONSELHO FEDERA L DE MEDICINA
CONSELHO REGIONAL DE M EDICINA D O ESTA DO D E SERGIPE
Rua Boqui m, n°589, C ent ro, C EP 49010- 280 - Arac aju / Sergipe - Tel.: (79) 3212- 0700
C NPJ: 73. 757. 494/0001- 27 - H ome pa ge: www.cre me se.org.br - E -mail: cpl@c re me se. org. br /prot ocolo@c re mese. org. br

g) Parcelas devidas aos empregados por determinação da Convenção Coletiva de
Trabalho.
h) Comprovante de depósito bancário da folh a de pagamento do mês a que se referir a
fatura;
i) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
j) prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual/Distrital e Municipal
do domicílio ou sed e da CONTRATADA, ou outra equivalente, na forma da lei; e
j. 1) Faz parte d a prova de regularid ad e para com a Fazenda
Federal, a apresen tação da certidão emitida pela Receita F ederal
do Brasil – RFB, com informações da situação do sujeito passivo
quanto às contribuições sociais previstas nas alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’
do parágrafo único do art. 11 da Lei n.º 8.212, de 24 de julho de
1991, às contribuições institu ídas a título de substituição, e às
contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às in scritas
em dívida ativa do Institu to Nacional do Seguro Social – INSS e, a
certidão conjunta, emitida pela RFB e pela Procuradoria-Geral da
Fazend a Nacion al – PGFN, com informações da situação do
sujeito passivo quanto aos demais tributos federais e à Dívida
Ativa d a União, por elas administrados.
k)certidão Negativa d e Recuperação Judicial ou Extrajudicial.
l)certid ão negativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando
situação regular no cumprimento dos encargos sociais in stitu ídos por lei;
m)Prova de recolhimento junto ao COFINS e PIS;
n)Certidão negativa de déb ito do INSS e PIS;
o)Prova de entrega de café da manhã, ressalvadas as exceções previstas n a Convenção
Coletiva de Trabalho;
Anualmente ou quando ocorrer o evento:
a) Avisos e recibos de férias;
b) Recibos de 13° salário;
c) Comprovante de en trega d a Relação Anual de Informações Sociais - RAIS;
d) Sentenças normativas, acordos e convenções coletivas, conforme o caso;
e) Ficha de registro de novos empregados;
f) Contrato de trabalho de novos empregados;
g) Aviso prévio, pedido de demissão, e termos de rescisão de contrato de trab alho
(incluindo GRF – Guia rescisória do FGTS);
h) Autorização para descontos salariais;
i) Outros documentos p eculiares ao contrato de trabalho.
10.5.1. O pagamento das medições dos serviços realizados e aprovados pela
FISCALIZAÇÃO somente ocorrerá mediante a apresen tação, pela CONTRATADA, do Diário
de Obras devidamente p reenchido até a data final do período da medição.
10.5.2. O pagamento dos serviços a serem executados somente será efetuado após
efetivamente realizados e aceitos, de acordo com as mediçõ es efetuadas pela fiscalização
do CONTRATANTE.
10.5.3. A CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal/fatura referente ao período
vencido, tendo o CONTRATANTE, o prazo de até 05 (cinco) dias úteis para a sua
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conferência. A nota fiscal/fatura deverá vir acompanhad a do respectivo Boletim de
Medição aprovado pela fiscalização;
10.5.4. A CONTRATANTE reserva-se o direito de não efetuar o pagamento se, no ato da
atestação, os serviços executados, os equipamentos ou os materiais fornecidos não
estiverem em perfeitas condições de funcionamento ou de acordo com as esp ecificações
apresentadas e aceitas.
10.5.5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA caso exista pendência quan to à
Justiça do Trabalho e às Fazendas Federal, Estadu al e Municipal, incluída a regularidade
relativa à Segu ridade Social, ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) ou ainda
enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira.
10.5.5.1 O descumprimento, pela CONTRATADA, do estab elecido neste item, não
lhe gera direito a alteração de preço s ou compensação financeira.
10.5.5.2. A CONTRATANTE, observados os princípios do contraditório e da
amp la defesa, poderá deduzir, cau telar ou definitivamen te, do montante a pagar à
CONTRATADA, os valores correspondentes a mu ltas, ressarcimentos ou
indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos deste contrato.
Última fa tura:
a)
b)
c)
d)

