Município de Palotina
Rua Aldir Pedron, 898 – Centro, Palotina – Estado do Paraná
Fone (44) 3649-7800 CEP 85950-000
CNPJ: 76.208.487/0001-64

OBJETIVOS DE
DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL

REPUBLICADO
EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 029/2022
DA DATA E LOCAL DE ABERTURA DO CERTAME
Data de Abertura: 05/09/2022.
Horário: 14:00 horas, na sala de licitações do Municipio de Palotina, localizada na rua Aldir
Pedron, Nº 898 - Centro – Paço Municipal segundo piso.
Observação: Edital Republicado devido a necessidade de alteração do Termo de Referência –
Anexo XI, que refletem na elaboração da proposta.
1 - PREÂMBULO
1.1 - O MUNICÍPIO DE PALOTINA, ora denominado licitador, considerando que o Certame da
Tomada de Preços 018/2022 com o mesmo objeto resultou FRACASSADO, torna público que às
14:00 do dia 05/09/2022, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Palotina sito à Rua Aldir
Pedron, nº 898, Centro, a Comissão de Licitação através de documento hábil, receberá para abertura e
julgamentos dos envelopes nº 01 e 02, contendo a documentação e propostas para a CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE
ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E PBA
NECESSÁRIOS PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL PREFEITO
QUINTO ABRÃO DELAZERI, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE, DESTA MUNICIPALIDADE, DENTRO DAS NORMAS E EXIGENCIAS LEGAIS, objeto do

presente edital. Esta licitação será regida pela Lei nº 8.666 de 21 de junho de l993, demais normas
legais posteriores e por este Edital.
1.1.1 - MODALIDADE – Tomada de Preço.
1.1.2 - TIPO DE LICITAÇÃO - Menor Preço.
1.1.3 - JULGAMENTO – Global.
1.1.4 – VALOR – R$ 568.978,89.
1.1.5 – O recebimento dos envelopes de nº 01, contendo a documentação de habilitação e dos
envelopes de nº 02, contendo a Proposta de Preços dos interessados, o LIMITE dar-se-á até as 13:45
horas do dia 05/09/2022, no Setor de protocolo da Prefeitura Municipal de Palotina, localizada na
Rua Aldir Pedron, 898, Centro – Palotina /PR
1.1.6 – A abertura dos envelopes nº 01, contendo documentação de habilitação dar-se-á as
14:00 horas do dia 05/09/2022, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Palotina, localizada
na Rua Aldir Pedron, 898, Centro – PALOTINA/PR. Havendo a concordância da Comissão de
Licitação e de todos os proponentes, renunciando a interposição de recurso da fase de habilitação,
proceder-se-á, em seguida a abertura dos envelopes nº 02, contendo as Propostas de Preços dos
proponentes habilitados.
2 – OBJETO
2.1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS
NA ÁREA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS
EXECUTIVOS E PBA NECESSÁRIOS PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL
MUNICIPAL PREFEITO QUINTO ABRÃO DELAZERI, PARA ATENDER A DEMANDA DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTA MUNICIPALIDADE, DENTRO DAS NORMAS E
EXIGENCIAS LEGAIS. Conforme especificações contidas no Edital e Termo de Referência.

2.2 São partes integrantes deste edital:
2.2.2 Termo de Referência.
2.3 – O edital e seus anexos poderão SER RETIRADOS NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS
E LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO – RUA ALDIR PEDRON, Nº 898, CENTRO, NO PAÇO
MUNICIPAL, RETIRADOS DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO, NA ABA
EDITAIS PELO LINK: HTTP://WWW.PALOTINA.PR.GOV.BR/SERVICOS/LICITACAO E OU
SOLICITADOS VIA EMAIL admcompras@palotina.pr.gov.br, licitacao@palotina.pr.gov.br, e
compras@palotina.pr.gov.br.
1
TOMADA DE PREÇOS 029/2022

Município de Palotina
Rua Aldir Pedron, 898 – Centro, Palotina – Estado do Paraná
Fone (44) 3649-7800 CEP 85950-000
CNPJ: 76.208.487/0001-64

OBJETIVOS DE
DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL

3- CONDIÇÕES TÉCNICAS COMPLEMENTARES
3.1 – Fica estabelecido que as especificações e toda a documentação da licitação são complementares
entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em outro será
considerado válido, considerando-se, sempre, os seguintes critérios de participação.
4 - CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
4.1 Poderão participar desta Licitação qualquer firma individual ou sociedade, regularmente
estabelecida no País, que seja especializada no objeto desta licitação e que satisfaça todas as
exigências, especificações e normas contidas neste Edital e seus Anexos;
4.2 É vedada a participação de empresas que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras
coligadas ou subsidiárias entre si;
4.3 Não poderão participar do presente certame empresas estrangeiras que não funcionem no País;
4.4 Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência, concordata, concurso de
credores, dissolução, liquidação ou que esteja suspensa de licitar e/ou declarada inidônea pela
Administração Pública ou impedida legalmente.
4.5 A participação neste certame importa ao proponente a irrestrita e irretratável aceitação das
condições estabelecidas no presente Edital, bem como a observância dos regulamentos, normas
administrativas e técnicas aplicáveis, inclusive quanto a recursos, e ainda, na aceitação de que deverá
fornecer o objeto em perfeitas condições de funcionamento.
5- APRESENTAÇÃO E ENTREGA DAS PROPOSTAS
5.1 - A proponente arcará com todos os custos relativos à elaboração e submissão de sua proposta; o
licitador não será responsável por nenhum desses custos, independentemente do desenvolvimento do
processo licitatório.
5.2 - A proponente deverá entregar no Setor de Protocolo, LIMITE MÁXIMO de até as 13:45 horas
do dia 05/09/2022, 02 (dois) envelopes separados:
5.2.1 - ENVELOPE Nº 01 - HABILITAÇÃO
5.2.2 - ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA DE PREÇOS
5.3 - Os envelopes, individualizados, deverão ser entregues fechados e inviolados, contendo em sua
parte externa e frontal os dizeres:
ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTOS
PARA HABILITAÇÃO

ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE
PREÇOS

ENVELOPES A – HABILITAÇÃO
PROPONENTE: _______ (nome da empresa)
CNPJ:
TOMADA DE PREÇOS Nº. 029/2022

ENVELOPE B – PROPOSTA DE PREÇO
PROPONETE: __________ (nome da empresa)
CNPJ:
TOMADA DE PREÇOS Nº. 029/2022

5.4 - A proposta (envelope nº 01 e nº 02) poderá ser entregue diretamente pela proponente ou enviada
pelo correio ou outros serviços de entrega. Entretanto, a Comissão de Licitação não será responsável
por qualquer perda de proposta (envelopes nº 01 e nº 02) enviada pelo correio ou outros serviços de
entrega, ou por abraso na entrega da mesma.
5.4.1 Junto com os envelopes as empresas que optarem por envio dos mesmos por meios
postais ou similares deverão apresentar declaração de fatos impeditivos e toda a
documentação de credenciamento para que a mesma seja cadastrada e obtenha os
benefícios da lei 123/2006 e suas alterações se for o caso.
5.5 - Juntamente com o recebimento dos 02 (dois) ou mais envelopes fechados e inviolados, o
representante da proponente, se não for membro integrante da diretoria da mesma e querendo
participar ativamente (com poderes legais para representar a proponente) da sessão, deverá
apresentar à Comissão de Licitação a credencial que lhe outorga poder legal junto à mesma, de acordo
com o modelo constante no anexo II.
5.6 - Após horário estabelecido neste edital, nenhuma proposta será recebida.
5.7 - Após o recebimento dos envelopes nº 01 e 02, no Setor de Protocolo, nenhum documento será
retirado ou adicionado.
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6- ELEMENTOS INSTRUTORES
6.1 – Anexo I – Modelo de Proposta de Preços;
6.2 – Anexo II – Modelo de carta credencial;
6.3 – Anexo III – Modelo de termo de renúncia;
6.4 – Anexo IV – Modelo de declaração exigida pelo Decreto 4.358 – Menores;
6.5 – Anexo V – Declaração de idoneidade;
6.6 – Anexo VI – Atestado de visita;
6.7 – Anexo VII – Modelo Declaração de não vínculo ao quadro Funcional do Município de Palotina;
6.8 – Anexo VIII – Modelo de Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;
6.9 – Anexo IX – Minuta de contrato;
6.10 – Anexo X – Formulário para Contrato;
6.11 – Anexo XI – Termo de Referencia.
Observação: Junto ao edital será disponibilizado todos os projetos, planilha de custos, cronograma
físico financeiros, e demais documentos necessários a elaboração da proposta.
7 HABILITAÇÃO - ENVELOPE Nº 01
7.1 O envelope nº 01, contendo a documentação relativa à habilitação jurídica, técnica, econômicofinanceira e fiscal deverá seguir a Cláusula 14 do Termo de Referência – Anexo XI deste edital.
7.2 Para uso dos benefícios legais concedidos pela Lei 123/2006 e suas alterações, as empresas
licitantes deverão seguir o solicitado na Cláusula 21 do Termo de Referência – Anexo XI deste edital.
8. PROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE Nº 02
8.1 O envelope nº 02 contendo a proposta de preço, devidamente assinada pelo proponente ou seu
representante legal, redigida em português, de forma clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas nos
campos que envolverem valores, quantidades e prazos, deverá ser elaborada considerando as
condições estabelecidas neste edital e seus anexos e conter:
- Razão Social, endereço, telefone e o CNPJ da proponente;
- Perfeita identificação do objeto por item;
- Local e data;
- Preço global em moeda brasileira corrente, grafado em algarismos e por extenso;
- Nome/assinatura e RG do representante da proponente que irá assinar o contrato;
- Prazo de validade da proposta, mínimo de (60) dias, contados a partir da data do
recebimento das propostas pela Comissão de Licitação. Na contagem do prazo excluir-se-á o dia
de inicio e incluir-se-á o dia do vencimento;
- Planilha orçamentária devidamente preenchida junto a proposta de preços para cada
um dos itens.
- A forma de avaliação das propostas será de menor valor Global por lote conforme
justificado pela secretaria requisitante no termo de referencia, mas a empresa deverá apresentar
propostas individuais para cada item do lote, conforme planilha orçamentária em anexo.
8.2 A apresentação de propostas na licitação fará prova de que a proponente examinou criteriosamente
todos os documentos do edital e seus anexos, que comparou entre si e obteve expressamente da
Prefeitura Municipal de Palotina informações necessárias, antes de apresentá-la.
8.3 Cronograma para entrega dos projetos
ITEM

DISCRIMINAÇÃO
Entrega do Estulo Preliminar
Entrega do Anteprojeto
Entrega do PBA
Entrega do Projeto Básico
Entrega do Projeto Executivo

30
x

DIAS CORRIDOS
90
210
240

300

x
x
x
x

8.3.1 O cronograma acima se refere no prazo máximo da entrega dos Projetos (Aprovados nos órgãos
competentes) contando os dias corridos a partir da assinatura do contrato.
8.3.2 Antes de aprovados pelos órgãos competentes, os projetos deverão ser analisados e aprovados pela
equipe técnica municipal conforme item 5.2 do Termo de Referência.
3
TOMADA DE PREÇOS 029/2022

Município de Palotina
Rua Aldir Pedron, 898 – Centro, Palotina – Estado do Paraná
Fone (44) 3649-7800 CEP 85950-000
CNPJ: 76.208.487/0001-64

OBJETIVOS DE
DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL

8.3.3 O prazo para análise da Equipe Técnica Municipal é de no máximo 10 dias corridos, já consideros
dentro do prazo máximo de entrega dos projetos contidos no cronograma acima.

8.4 A não apresentação das informações solicitadas no inciso 8.1 implicarão na desclassificação
da proposta da empresa.
9- DISPOSIÇÕES REFERENTES A HABILITAÇÃO E A PROPOSTA DE PREÇOS
9.1 – Serão declarados habilitados as proponentes, cujos documentos atendam todas as exigências do
item nº 07 deste Edital e, inabilitados aqueles cujos documentos não atendam.
9.2 – Depois de encerrada a fase de habilitação, não cabe aos licitantes a desistência de proposta, salvo
por motivo justo decorrente de fato superveniente, submetido à apreciação e aceito pela Comissão de
Licitação.
9.3 – Os envelopes de nº 02 dos proponentes declarados inabilitados, deverão permanecer lacrados e
de posse da Comissão Permanente de Licitação, até transcorrido o prazo de recurso e/ou do
julgamento dos eventualmente interpostos.
9.4 – Cumpridos os procedimentos dos itens anteriores, serão abertos os envelopes de nº 02 dos
proponentes habilitados, para a verificação do cumprimento das exigências do item nº 8.1 deste Edital,
relativamente a cada proponente, sendo que as propostas serão examinadas e rubricadas pelos
licitantes e pela Comissão de Licitação.
9.5 - A apresentação da proposta de preço na licitação será considerada como evidência de que a
proponente examinou completamente as especificações e as condições estabelecidas neste edital que
os comparou entre si e que recebeu as informações necessárias e satisfatórias sobre qualquer ponto
duvidoso antes de preparar sua proposta de preço e que os documentos da licitação lhe permitiram
preparar uma proposta de preços completa e satisfatória.
9.6 – No preço apresentado, deverá incluir todas as despesas com encargos trabalhistas,
previdenciários e comerciais, bem como despesas com mão-de-obra, transportes, equipamentos, taxas
de administração, lucros e quaisquer despesas incidentes sobre o objeto do presente certame.
9.7 - Não é obrigatório que a proposta seja totalmente igual ao anexo I, mas deverá obedecer a ordem
dos itens e conter todos os dados solicitados no Edital.
10. DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES HABILITATÓRIAS
10.1 As condições de habilitação consignadas no Edital deverão ser mantidas pela licitante durante a
vigência do contrato.
10.2 Quando a vencedora da licitação não fizer a comprovação referida no subitem anterior ou
quando, injustificadamente, recusar-se a assinar o Contrato, poderá ser convocada outra licitante,
desde que respeitada a ordem de classificação, para, após comprovados os requisitos habilitatórios e
feita a negociação, assinar o Contrato, sem prejuízo das multas previstas em Edital e no Contrato e das
demais cominações legais.
11- PREÇO MÁXIMO
11.1 – O preço máximo a ser pago pelo Município de Palotina será de: R$ 568.978,89 (quinhentos e
sessenta e oito mil novecentos e setenta e oito reais e oitenta e nove centavos).
ITEM

Cód. Item
DESCRIÇÃO
Sistema

1

73681

2

73682

3

73683

4

73684

5

73685

UNID QUANT.

PROJETO BÁSICO DE ARQUITETURA – PBA
(REPRESENTAÇÃO GRÁFICA + RELATÓRIO
TÉCNICO
+
DOCUMENTOS
COMPLEMENTARES) CONFORME RE SESA-PR
Nº 389/06 E RDC 51/2011
PROJETO ARQUITETÔNICO DE OBRA DE
REFORMA (Área existente 1.668,35 m²)
PROJETO ARQUITETÔNICO DE OBRA DE
AMPLIAÇÃO
PLANO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E
PÂNICO - PSCIP
PROJETO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS DE

VALOR
VALOR
UNITÁRIO TOTAL
MÉDIA
MÁXIMO

M²

3.800,00

35,17

133.646,00

M²

1.668,35

52,67

78.629,34

M²

2.131,65

51,00

97.416,41

M²

3.800,00

9,25

32.946,00

M²

3.800,00

3,33

12.654,00
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6

73686

7

73687

8

73688

9

73689

10

73690

11

73691

12

73692

13

73693

14
15

73694
73695

16

73696

17

73697

GASES MEDICINAIS
PROJETO ESTRUTURAL DE ESTRUTURAS EM
CONCRETO
ARMADO
OU
METÁLICAS,
M²
INCLUSIVE FUNDAÇÃO E ESTRUTURA DA
COBERTURA
PROJETO HIDROSSANITÁRIO E DRENAGEM
M²
PROJETO DE VENTILAÇÃO, EXAUSTÃO E
M²
CLIMATIZAÇÃO
PROJETO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA
M²
DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA
PROJETO ELÉTRICO, COM SUBESTAÇÃO DE
ENERGIA (GERADOR), CFTV, TELEFÔNICO E M²
LÓGICA
PROJETO DE SONORIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO
M²
DE ENFERMAGEM
PROJETO DE GLP CANALIZANADO
M²
PROJETO DE RADIOPROTEÇÃO DA SALA DE
M²
RADIOLOGIA
PROJETO DE COMUNICAÇÃO VISUAL
M²
PROJETO DE TERRAPLANAGEM
M²
LICENÇA AMBIENTAL (LICENÇA PRÉVIA,
LICENÇA DE INSTALAÇÃO E LICENÇA DE
OPERAÇÃO,
PGRCC
–
PLANO
DE
GERENCIAMENTO
DE
RESÍDUOS
DA
CONSTRUÇÃO CIVIL, PGRS – PLANO DE UNID
GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS,
PGRSS – PLANO DE GERENCIAMENTO DE
RESÍDUOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CERTIDÃO
DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (PLANILHA DE
QUANTITATIVOS, MEMÓRIA DE CÁLCULO,
COMPOSIÇÕES DE CUS-TOS, CRONOGRAMA
FÍSICO-FINANCEIRO, MEMORIAIS, COTAÇÕES UNID
DE
PREÇOS
E
COORDENAÇÃO
E
COMPATIBILIZAÇÃO) EM PLANILHA EXIGIDA
PELO ORGÃO DE APROVAÇÃO
VALOR TOTAL