Prova de recolhimento junto ao FGTS;
Certidão negativa de débito junto à Fazenda Pública Municipal;
Prova de recolhimento junto ao COFINS e PIS.
Certidão negativa de débito do INSS e PIS;

e) Certificado de Conclusão e Termo de Recebimento Provisório (emitido pelo
CREMESE) – última fatura, que deverá ser requerido pela CONTRATADA ao
CREMESE, sendo o mesmo fornecido no prazo máximo de 10 (d ez) dias, a contar da
data da solicitação;
f) "As built" da obra, elaborado pelo responsável por sua execução;
g) Comprovação das ligaçõ es definitivas de energia, água, telefon e e gás, se for o caso;
h) Certidão negativa de débitos previdenciários específica para o registro da obra junto
ao Cartório de Registro de Imóveis, se for o caso.
10.6. No caso de irregularidad e na emissão dos documentos por parte da CONTRATADA,
tais como nota fiscal/fatura, relação de funcionários, guia de recolhimento do FGTS, CND do
INSS, o prazo de pagamento será contado a partir de sua apresentação, desd e que
devidamente regularizados.
10.7. O CREMESE poderá d eduzir do pagamento importância que, a qualquer título, lhe
forem devidas pela CONTRATADA, em decorrência de inadimplemento deste Contrato,
respeitado o contraditório.
10.8. O pagamento poderá ser su stado p elo CONTRATANTE nos seguintes casos:
a) Não observância das especificações técnicas;
b) Não cumprimento das obrigações que possam, de qualquer forma, prejudicar ou
onerar o CREMESE;
c) Inadimplência d e obrigações da CONTRATADA para com o CREMESE por conta do
estabelecido no contrato;
d) Não execução dos serviços nas condições estabelecidas no contrato;
e) Erros ou vícios de notas fiscais/faturas.
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10.9. Na hipótese de não ocorrer o pagamento na data prevista no item 10.5 desta cláusula,
por cau sa atribuída exclusivamente à Administração, o valor d evido deverá ser acrescido
de atualização financeira e sua apuração se fará d esde a data de seu vencimento até a data
do efetivo pagamen to, em que os juro s de mora serão calculado s à taxa de 0,5% (meio por
cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação da seguinte fórmula:
EM = N x VP x I, onde:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso; e
I = Índice de atualização financeira:
I = 6/100/365 (ou seja, taxa anual/100/365dias).
I = 0,0001644.
10.10. Salvo a atualização financeira prevista no item anterior, n ão será devida qualquer
compensação ou penalidade por atraso d e pagamento.
10.11. Para cada p agamento a fiscalização confirmará a regularid ade da CONTRATADA
relativa à Seguridade Social - INSS, através d a CND - Certidão Negativa de Débitos, ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, através do CRF - C ertificado de
Regularidad e do FGTS, aos Déb itos Fiscais e Trabalhistas, através da CNDT - Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas.
1. A con sulta à CND, ao CRF e à CNDT poderá ser realizad a, respectivamente, nos
seguintes endereço s na internet:
http://www010.dataprev.gov.br/cws/contexto /cnd/cnd.html ,
https://webp.caixa.gov.br/cidadao/Crf/FgeCfSCriteriosPesquisa.asp e
http://www.tst.jus.br/certidao
2. A consulta à CND deverá ser realizada sempre no CNPJ da matriz, enquan to o CRF
e a CNDT serão sempre no CNPJ efetivamente contratado (matriz ou filial, conforme
o caso).
3. O CNPJ constante da fatura deverá ser o mesmo indicado na proposta e no
contrato.
3.1. Ev entual mudança do CNPJ da sede d a licitante CONTRATADA (matriz/filial),
encarregada da execução do objeto contratado, entre aqueles constantes dos
documentos de habilitação, terá de ser solicitad a formal e justificadamente, no prazo
máximo de 8 (oito) dias úteis d a data prevista p ara o p agamento d a nota fiscal.
10.12. Enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação fin anceira d ecorrente de
inadimplência ou pen alidade da CONTRATADA, nenhum pagamento lhe será devido, sem
que isso gere direito a reajustamento ou atualização de preços.
10.13. Na hipótese de o prazo de execução exced er a 12 (doze) meses, contado da d ata da
apresentação da proposta, por motivos alheios à vontad e da CONTRATADA, tais como
alteração do cronograma físico-financeiro, por interesse do CONTRATANTE ou por fato
superveniente resu ltante de caso fortuito ou força maior, o valor remanescente ainda não
pago poderá ser reajustado de aco rdo com a variação do Índice Nacional d a Construção
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Civil – INCC, Coluna 35, ocorrida no período respectivo, mediante solicitação expressa ao
CONTRATANTE que se reserva o direito de analisar o reajuste pretendido, utilizando-se da
seguinte forma:
R= V I – I0 , onde:
I0
R= Valor do reajuste procurado;
V= Valor constante da proposta;
I= Índice relativo ao mês do reajustamento;
I0= Índice relativo ao mês da proposta.
1. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reaju stamento, o
CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada p ela última
variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o
índice definitivo.
2. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma n ão possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que v ier a ser
determinado p ela legislação então em vigor.
3. Na au sência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo
índice oficial p ara reajustamento do preço do valor remanescente.
4. Fica a CONTRATADA obrigada a ap resentar memória d e cálculo referente ao
reajustamento de p reços do valor reman escente, semp re qu e este ocorrer.
10.14. Qualquer incorreção nas faturas ou notas fiscais comunicad a à CONTRATADA
suspenderá os pagamen tos até que sejam sanad as as irregularid ad es, sem que isto acarrete
ao CREMESE encargos financeiros adicionais.
10.15. O CREMESE efetuará a retenção ou glosa no pagamento, sem p rejuízo das sanções
cabíveis, quando a CONTRATADA deixar de cumprir com as cláusulas contratadas,
inclu sive as relativas às obrigações trabalhistas, previdenciárias e ao FGTS, salvo por
decisão judicial em contrário.
10.16. O pagamento das medições dos serviços realizados e aprovados pela
FISCALIZAÇÃO somente ocorrerá mediante a apresentação, pela CONTRATADA, do
Diário de Obras devidamente preenchido até a data final do período da medição.
11. DAS SANÇÕES
1.
Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará impedida de licitar e
contratar com contratar com o CREMESE e será descred enciada no Sicaf, p elo prazo de até
5 (cinco) anos, garantida a ampla d efesa, sem p rejuízo da rescisão unilateral do contrato e
da aplicação de multa d e até 30% (trinta por cento) sobre o valor total d a contratação, a
CONTRATADA que:
1.1. Apresentar documentação falsa;
1.2. Fraudar a execução do contrato;
1.3. Comportar-se de modo inidôneo;
1.3.1. Reputar-se-ão inidôneo s atos tais como os descritos nos artigos 92,
parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, d a Lei nº 8.666 /1993.
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1.4. Cometer fraude fiscal; ou
1.5. Fizer declaração falsa.
2.
Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, da Lei nº 8.666, de 1993; e no
art. 7º da Lei n º 10.520, d e 17/07/2002, nos caso s de retardamento, de falha na
execução do contrato, inexecução parcial ou de inexecução total do objeto,
garantida a ampla defesa, a CONTRATADA poderá ser sancionad a, isoladamen te, ou
juntamen te com as multas definidas nos itens e n as tabelas 1 e 2 abaixo, com as
seguintes sanções:
2.1. Advertência;
2.2. Suspensão temporária de participação em licitação e imped imento de
contratar com o CREMESE, por prazo não superior a dois anos;ou
2.3. Impedimento de licitar e contratar com o CREMESE e descredenciamento
no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere
o inciso XIV do art. 4 º da Lei n º 10.520/2002, pelo prazo d e até cinco anos.
3.
Deverá ser ap licad a a sanção de advertência, não afastando a possibilidade de
aplicação de sanção de mu lta, esp ecialmen te em caso de reincidência, nas seguintes
condições, entre outras hipóteses:
3.1. Descumprimento parcial das obrigações e respon sabilidades assumidas
contratualmente, e nas situ ações que ameacem a qualidade do produto ou
serviço;
3.2. Outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento
dos serviços do CREMESE, desde que não caiba a aplicação de sanção mais
grave;
3.3. Na primeira ocorrência de quaisquer dos itens relacionados n a Tabela 2
abaixo, à exceção daqu elas de graus 5 e 6;
3.4. Descumprimento dos prazos estabelecidos para a entrega do cronograma
físico-fin anceiro e Diagrama de Gantt;
3.5. A qualquer tempo, se constatado que a CONTRATADA executou percen tual
acumulado menor que o previsto para aquele período no cronograma físicofinanceiro por ela apresentado e aprovado pela FISCALIZAÇÃO, desde que
não se enquadre em situação passível de aplicação de multa, conforme item
5 desta cláusula.
4.