OBJETIVOS DE
DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL

2.131,65

16,67

32.678,19

3.800,00

9,41

32.338,00

3.800,00

7,79

29.602,00

3.800,00

2,92

11.096,00

3.800,00

9,92

35.150,00

3.800,00

1,63

6.194,00

3.800,00

1,33

5.054,00

18,9

36,08

681,91

3.800,00
3.059,53

2,92
2,75

11.096,00
8.413,71

1

5.333,33

5.333,33

1

36.050,00

36.050,00

568.978,89

11.2 – O licitante para elaborar a sua proposta, deverá CONSIDERAR o descritivo técnico
constante na Cláusula 04 do Termo de Referência – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.
12- JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
12.1 – Somente será classificada a proposta de preço que atenda todas as características exigidas no
neste edital, promovendo-se a desclassificação das propostas desconformes ou incompatíveis.
12.2 - Não será aceita proposta que apresente preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero.
12.3 - Será desclassificada a proposta que venha a ser considerada inexeqüível pela Comissão de
Licitação, quando for razoável concluir que a proponente não seria capaz de fornecer o objeto desta
licitação ao preço de sua oferta.
12.4 - O critério a ser utilizado no julgamento das propostas de preços será o menor preço GLOBAL
POR LOTE.
12.5 - Será julgada a proposta de preços mais vantajosa, aquela que, cumprindo o exigido no edital,
apresentar o menor preço global.
12.6 - No caso de haver divergência entre o preço grafado em algarismos e o grafado por extenso,
prevalecerá o grafado por extenso.
12.7 – Ocorrendo empate no preço apresentado, em determinado item, entre duas ou mais propostas de
preços, a Comissão de Licitação precederá ao sorteio, em sessão pública para se conhecer a ordem de
classificação.
12.8 - Se todas as proponentes forem desqualificadas ou todas as propostas de preços forem
desclassificadas. A Comissão de Licitação poderá fixar às proponentes o prazo de 8 (oito) dias úteis
para apresentação de nova documentação ou de outra proposta de preços.
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12.9 - A Comissão de Licitação poderá em qualquer fase da licitação, promover diligência destinada a
esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedado a inclusão de documento ou informação
que deveria constar originalmente da proposta.
12.10 – A Comissão de Licitação poderá estabelecer prazo para definir a classificação final das
propostas, suspendendo em conseqüência a reunião.
12.11 Em caso de ocorrência de participação de licitante que detenha a condição de microempresa ou
de empresa de pequeno porte nos termos da Lei nº 9.317/96 e a sua sucessora Lei Complementar nº
123, de 14 de dezembro de 2007, serão adotados os seguintes procedimentos, será assegurado, como
critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte,
entendendo-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e
empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem
classificada;
12.12 As propostas deverão estar acompanhadas do cronograma de execução do contrato. Caso
a empresa não apresente os referidos itens a mesma terá a sua proposta desclassificada.
12.13 Para efeito do disposto no subitem acima, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:
I – a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar
proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será
adjudicado em seu favor o objeto licitado;
II – não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do
inciso anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese
do inciso I , na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
III – no caso de equivalência de valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem enquadradas no inciso I, será realizado sorteio entre elas para
que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta;
a) na hipótese da não-contratação nos termos previstos neste subitem o objeto licitado será
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame;
b) o disposto neste subitem somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
13. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E RECURSOS
ADMINISTRATIVOS.
13.1 Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá
impugnar o Edital de Tomada de Preços;
13.2 Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do
certame.
13.3 Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou
subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder
pelo proponente;
13.4 Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser protocolados até três
dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, devidamente identificados com o
termo ESCLARECIMENTO;
13.5 Ao final de cada fase processual (habilitação e Classificação), o proponente que desejar recorrer
contra decisões proferidas durante a sessão, poderá fazê-lo, através do seu representante,
manifestando sua intenção com registro da síntese das suas razões;
13.6 Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não
justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente;
13.7 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
14 – DA ASSINATURA DO CONTRATO
14.1 Após a homologação e adjudicação do objeto deste Edital, o licitante vencedor será convocado
para assinar o instrumento contratual no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis, contados a partir da data
de convocação.
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14.2 Adjudicado o objeto da presente licitação o Município de PALOTINA convocará o adjudicatário
para assinar o termo de contrato até 02 dias úteis, sob pena de decair o direito à contratação, sem
prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei nº 8.666/93.
14.3 O Município de Palotina, poderá quando o convocado não assinar o contrato no prazo e
condições estabelecidos neste edital, convocar os proponentes remanescentes, na ordem de
classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro
classificado, inclusive quanto aos preços, ou revogar a licitação.
14.4 A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos
ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado
do contrato, em observância ao art. 65, § 1º da Lei nº 8.666/93.
15- CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO
15.1 A execução da objeto deste edital deverá iniciar em até 10 dias após a convocação da empresa, e
a Vigência de Execução será de 300 (trezentos) dias após a autorização de incício da prestação do
serviço de elaboração dos projetos, e a vigência será do referido contrato será de 360 (trezentos e
sessenta) dias após a publicação do extrato do contrato.
15.2 A inexecução parcial do ajuste implica no pagamento de multa de 10% (dez por cento), calculada
sobre o valor da parcela inexecutada.
15.3 A inexecução total do ajuste implica no pagamento de multa de 20% (vinte por cento), calculada
sobre o valor total do contrato.
15.4 Pela inexecução total ou parcial do contrato o Município de Palotina poderá, garantida a prévia
defesa, aplicar à contratada as sansões previstas no artigo 87 da Lei 8.666/93.
15.5 As condições de entrega do objeto desta licitação deverá seguir as regras estabelecidas na
Clausula 05 do Termo de Referência - PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA OU
EXECUÇÃO.