Deverá ser aplicada multa, entre outras hipóteses, nas segu intes condições:
4.1.

No caso d e atraso injustificado na execução do objeto, caracterizado, em
qualquer medição, pela execução de percentu al inferior a 80% (oitenta por
cento) e superior a 50% (cinquenta por cento) do valor acumulado
previsto no cronograma físico-financeiro, o valor da multa será definido
pela seguinte equação:
Multa = R$ 20.000,00 x (1 - VMA /VPCA)
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*Em que VMA é o valor total med ido acumulado até o momento da
apuração e VPCA é o valor total acumulado previsto no cronograma físicofinanceiro p ara execução até o momen to da apuração.
4.2.

No caso de atraso injustificado na conclusão do objeto, a multa terá o valor
de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de atraso n a entrega do objeto, de
acordo com o cronograma físico-fin anceiro apresentado pela
CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZAÇÃO, até o limite de 30 (trinta)
dias, a partir de quando será configurada a inexecução parcial do objeto.
4.2.1. O atraso in justificado na conclusão do objeto se caracteriza:
4.2.1.1. A partir do primeiro dia d epois do término do prazo de
execução, para serviços n ão concluídos;

4.3.

4.2.1.2. A p artir do primeiro dia d epois do término do prazo
concedido pela FISCALIZAÇÃO para solução de pend ências
nos serviços concluídos.
No caso de inexecução p arcial do objeto, a multa terá o valor de R$
60.000,00 (sessenta mil reais).
4.3.1. A inexecução parcial será caracterizada por:
4.3.1.1. Execução, a qualquer tempo, de p ercentual inferior a 50%
(cinquenta por cento) do valor total acumulado previsto no
cronograma físico-financeiro vigen te;
4.3.1.2. Atraso inju stificado na conclusão do objeto maior que o
limite estipulado no subitem 4.2 d esta cláu sula (multa por
atraso injustificado);
4.3.1.3. Abandono injustificado dos serviços por 5 (cinco) dias úteis
consecutivos ou 10 (d ez) dias úteis em um período de 3
(três) meses.

4.4.

No caso de inexecução total, caracterizado por atraso injustificado de mais
de 15 (quinze) dias no início dos serviços, d e acordo com a data limite da
ordem de serviço, a multa terá o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil
reais).
5.
Além das multas previstas acima, poderão ser aplicadas multas, conforme graus e
eventos descritos nas Tabelas 1 e 2 abaixo, até o somatório de 20 (vinte) graus,
cumulativamente, a partir do qual poderá ser configurada inexecução parcial do
contrato.
Tabela 1 – Valores das multas por gravidade das infrações
GRAU
1
2
3
4
5

CORRESPONDÊNCIA
R$ 100,00
R$ 300,00
R$ 500,00
R$ 700,00
R$ 2.500,00
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R$ 5.000,00
Tabela 2 – Classificação das infrações por gravidade

Item
1
2
3

4
5

6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16

INFRAÇÃO
GRAU
DESCRIÇÃO
Permitir a p resença de empregado d esun iformizado, mal
1
apresentado; por empregado e por ocorrência.
Manter funcionário sem qualificação p ara a execução dos
1
serviços; por empregado e por dia.
Executar serviço incompleto, paliativo substitutivo como por
2
caráter permanente, ou deixar de providenciar recomposição
complementar; por ocorrência.
Fornecer informação pérfida d e serviço ou substituição de
2
material; por ocorrência.
Executar serviço sem a utilização de equip amentos de proteção
3
individual (EPI), quando necessários, por empregado, por
ocorrência.
Su spender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso
3
fortuito, o s serviços contratuais; por dia e por tarefa design ad a.
Reutilizar material, peça ou equipamento sem anuência da
3
fiscalização; por ocorrência.
Destruir ou danificar documentos por culp a ou dolo de seus
3
agentes; por ocorrência.
Utilizar as dependências do CREMESE para fin s diversos do
4
objeto do contrato; por ocorrência.
Recu sar-se a executar serviço determinado pela fiscalização,
4
sem motivo justificado; por ocorrência.
Permitir situação que crie a possibilidade d e causar ou cause
6
dano físico, lesão corporal ou consequências letais; por
ocorrência.
Usar indevidamente paten tes registradas; por ocorrência
6
Para os iten s a seguir, d eixar de:
Apresentar a ART dos serviços para início da execução d estes
1
no prazo definido pela fiscalização, por dia de atraso;
Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou
1
incompatível com suas atribuições; por empregado e por dia.
Manter a documentação de habilitação atu alizada; por item, por
1
ocorrência.
Cumprir horário estabelecido pelo contrato ou determinado
1
pela fiscalização; por ocorrência.
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Cumprir determinação da fiscalização para controle de acesso
1
de seus funcionários; por ocorrência.
18
Fornecer EPI, quando exigido, aos seu s empregados e de impor
2
penalid ad es àqu eles que se negarem a usá-los, por empregado
e por ocorrência;
19
Cumprir determinação formal ou instrução complementar da
2
fiscalização; por ocorrência.
20
Iniciar execução de serviço nos prazos estabelecidos pela
2
fiscalização, observados o s limites mín imos estabelecidos por
este contrato; por serviço, por dia.
21
Refazer serviço não aceito p ela fiscalização, no s prazos
3
estabelecidos no contrato ou determinado pela fiscalização; por
ocorrência.
22
Indicar e man ter durante a execução do contrato o engenheiro
4
respon sável técnico pela obra e o engenheiro de segurança do
trabalho (caso seja necessário conforme exigido p ela NR 04),
nas quan tid ades p revistas no Edital e Anexos do Pregão; por
dia.
23
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e Anexos do Pregão,
4
mesmo que não previstos nesta tabela d e multas, após
reincid ência formalmente notificad a pela fiscalização; por
ocorrência.
24
Efetuar o pagamento de salários, vales-transporte, tíquetes5
refeição, seguro s, encargos fiscais e sociais, bem como arcar
com quaisquer despesas diretas e/ou indiretas relacionadas à
execução do contrato nas datas avençadas, por dia e por
ocorrência;
25
Deixar de adotar ou permitir que seus empregados
5
desobedeçam os protocolos de higienização definido pelas
autoridad es sanitárias p ara combate a Pandemia do
Coronavírus.
6.
O somatório das multas previstas nos itens acima não poderá ultrapassar o
percentual de 30% (trin ta por cento) sobre o valor total do contrato.
7.
O contrato será rescind ido unilateralmente pela Administração no caso de
inexecução parcial e inexecução total, sem prejuízo da aplicação das sanções nele
previstas e em legislação esp ecífica.