16 – CRITÉRIOS DE REAJUSTE
16.1 O valor pactuado não será reajustado, salvo ocorrência de caso fortuito ou força maior,
devidamente comprovada pelo contratado.
16.2 Caso comprovado o reajuste o mesmo deverá seguir o que determina o Art. 65 da Lei
8.666/93 e suas alterações.
17- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
17.1 – O pagamento será efetuado em até dez dias após a medição, e apresentação da Nota
Fiscal/Fatura, devidamente atestada pelo setor competente, acompanhada dos relatórios detalhados
dos serviços executados e medição executada pelo fiscal de execução do contrato. Sendo efetuada a
retenção de tributos e contribuições sobre o pagamento a ser realizado conforme determina a
legislação vigente.
17.2 Fica a empresa participante a responsabilidade de conferência dos quantitativos apresentados pela
licitante, através do seu representante técnico legal.
17.3 O pagamento será creditado em conta corrente, por meio de ordem bancária a favor de qualquer
instituição bancária indicada na Nota Fiscal, devendo para isso ficar explícito o nome do banco,
agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito.
17.4 Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, deverá apresentar,
juntamente com a Nota Fiscal, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e
contribuições, de acordo com a Lei nº 9.317/96 e a sua sucessora, a Lei Complementar nº 123, de 14
de dezembro de 2006.
17.5 Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será
devolvida à CONTRATADA, e o pagamento ficará pendente até que a mesma providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou
reapresentação do documento fiscal não acarretando qualquer ônus para o Município de Palotina.
17.6 Para cobertura das despesas decorrentes desse edital usar-se-á a(s) seguinte(s) dotação:
A Dotação orçamentária será: 02.010.10.302.0009.2030.44.90.51 - Obras e instalações.
Fonte 303.01.02.00.00 – solicitação de Despesa nº 3322/2022.
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18. DA RESCISÃO
18.1. O Contrato a ser celebrado poderá ser rescindido:
I - Administrativamente, nos seguintes casos:
a) Não cumprimento de cláusulas contratuais, de especificações, dos detalhes executivos
ou de prazos;
b) Cumprimento irregular de cláusulas contratuais, de especificações, dos detalhes
executivos ou de prazos;
c) Lentidão no seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a
impossibilidade da conclusão do serviço, nos prazos estipulados;
d) Atraso injustificado no início da execução dos serviços;
e) A paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação a CONTRATANTE;
f) A Subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do licitante contratado a
outrem, cessão ou transferência total ou parcial, bem como fusão, cisão ou incorporação
do licitante contratado, não admitido previamente pela CONTRATANTE;
g) Desatendimento às determinações regulares das autoridades designadas para
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como a de seus superiores;
h) Cometimento reiterado de faltas na execução do objeto contratado;
i) Decretação de falência ou a instauração de insolvência civil em condições que, a juízo
da CONTRATANTE, ponham em risco a perfeita execução das obras e serviços;
j) Dissolução da sociedade CONTRATADA;
k) Alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura do licitante contratado
que, a juízo da CONTRATANTE, prejudique a execução do Contrato;
l) Razões de interesse do serviço público de alta relevância e amplo conhecimento,
justificadas e determinada pela CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo
referente ao Contrato;
m) Supressão dos serviços que acarretem modificações do valor inicial do Contrato além
do limite imposto ao contratado;
n) Suspensão de sua execução, por ordem escrita da CONTRATANTE por prazo superior
a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da
ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo,
independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobilizações. É assegurado ao licitante contratado,
nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações
assumidas, até que 20 seja normalizada a situação;
o) Atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE,
em razão da execução do objeto do Contrato, ou parcelas destes, salvo em caso de
calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao
licitante contratado, o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas
obrigações, até que seja normalizada a situação;
p) Não liberação, pela CONTRATANTE, de área ou local para execução dos serviços,
nos prazos contratuais, assegurado ao licitante contratado o direito de optar pela
suspensão do cumprimento de suas obrigações, até que seja normalizada a situação;
q) Ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovado, que seja
impeditivo da execução do Contrato.
r) Descumprimento do disposto no inciso V do Art. 27, sem prejuízo das sanções penais
cabíveis. II - Amigavelmente pelas partes. III - Judicialmente.
18.2. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente.
18.3. No caso de rescisão administrativa embasada em razões de interesse do serviço público, prevista
nas letras ―l‖, ―m‖, ―n‖, ―o‖, ―p‖ e ―q‖, do inciso I sem que haja culpa do licitante contratado, este será
ressarcido dos prejuízos que houver sofrido regularmente comprovado, tendo ainda direito a:
I - Pagamento devido pela execução do Contrato até a data da rescisão;
II - Pagamento do custo de desmobilização.
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18.4. A rescisão administrativa elencadas nas alíneas ―a‖, ―b‖, ―c‖, ―d‖, ―e‖, ―f‖, ―g‖, ―h‖ ―i‖, ―j‖, ―k‖
―l‖ e ―q‖, poderá acarretar as seguintes consequências, aplicáveis segundo a ocorrência que a
justificar, sem prejuízos das sanções previstas:
I - assunção imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato
próprio da CONTRATANTE;
II - ocupação e utilização nos termos da legislação vigente, do local, instalação, equipamentos,
material e pessoal empregados na execução do Contrato, necessário à sua continuidade, a serem
devolvidos ou ressarcidos posteriormente, mediante avaliação na forma do inciso V do Art. 58,
da Lei nº 8.666/93 e suas alterações;
III - execução de garantia contratual, para ressarcimento a CONTRATANTE dos valores das
multas e indenizações a ela devidas;
IV - retenção dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuízos causados a
CONTRATANTE.
18.5. A aplicação das medidas previstas nos incisos I e II do parágrafo anterior fica a critério da
CONTRATANTE, que poderá dar continuidade aos serviços por execução direta ou indireta.
18.6. O presente Contrato poderá ser rescindido, ainda, pela CONTRATANTE, se a CONTRATADA
transferir a terceiros, no todo ou em parte, a execução dos serviços contratados, sem prévia e expressa
autorização da CONTRATANTE.
18.7. Não poderão ser invocados como motivo de força maior ou caso fortuito, senão aquele previsto
no Art. 393 do Código Civil Brasileiro.
18.8. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado
o contraditório e a ampla defesa.
19 - DISPOSIÇÕES FINAIS
19.1 - Fica reservado ao Município de Palotina o direito de revogar ou anular a presente licitação em qualquer de
suas fases, no todo ou em parte, sem que por este fato tenha que responder por qualquer indenização ou
compensação.
19.2 - O Município de Palotina poderá, declarar a licitação deserta quando nenhuma das propostas de preços
satisfizer o objeto e/ou o projeto e/ou as especificações e evidenciar que tenha havido falta de competição e/ou
conluio.
19.3 - É facultado a qualquer proponente formular Prezados senhores, reclamações e impugnação no transcurso
da sessão para que conste em ata.
19.4 - A proponente se desejar recorrer de qualquer decisão da Comissão de Licitação terá o prazo de 5 (cinco)
dias úteis para faze-lo.
19.5 - As empresas interessadas que tiverem dúvidas na interpretação de qualquer detalhe deste edital serão
atendidas na Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Palotina, em dias úteis no horário das
09h00min horas às 11h30min e das 14h00min às 17h00min.
19.6 - As dúvidas deverão ser formuladas por escrito, assim como os esclarecimentos a todos os interessados.
19.7 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-seá o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no Município de Palotina.
19.8 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento da licitante desde
que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público .
19.9 - Os casos não previstos neste Edital serão decididos pela Comissão de Licitação, com base na legislação
pertinente;
19.10 - A participação do proponente nesta licitação implica em aceitação de todos os termos deste Edital;
19.11 - O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital será o de
Palotina/PR;
19.12 - A documentação apresentada para fins de habilitação da empresa vencedora. fará parte dos autos da
licitação e não será devolvida ao proponente;

Palotina, 03 de Agosto de 2022.

LUIZ ERNESTO DE GIACOMETTI
Prefeito Municipal
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ANEXO I – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
PROPOSTA DE PREÇOS
Razão social, endereço, telefone e CNPJ.
Local, _____ de _________ de 2022
À Comissão de Licitação - Município de PALOTINA
Referente: Edital de Tomada de Preços nº 029/2022
Prezados Senhores,
Apresentamos e submetemos à apreciação dos Senhores nossa proposta de preços:
ITEM

Cód. Item
DESCRIÇÃO
Sistema

1

73681

2

73682

3

73683

4

73684

5

73685

6

73686

7

73687

8

73688

9

73689

10

73690

11

73691

12

73692

13

73693

14
15

73694
73695

16

73696

UNID QUANT.

PROJETO BÁSICO DE ARQUITETURA – PBA
(REPRESENTAÇÃO GRÁFICA + RELATÓRIO
TÉCNICO
+
DOCUMENTOS M²
COMPLEMENTARES) CONFORME RE SESA-PR
Nº 389/06 E RDC 51/2011
PROJETO ARQUITETÔNICO DE OBRA DE
M²
REFORMA (Área existente 1.668,35 m²)
PROJETO ARQUITETÔNICO DE OBRA DE
M²
AMPLIAÇÃO
PLANO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E
M²
PÂNICO - PSCIP
PROJETO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS DE
M²
GASES MEDICINAIS
PROJETO ESTRUTURAL DE ESTRUTURAS EM
CONCRETO
ARMADO
OU
METÁLICAS,
M²
INCLUSIVE FUNDAÇÃO E ESTRUTURA DA
COBERTURA
PROJETO HIDROSSANITÁRIO E DRENAGEM
M²
PROJETO DE VENTILAÇÃO, EXAUSTÃO E
M²
CLIMATIZAÇÃO
PROJETO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA
M²
DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA
PROJETO ELÉTRICO, COM SUBESTAÇÃO DE
ENERGIA (GERADOR), CFTV, TELEFÔNICO E M²
LÓGICA
PROJETO DE SONORIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO
M²
DE ENFERMAGEM
PROJETO DE GLP CANALIZANADO
M²
PROJETO DE RADIOPROTEÇÃO DA SALA DE
M²
RADIOLOGIA
PROJETO DE COMUNICAÇÃO VISUAL
M²
PROJETO DE TERRAPLANAGEM
M²
LICENÇA AMBIENTAL (LICENÇA PRÉVIA,
LICENÇA DE INSTALAÇÃO E LICENÇA DE
OPERAÇÃO,
PGRCC
–
PLANO
DE
UNID
GERENCIAMENTO
DE
RESÍDUOS
DA
CONSTRUÇÃO CIVIL, PGRS – PLANO DE
GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS,

VALOR
VALOR
UNITÁRIO TOTAL
MÉDIA
MÁXIMO

3.800,00

1.668,35
2.131,65
3.800,00
3.800,00

2.131,65
3.800,00
3.800,00
3.800,00
3.800,00
3.800,00
3.800,00
18,9
3.800,00
3.059,53

1
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PGRSS – PLANO DE GERENCIAMENTO DE
RESÍDUOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CERTIDÃO
DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

17

73697

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (PLANILHA DE
QUANTITATIVOS, MEMÓRIA DE CÁLCULO,
COMPOSIÇÕES DE CUS-TOS, CRONOGRAMA
FÍSICO-FINANCEIRO, MEMORIAIS, COTAÇÕES UNID
DE
PREÇOS
E
COORDENAÇÃO
E
COMPATIBILIZAÇÃO) EM PLANILHA EXIGIDA
PELO ORGÃO DE APROVAÇÃO
VALOR TOTAL

1

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias a partir da data de recebimento das
propostas de preço pela Comissão de Licitação.
Nome do preposto da Empresa: ___________________ Telefone para contato:______________.
Declaramos que, em nossos preços, estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para a perfeita
execução do objeto do convite.

Atenciosamente

Nome, assinatura do responsável legal.
Carteira de identidade (numero/órgão emissor)
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ANEXO II - CARTA CREDENCIAL

Local, _____ de ____________ de 2022

À Comissão de Licitação
Referente: Edital de Tomada de Preços nº 029/2022
Prezados Senhores,

O abaixo assinado, ___________________________, Carteira de Identidade
(número e órgão emissor), na qualidade de responsável legal pela proponente
____________________, vem, pela presente, informar a Vossas Senhorias que o senhor
____________________, Carteira de Identidade (número e órgão emissor) é a pessoa designada por
nós para acompanhar a sessão de recebimento e abertura da documentação de habilitação e propostas
de preços, assinar atas e demais documentos e poderes para renunciar prazos recursais a que se referir
a licitação em epígrafe.
Igualmente, declaro-me ciente de que responderei em juízo ou fora dele, se for
o caso, por todos os atos que venha a ser praticado pelo representante ora designado.

Atenciosamente
(nome e assinatura do responsável legal)
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ANEXO III - TERMO DE RENÚNCIA

TERMO DE RENÚNCIA
(*opcional)

À Comissão de Licitação

Referente: Edital de Tomada de Preços nº 029/2022

Prezados Senhores,

O representante da empresa ______________, Sr. ______________, com
plenos poderes para decidir sobre assuntos relativos ao Edital de Tomada de Preços nº 029/2022 vem
respeitosamente a Vossa Senhoria, renunciar expressamente ao seu direito em interpor recurso e a
todos os meios cabíveis para a regulamentação de qualquer razão, quanto à fase de habilitação da
presente licitação.

(nome e assinatura do Representante Legal).

* Esta declaração é opcional, a não apresentação da mesma
não resultará na desclassificação da empresa.
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ANEXO IV – DECLARAÇÃO MENORES

DECLARAÇÃO EXIGIGA PELO DECRETO Nº 4.358

REF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 029/2022

____________________, inscrito no CNPJ nº _________, por intermédio de seu representante
legal o(a) Sr(a) _____________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº
_____________________ e do CPF nº ________________, DECLARA, para fins do disposto no inc.
V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de
1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).

Local, ____ de _______________ de 2022

Nome, assinatura do representante legal.

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.)
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ANEXO V - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

Local, _____ de _________________ de 2022
À Comissão de Licitação – Município de Palotina

Referente: Edital de Tomada de Preços nº 029/2022
Prezados Senhores,

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a
modalidade de Tomada de Preços nº 029/2022, instaurado pelo Município de Palotina, que não fomos
declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Nome, assinatura do responsável legal da Empresa
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ANEXO VI - MODELO ATESTADO DE VISITA

ATESTADO DE VISITA

Ref.: TOMADA DE PREÇOS N.º 029/2022

Declaramos que o Engenheiro ___________________________________
________________,
CREA
Nº
_____________________________
da
proponente
_________________________________________________________, devidamente credenciado,
visitou o local da execução do projeto na qual será futuramente a obra
_______________________________________ da Tomada de Preços em epígrafe.
Palotina/PR, _____ de _______________ de 2022.

________________________________________________
(carimbo, nome, assinatura do profissional designado pela Prefeitura de Palotina)

_________________________________________________
(carimbo, nome, assinatura do Responsável Técnico da proponente)
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ANEXO VII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO VINCULO

DECLARAÇÃO DE NÃO VINCULAÇÃO COM O QUADRO FUNCIONAL DO MUNICIPIO
DE PALOTINA

A empresa ..., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o no ..., com
sede na Rua..., no ..., Bairro..., na cidade de..., DECLARA para os devidos fins e de direito, em
observância ao disposto no art. 9º, inciso III, §3º, da Lei 8666/1993, e com base na Súmula Vinculante
13 do STF e Prejulgado 09 do MPjTC, que não possui servidor integrante do quadro funcional do
Município de Palotina, mesmo que inativo, seja como sócio, cotista, dirigente ou empregado, ou ainda,
como cônjuge, companheiro, parente em linha reta ou colateral, consangüíneo ou afim de servidor
público do Município de Palotina, que nele exerça cargo em comissão ou função de confiança, ou seja
membro da comissão de licitação, pregoeiro ou autoridade ligada à contratação.
Por ser a expressão da verdade, firmo a presente para que surta os efeitos legais e
jurídicos.
Cidade, ___ de ____ de 2022.

_______________________________
Representante legal
(Nome e assinatura)
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ANEXO VIII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA
DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Ao Município de Palotina
Referente ao Tomada de Precos 029/2022.
A empresa _____________________________ , sediada na ______________ , na cidade de
_________________________, inscrita no CNPJ sob o nº ______________________ por seu
representante legal, o Sr. ________________________________________, portador da Carteira de
Identidade nº ______________ e do CPF nº ________________, DECLARA, sob as penas da lei, que
cumpre os requisitos legais para efeito de qualificação como MPE, e que:
1) Atende os requisitos previstos no artigo 3º da Lei Complementar 123/2006 de 14 de dezembro
de 2006 e alterações posteriores.
2) Possui registro na Junta Comercial ou Cartório de Registro ou CCMEI indicando que se
enquadra como MPE, cujo os dados estão atualizados;
3) Que no ano fiscal anterior ao exercício atual não excedeu o limite de faturamento referente ao
enquadramento como MPE,
4) Que no exercício atual até a data do certame, o faturamento da empresa não excedeu o limite
legal para enquadramento de micro empresa.
Estando apta a usufruir dos direitos de que tratam os artigos 42 a 49 da Lei Complementar nº
123/2006, não havendo fato superveniente impeditivo da participação no presente certame.

_________________, _____ de _______________ de ______
____________________________________
Nome: ___________________________
Cargo:____________________________
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ANEXO IX – MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS Nº XXX/2022
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS Nº XXX/2022 QUE
ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE PALOTINA, ESTADO DO
PARANÁ, E A EMPRESA XXXXX.
Pelo presente instrumento particular de Contrato de Execução de Obras, sem vínculo empregatício, de um lado o
MUNICÍPIO DE PALOTINA, ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito público interno,
devidamente inscrito no CNPJ sob nº. 76.208.487/0001-64, com sede à Rua Aldir Pedron, nº. 898, Centro, na
Cidade de Palotina, Estado do Paraná, CEP: 85.950-000, Fone: (44) 3649-7800, neste ato representado pelo
Prefeito Municipal, Sr. LUIZ ERNESTO DE GIACOMETTI, brasileiro, portador da cédula de identidade RG
nº 1.182.771-3 SSP-PR, cadastrado no CPF nº 369.293.959-00, residente e domiciliado nesta cidade de Palotina,
Estado do Paraná, CEP: 85.950-000, doravante denominado CONTRATANTE.

E de outro lado como CONTRATADA a empresa XXXXXXXXXXXXX, pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ sob o nº XXXXXXXXXXXXX, com endereço a Rua xxxxxxxxxx, nº xxxx,
Centro, na cidade de xxxxxxx - xxxxxxxxx, neste ato representada pelo Sr. xxxxxxxxxxxx, brasileiro,
casado, portador do RG nº xxxxxxxxxx e inscrito no CPF sob o nº xxxxxx, residente e domiciliado na
cidade de xxxxxxxx, doravante denominada CONTRATADA, têm justos e contratados as seguintes
cláusulas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA BASE LEGAL
1.1 O presente contrato possui amparo na Lei Federal 8.666/93, bem como em toda a legislação
correlata aplicada ao processo licitatório formalizado através do edital de TOMADA DE PREÇOS Nº
029/2022 com abertura no dia____ de____ de 2022 e homologada no dia____ de_____de 2022, que integram
e completam o presente termo contratual para todos os fins de direito,como se neste estivessem
transcritos, obrigando as partes em todos os seus termos, as condições expressas no referido edital,
projetos, especificações, memoriais descritivos, termo de referência e a proposta da Contratada.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO DO CONTRATO E SUAS CARACTERÍSTICAS
2.1 O presente contrato tem por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E PBA NECESSÁRIOS PARA A REFORMA E
AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL PREFEITO QUINTO ABRÃO DELAZERI, PARA
ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTA MUNICIPALIDADE,
DENTRO DAS NORMAS E EXIGENCIAS LEGAIS.
2.2 O processo licitatório seguiu seu trâmite regular até sua homologação e formalização através do presente
contrato, sendo que o Valor Total Adjudicado e Homologado resulta em R$ _____,___(XXX).
ITEM

Cód. Item
DESCRIÇÃO
Sistema

1

73681

2

73682

3

73683

4

73684

5

73685

UNID QUANT.

PROJETO BÁSICO DE ARQUITETURA – PBA
(REPRESENTAÇÃO GRÁFICA + RELATÓRIO
TÉCNICO
+
DOCUMENTOS
COMPLEMENTARES) CONFORME RE SESA-PR
Nº 389/06 E RDC 51/2011
PROJETO ARQUITETÔNICO DE OBRA DE
REFORMA (Área existente 1.668,35 m²)
PROJETO ARQUITETÔNICO DE OBRA DE
AMPLIAÇÃO
PLANO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E
PÂNICO - PSCIP
PROJETO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS DE
GASES MEDICINAIS

M²

3.800,00

M²

1.668,35

M²

2.131,65

M²

3.800,00

M²

3.800,00

VALOR
VALOR
UNITÁRIO TOTAL
MÉDIA
MÁXIMO
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6

73686

7

73687

8

73688

9

73689

10

73690

11

73691

12

73692

13

73693

14
15

73694
73695

16

73696

17

73697

PROJETO ESTRUTURAL DE ESTRUTURAS EM
CONCRETO
ARMADO
OU
METÁLICAS,
M²
INCLUSIVE FUNDAÇÃO E ESTRUTURA DA
COBERTURA
PROJETO HIDROSSANITÁRIO E DRENAGEM
M²
PROJETO DE VENTILAÇÃO, EXAUSTÃO E
M²
CLIMATIZAÇÃO
PROJETO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA
M²
DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA
PROJETO ELÉTRICO, COM SUBESTAÇÃO DE
ENERGIA (GERADOR), CFTV, TELEFÔNICO E M²
LÓGICA
PROJETO DE SONORIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO
M²
DE ENFERMAGEM
PROJETO DE GLP CANALIZANADO
M²
PROJETO DE RADIOPROTEÇÃO DA SALA DE
M²
RADIOLOGIA
PROJETO DE COMUNICAÇÃO VISUAL
M²
PROJETO DE TERRAPLANAGEM
M²
LICENÇA AMBIENTAL (LICENÇA PRÉVIA,
LICENÇA DE INSTALAÇÃO E LICENÇA DE
OPERAÇÃO,
PGRCC
–
PLANO
DE
GERENCIAMENTO
DE
RESÍDUOS
DA
CONSTRUÇÃO CIVIL, PGRS – PLANO DE UNID
GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS,
PGRSS – PLANO DE GERENCIAMENTO DE
RESÍDUOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CERTIDÃO
DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (PLANILHA DE
QUANTITATIVOS, MEMÓRIA DE CÁLCULO,
COMPOSIÇÕES DE CUS-TOS, CRONOGRAMA
FÍSICO-FINANCEIRO, MEMORIAIS, COTAÇÕES UNID
DE
PREÇOS
E
COORDENAÇÃO
E
COMPATIBILIZAÇÃO) EM PLANILHA EXIGIDA
PELO ORGÃO DE APROVAÇÃO
VALOR TOTAL

OBJETIVOS DE
DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL

2.131,65
3.800,00
3.800,00
3.800,00
3.800,00
3.800,00
3.800,00
18,9
3.800,00
3.059,53

1

1

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PRAZOS E FORMA DE EXECUÇÃO
3.1 O CONTRATADO deverá executar os serviços no local determinado no projeto, no prazo de até
300 (trezentos) dias, conforme Clausula 05 do Termo de Referência – Anexo XI do Edital da Tomada
de Preços, após a emissão da Autorização de inicio da obra, conforme cronograma físico-financeiro,
constante do presente processo, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo da instauração
de processo administrativo para aplicação das sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93. O prazo
a que se refere esta cláusula poderá ser revisto nas hipóteses e formas a que alude o art. 57 da Lei
Federal nº 8.666/93.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte os serviços
realizados em desconformidade com as especificações exigidas.
PARAGRÁFO SEGUNDO - O prazo de que trata esta cláusula poderá ser revisto nas hipóteses e
forma a que alude o art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93.
PARAGRÁFO TERCEIRO - A CONTRATADA deverá manter as entregas de cada etapa do
contrato, estabelecidas no CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, estando sujeita às penalidades,
incidente no percentual não realizado de cada etapa do contrato, conforme na CLÁUSULA 19 – DAS
SANÇÕES ADMINISTRATIVAS do Termo de Referência.
CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1 Dá-se a este contrato valor total de R$ xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx), referente ao objeto
previsto na CLÁUSULA SEGUNDA.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os pagamentos dos serviços contratados serão efetuados com 10 dias
após, liberação recurso baseada no Cronograma de Entrega dos Projetos, e será efetuado até 10 (dez)
dias após o adimplemento da obrigação, referente à avaliação e liberação previamente realizada pelo
fiscal do contrato, a contratada emitirá nota fiscal. Será retido ao INSS. A alíquota será calculada
conforme legislação e Instrução Normativa nº 0971/2009 do INSS.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A primeira medição será liberada mediante apresentação de relatório de
aprovação do projeto;
PARÁGRAFO TERCEIRO - Os pagamentos serão liberados mediante apresentação das notas
fiscais acompanhadas das medições e dos seguintes documentos:
a) FGTS;
b) INSS;
c) GEFIP ou SEFIP
PARÁGRAFO QUARTO - Para liberação dos pagamentos referentes as medições mensais será
exigido do contratado os seguintes documentos:
 CND (Certidão Negativa de Débito do INSS);
 CRF (Certificado de Regularidade do FGTS);
 Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais;
 Certidão Quanto à Dívida Ativa da União.
PARÁGRAFO QUINTO - Para liberação da última parcela será obrigatória a apresentação dos
seguintes documentos: Certidão Negativa de Débitos emitida pelo INSS.
PARAGRÁFO SEXTO - O valor contratado permanecerá irreajustável.
CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
5.1 Os pagamentos decorrentes da execução do objeto correrão por conta dos recursos da(s) seguintes
dotação(ões) orçamentária(s):
A Dotação orçamentária será: 02.010.10.302.0009.2030.44.90.51 - Obras e instalações.
Fonte 303.01.02.00.00 – solicitação de Despesa nº 3322/2022.

CLÁUSULA SEXTA – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES
6.1 Constituem direitos da CONTRATANTE receber o objeto deste contrato nas condições avençadas
e da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Constituem obrigações da CONTRATANTE:
 Efetuar, com pontualidade, os pagamentos à CONTRATADA, após o cumprimento das
formalidades legais;
 Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do contrato;
 Receber o seu objeto nos termos do art. 73, I e art. 76 da Lei Federal 8.666/93;
 Prestar as informações e os esclarecimentos necessários, atinentes ao objeto do Contrato, que
lhe sejam solicitadas;
 Atestar o recebimento do objeto contratual por meio do Setor competente;
 Promover o acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato com vistas ao seu
perfeito cumprimento, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro
próprio as falhas detectadas e comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer
fatos que exijam medidas corretivas por parte desta;
 Notificar extra-judicialmente a CONTRATADA quando detectadas irregularidades na
execução do contrato.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Constituem obrigações da CONTRATADA:
 Entregar o objeto do Contrato no prazo e forma ajustados;
 Assegurar a execução dos serviços de elaboração dos projetos, proteção e conservação dos
serviços executados;
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Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da
execução do presente contrato;
Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
Apresentar, sempre que solicitado, durante a execução do contrato, documentos que
comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na
licitação, em especial encargos trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais;
Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Segurança do
Trabalho, obrigando seus funcionários a trabalharem com equipamentos individuais de
segurança;
Manter em todos os locais de serviços um seguro sistema de sinalização e segurança,
principalmente nos de trabalho;
Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o
objeto do presente Contrato, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes
da execução de materiais empregados;
Executar imediatamente os reparos que se fizerem necessários nos serviços de sua
responsabilidade independente das penalidades cabíveis;
Responsabilizar-se por danos causados diretamente à CONTRATANTE ou à terceiros,
decorrentes de sua culpa ou solo na execução do presente Contrato;
Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da execução do contrato, bem como pelo risco
de perdas ou extravios, até o efetivo recebimento do objeto pela CONTRATANTE;
Será vedada à Contratada, sob pena de rescisão contratual, caucionar ou utilizar o Contrato
firmado com a Prefeitura de Palotina para qualquer operação financeira, sem a prévia e
expressa anuência da CONTRATANTE;
Comunicar por escrito eventual atraso ou dificuldades verificadas no cumprimento do
contrato, apresentando as razões justificadoras, as quais serão objeto de apreciação pela
Contratante;
A CONTRATADA obriga-se a executar os serviços obedecendo, integral e
rigorosamente, no que for pertinente, os projetos, normas, memoriais, planilhas de
orçamento, cronograma físico-financeiro e especificações e demais documentos que
compõem o edital da presente licitação, sob pena de sofrer as sanções legais e contratuais
cabíveis.
Além das obrigações descritas na CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA
CONTRATADA deste contrato, compete à CONTRATADA cumprir fielmente os prazos de
término de cada etapa, de acordo com o seu CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.
O período de avaliação dos serviços executados relacionado ao cumprimento do
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO tomará como base o primeiro e o último dia do mês
em que o SERVIÇO foi prestado pela CONTRATADA e recebido pela FISCALIZAÇÃO.
A CONTRATANTE poderá, respeitadas outras condições contratuais, tendo presente o seu
fluxo/disponibilidade de caixa, acelerar ou desacelerar o cumprimento do cronograma físicofinanceiro dos serviços.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO
7.1 A fiscalização do presente Contrato será exercida por um representante da CONTRATANTE,
designado pela Secretaria Requisitante, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da
execução do Contrato e de tudo dará ciência à Administração Municipal, conforme art. 67 da Lei nº
8.666, de 1993.
Sendo que para este contrato foram designados os servidores que seguem:
Gestor de Contrato: Rafael Marcuzzo Lazzari / Técnico de Enfermagem / CPF: 073.997.199-93
Suplente: Josiane Pelizzer / Auxiliar Administrativo / CPF: 024.135.719-57
Fiscal de Contrato: Daiane Andrioli Basso / Arquiteta / CPF: 060.022.649-22
Suplente: Tamara Elias Pastre / Arquiteta / CPF: 066.399.079-33
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda
que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da CONTRATANTE ou
de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
PARÁGRAFO SEGUNDO - O cronograma deverá representar o integral planejamento do
empreendimento, inclusive das suas etapas, de modo a permitir o fiel acompanhamento dos prazos
avençados, bem ainda, a aplicação das sanções previstas na CLÁUSULA 19 – DAS SANÇÕES
ADMINISTRATIVAS, do Termo de Referência, em caso de seu inadimplemento.
CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA
8.1 O período de vigência do contrato será de 360 (trezentos e sessenta) dias, contados da data de
publicação deste contrato.
CLÁUSULA NONA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
9.1 Este Contrato somente sofrerá alterações, consoante disposições do Art. 65, da Lei n.º8.666, de
1993, por meio de Termo Aditivo.
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
10.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, a CONTRATADA que:
10.1.1Não assinar o contrato quando convocada dentro do prazo de validade da proposta;
10.1.2 Apresentar documentação falsa;
10.1.3 Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da
contratação;
10.1.4 Ensejar o retardamento da execução do objeto;
10.1.5 Deixar de entregar documentos exigidos no certame;
10.1.6 Falhar ou fraudar na execução do contrato;
10.1.7 Comportar-se de modo inidôneo; e
10.1.8 Cometer fraude fiscal.
10.2 Pela inexecução total ou parcial do Contrato resultante desta Tomada de Preços, poderão ser aplicadas as
seguintes penas:
12.2.1 Advertência, no caso de inexecução parcial do contrato;
12.2.2 Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de inexecução total do
contrato;
12.2.3 Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10%
(dez por cento) sobre o valor total do Contrato, quando a licitante vencedora, injustificadamente ou por
motivo não aceito pela Prefeitura Municipal e suas Secretarias deixar de atender totalmente à Autorização
de Fornecimento ou à ordem de serviço;
12.2.4 Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10%
(dez por cento) sobre o valor total do Contrato, quando a licitante vencedora, injustificadamente ou por
motivo não aceito pela Prefeitura Municipal e suas Secretarias atender parcialmente à Autorização de
Fornecimento ou à ordem de serviço.
12.3 Levando-se em conta o caso concreto, o nível de gravidade e os prejuízos causados à Administração, a
licitante que:
a) Não mantiver sua proposta ou solicitar o cancelamento do lance depois de finalizada a etapa de disputa
ou, ainda, deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no Termo/Edital/Ata/Contrato;
b) Recusar-se ou deixar de enviar documentos necessários à análise da proposta, previstos no
Termo/Edital/Ata/Contrato;
c) Não enviar amostra para análise, quando for o caso, se esta exigência estiver prevista no
Termo/Edital/Ata/Contrato;
d) Recusar-se ou deixar de responder diligência solicitada durante a análise da proposta ou da
documentação de habilitação;
e) Deixar de manter as condições de habilitação ao longo da execução do Contrato;
f) Convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar a ata/celebrar o contrato no prazo
previsto;
Pena: impedimento de licitar e de contratar com quaisquer órgãos/entidades da Administração Municipal
pelo prazo de até 06 (seis) meses.
12.4 A licitante que:
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a) Recusar-se ou deixar de enviar documento (s) necessário (s) à comprovação de capacidade para
assinatura do Contrato/Nota de Empenho, de acordo com o solicitado;
b) Recusar-se ou deixar de assinar o Contrato dentro do prazo de validade da sua proposta;
c) Recusar-se ou deixar de receber a Nota de Empenho referente à contratação;
Pena: impedimento de licitar e de contratar com quaisquer órgãos/entidades da Prefeitura Municipal pelo
prazo de 01 (um) ano e multa de 20% (vinte por cento) em relação ao valor total de sua proposta.
22.5 A licitante que:
a) Recusar-se ou deixar de fornecer quaisquer dos itens contratados;
b) Atrasar a entrega de quaisquer dos itens solicitados por prazo superior a 30 (trinta) dias;
c) Entregar produtos ou prestar serviços com características diversas daquelas constantes de sua proposta,
salvo se mediante devida comprovação quanto à equivalência em processo administrativo adequado e
aprovado pela autoridade competente, ou no Contrato, recusando-se ou deixando de substituí-lo no prazo
fixado;
d) Deixar de prestar garantia técnica a quaisquer dos itens relativos à licitação, dentro do prazo exigido no
instrumento convocatório;
Pena: impedimento de licitar e de contratar com quaisquer órgãos/entidades da Municipalidade pelo prazo
de 02 (dois) a 03 (três) anos, e multa de 20% (vinte por cento) em relação ao valor global atualizado do
Contrato ou ao valor total do empenho.
12.6 A licitante que:
a) Omitir informações em quaisquer documentos exigidos na Tomada de Preços;
Pena: impedimento de licitar e de contratar com quaisquer órgãos/entidades da União pelo prazo de até 04
(quatro) anos.
b) Adulterar documento, público ou particular, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a
verdade;
Pena: impedimento de licitar pelo prazo de até 05 (cinco) anos.
12.7 A licitante que:
a) Perturbar qualquer ato da sessão pública da licitação como, por exemplo, ofender o Pregoeiro, Presidente
ou membro da comissão ou equipe de apoio, ou levantar falsa acusação quanto à prática dos servidores
envolvidos na realização do certame;
b) Solicitar sua inabilitação depois de concluída a fase de habilitação;
c) Deixar de apresentar nova proposta ou planilha de formação e composição de preços no prazo
estabelecido pelo Pregoeiro ou equipe de apoio, devidamente adaptada ao valor final ofertado na fase de
lances ou obtido mediante negociação;
d) Interpor recurso meramente protelatório, com base em fundamentação que já tenha sido motivo de
impugnação ao Edital e seus Anexos e resultado em improcedência, ou interpor intenção de recurso e
posteriormente deixar de apresentá-lo, causando morosidade à disputa da licitação;
Pena: impedimento de licitar e de contratar com quaisquer órgãos/entidades da Administração Municipal
pelo prazo de 03 (três) meses, e ficará sujeito à multa de 10% (dez por cento) em relação ao valor total
estimado do (s) item (ns) em disputa.
12.8 Se o licitante comportar-se de modo inidôneo:
a) Praticando atos comprovadamente realizados com má-fé ou dolo;
Pena: impedimento de licitar e de contratar com quaisquer órgãos/entidades da Administração Municipal
pelo prazo de até 05 (cinco) anos, e multa de 20% (vinte por cento) em relação ao valor total de sua
proposta ou ao valor do empenho ou Contrato;
b) Participando, na licitação, de empresa constituída com a finalidade de burlar penalidade aplicada
anteriormente, a qual será constatada mediante a verificação dos quadros societários, objetos sociais e/ou
endereços, da empresa participante e da penalizada anteriormente;
Pena: impedimento de licitar e de contratar com quaisquer órgãos/entidades da Administração Municipal
pelo prazo de até 05 (cinco) anos, e multa de 20% (vinte por cento) em relação ao valor total de sua
proposta ou ao valor do empenho ou Contrato;
12.9 A dosimetria das penalidades levará em consideração, além dos fatos e provas constantes do processo
administrativo:
a) o dano causado à Administração;
b) o caráter educativo da pena;
c) a reincidência como maus antecedentes;
d) a proporcionalidade.
12.10 O licitante que cometer fraude fiscal, mediante declaração falsa sobre seu enquadramento fiscal, omissão,
falsificação ou alteração de informações em suas notas fiscais ou de outrem, ficará sujeito a pena de
24
TOMADA DE PREÇOS 029/2022

Município de Palotina
Rua Aldir Pedron, 898 – Centro, Palotina – Estado do Paraná
Fone (44) 3649-7800 CEP 85950-000
CNPJ: 76.208.487/0001-64

OBJETIVOS DE
DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL

impedimento de licitar e de contratar com quaisquer órgãos/entidades da Administração Municipal pelo prazo de
até 05 (cinco) anos.
12.11 Será assegurado ao licitante o direito ao contraditório e à ampla defesa;
12.12 A aplicação de uma das penalidades previstas no Termo/Edital/Ata/Contrato não exclui a possibilidade de
aplicação de outras cumulativamente;
12.13 As penalidades serão registradas no Cadastro de Impedidos de Licitar do TCE/PR e, no caso de
impedimento de licitar e de contratar, o licitante será descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas
previstas Termo/Edital/Ata/Contrato e em demais cominações legais;
12.14 Nos casos em que couber, serão aplicadas ainda as sanções previstas na Lei nº 12.846/13, que dispõe sobre
a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração
pública.

PARÁGRAFO ÚNICO - Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado à
CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS
11.1 A troca eventual de documentos e cartas entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA, será
feita através de protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de
documentos ou cartas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO CONTRATUAL
12.1 A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, com as conseqüências contratuais
e as previstas em lei ou regulamento.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Constituem motivos para rescisão do Contrato:
 O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;
 O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos;
 A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade
da conclusão do fornecimento, no prazo estipulado;
 O atraso injustificado no início do fornecimento;
 A paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;
 A fraude na execução do Contrato, o comportamento de modo inidôneo, a declaração falsa e o
cometimento de fraude fiscal;
 A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA com outrem,
a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não
admitidas neste Contrato;
 Desatendimento das determinações regulares emanadas da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;
 O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da
Lei n.º 8.666/93;
 A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
 A dissolução da CONTRATADA;
 Alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que
prejudique a execução do Contrato;
 Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado a
CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o Contrato;
 A supressão, por parte da CONTRATANTE, de compras, acarretando modificação do valor
inicial do Contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei n.º 8.666/93, salvo as
supressões resultantes de acordo celebrado entre os CONTRATANTES, nos termos do inciso
II, § 2º do art. 65 da referida Lei;
 A suspensão de sua execução, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo superior a
120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem
interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo,
independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e
contratualmente imprevista desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado à
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CONTRATADA. Nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das
obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;
O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE
decorrentes do fornecimento, já recebidos, salvo em caso de calamidade pública, grave
perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado a CONTRATADA o direito de optar pela
suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;
A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execução do Contrato; e
Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão do Contrato poderá ser:
 Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerado nas letras
―a‖ a ―r‖ do parágrafo primeiro desta Cláusula.
 Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que
haja conveniência para a CONTRATANTE; e
 Judicial, nos termos da legislação.
PARÁGRAFO TERCEIRO - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de
autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.
PARÁGRAFO QUARTO - Quando a rescisão ocorrer com base nas letras ―l‖ a ―q‖ do parágrafo
primeiro desta cláusula, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos
regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:
a) devolução da garantia; e
b) pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão.
PARÁGRAFO QUINTO - A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a
retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuízos causados à
CONTRATANTE, além das sanções previstas neste Instrumento.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS
13.1 Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Instrumento serão decididos
pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei n.º8.666, de 1993.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO
14.1 Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores
e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de
licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.
Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:
a) ―prática corrupta‖: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer
vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou
na execução de contrato;
b) ―prática fraudulenta‖: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar
o processo de licitação ou de execução de contrato;
c) ―prática colusiva‖: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com
ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer
preços em níveis artificiais e não-competitivos;
d) ―prática coercitiva‖: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às
pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou
afetar a execução do contrato;
e) ―prática obstrutiva‖: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou
fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo
de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja
intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro
multilateral promover inspeção.
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14.2 Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral,
mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa
física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga
de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da
empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas,
coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo
organismo.
14.3 Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para
a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em
parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou
reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam
inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à
licitação e à execução do contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO
15.1 A CONTRATANTE publicará na imprensa oficial do município, o extrato deste Contrato, no
prazo de até 20 (vinte) dias da data de sua assinatura.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO
16.1 As partes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste termo, perante o Foro da Comarca
de Palotina, Estado do Paraná.
16.2 E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento contratual, por si e
seus sucessores, em 02 (duas) vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito.
Palotina, de XX, de 2022.
SR. LUIZ ERNESTO DE GIACOMETTI
Município de Palotina
Contratante

SR. _________________________________
_______________________________
Contratada

TESTEMUNHAS:
1._________________________________
NOME: ____________________________

2.______________________________
NOME: ________________________

RG: _______________________________

RG:__________________________
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ANEXO X - FORMULARIO PARA ASSINATURA DE CONTRATO
(DEVE CONSTAR NO ENVELOPE DE PROPOSTA DE PREÇOS)
(A não apresentação desse formulário não implica na inabilitação da licitante)
DECLARAÇÃO contendo informações para fins de assinatura do contrato.
Razão Social da proponente: _________________________________________________,
Endereço ____________________________________________________________________,
Bairro ______________________________________________ CEP: __________________,
Cidade ______________________________, Estado _______________________________,
CNPJ nº _____________________________________________________________________,
Inscrição Estadual nº _______________________________________________________,
Inscrição Municipal/ISS (alvará) nº _________________________________________,
Nº do telefone ___________________ Nº de fax da empresa ____________________,
Nome do representante legal autorizado para assinatura do contrato, (aac),
______________________________________________________________________________
Função do representante legal, (aac), ________________________________________
Endereço do representante legal, (aac), ______________________________________
RG nº ___________________ Órgão emissor _________
CPF nº ____________________________________________
E-mail _______________________________________________

_______________, ______ de ______________ 2022.

Assinatura e Identificação do Responsável Legal e da Empresa
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ANEXO XI - TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO
1.1 A presente licitação tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E PBA NECESSÁRIOS PARA A REFORMA E
AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL PREFEITO QUINTO ABRÃO DELAZERI, PARA
ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTA MUNICIPALIDADE,
DENTRO DAS NORMAS E EXIGENCIAS LEGAIS, conforme especificações contidas neste termo de
referência e legislação vigente.
2. MOTIVAÇÃO
2.1 A Secretaria Municipal de Saúde solicita autorização para licitação de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PBA e PROJETOS EXECUTIVOS NECESSÁRIOS PARA A
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL PREFEITO QUINTO ABRÃO DELAZERI.
2.1.1 A necessidade de ampliação do Hospital Municipal Prefeito Quinto Abrão Delazeri decorre de várias
demandas: necessidade de ampliação dos atendimentos quali e quantitativos, readequação do mesmo à legislação
sanitária vigente, implementação de Palotina como sede de microregião de saúde, que contempla o atendimento
de outros municípios, implantação de outras especialidades, implantação de leitos de saúde mental em Hospital
Geral e ampliação do número de leitos para adequação à nova política hospitalar vigente que contempla hospitais
acima de 50 leitos.
2.2 Torna-se necessária a contratação dos projetos da ampliação e reforma do Hospital, pois, estes possuem
especificidades e particulares por se tratar de um estabelecimento de saúde. Os profissionais contidos no quadro
técnico municipal não estão capacitados para a realização de tais projetos, e visto que para a capacitação destes
seriam necessários tempo, cursos específicos e foco dos profissionais somente neste processo, no momento, isto
se tornaria inviável para administração atual, pois estes projetos iriam interferir nos demais processos de
licitações de obras que hoje ocorrem no município.
2.3 Conforme parecer técnico da Secretaria de Saúde, trata-se de solicitação visando contratação de serviço
especializado de projeto para Reforma e Ampliação do Hospital Municipal Prefeito Quinto Abrão Delazeri. O
nicho de estrutura hospitalares é muito complexo, segue várias resoluções sanitárias e necessita de empresa que
tenha expertise na área, a fim de que possa ser aprovado pela Vigilância