8.
O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA.
8.1. Se o valor a ser pago à CONTRATADA não for suficiente para cobrir o valor d a
multa, a diferença será descontada da garan tia contratu al.
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8.2. Se os valores das faturas e da garantia forem insuficientes, fica a
CONTRATADA obrigad a a recolh er a importância d evida no prazo d e 15
(quinze) dias, contados d a comunicação oficial.
8.3. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela
CONTRATADA à CONTRATANTE, o débito será encaminhado p ara inscrição
em dívida ativa.
8.4. Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento
da multa, esta d eve ser complemen tada no prazo de até 10 (dez) dias úteis,
contado da solicitação da CONTRATANTE.
12. DA GARANTIA
12.1. O adjudicatário prestará garantia de execução do objeto deste Instrumento, dentre as
modalidades a seguir:
12.1.1. caução em dinheiro ou título s da dívida pública;
12.1.2. segu ro-garantia;
12.1.3. fiança bancária.
12.2. Se a opção de garantia recair em caução em dinheiro seu valor será depositado, até
a celebração do respectivo termo contratual, em conta garantia d a determin ada pelo
CREMESE, a fim de man ter a sua atu alização fin anceira;
12.3. Recaindo a opção em títulos da dívida pública, a garantia será prestad a até a
celebração do resp ectiv o termo contratual, devendo os títulos terem sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado d e liquidação e de cu stódia
autorizado pelo Banco Cen tral do Brasil e avaliados p elos seus valores econômicos,
conforme definido pelo Ministério da Fazenda;
12.4. Se a opção de garantia recair em seguro-garantia ou fiança bancária será prestada
no prazo máximo d e 15 (quinze) dias úteis, contado a partir da assin atura do contrato;
12.5. A garantia de execução do objeto deste Edital corresponderá a 5 % (c inco por cento)
do valor do contrato, que lhe será liberado em até 10 (dez) dias, ante a comprovação de que
a CONTRATADA pagou todas as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da
contratação, bem como descontadas as eventuais multas, finda a vigência da contratação e
após atestação do Fiscal do Contrato.
12.6. A garantia oferecida deverá estar resgu ardada de eventuais perdas do poder
aquisitivo da mo eda, cabendo à CONTRATADA reforçá-la sempre que se faça n ecessário o
restabelecimento d as condições in iciais, inclusive quando sobre ela incidirem d escontos
relacionados a multas por infrações contratuais.
12.7. A garantia prestada pela CONTRATADA responderá pelas multas que lhe venham a ser
aplicadas, bem como pelo pagamento de qualquer obrigação, inclusive indenização a terceiros.
12.8. A garantia terá validade de 330 (trezentos e trinta) dias, a contar da data de assinatura
do contrato. Caso haja prorrogação da execução, a CONTRATADA se obriga a estender a
garantia em igual período.
12.8.1. A CONTRATADA deverá comprovar a adequação a que se refere o item 15.8, no
prazo de 15 dias úteis, a contar da assinatu ra do termo aditivo.

CONSELHO FEDERA L DE MEDICINA
CONSELHO REGIONAL DE M EDICINA D O ESTA DO D E SERGIPE
Rua Boqui m, n°589, C ent ro, C EP 49010- 280 - Arac aju / Sergipe - Tel.: (79) 3212- 0700
C NPJ: 73. 757. 494/0001- 27 - H ome pa ge: www.cre me se.org.br - E -mail: cpl@c re me se. org. br /prot ocolo@c re mese. org. br

12.9. Se o valor da garantia vier a ser utilizado a CONTRATADA se obriga a efetu ar a
respectiva reposição, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da data do recebimento da
notificação deste Conselho.
12.10. Em ocorrendo revisão de preços, o valor da garantia deverá ser complementado em
igual proporção.
12.11. Caso não exista critério de medição definido no memorial, esse deverá ser definido pelo
Engenheiro Fiscal devidamente autorizado pela Comissão de Fiscalização.

Susangélica Lima dos Santos
Gestora de Contratos

Marcelo Barreto Campos
Engenheiro-CREMESE

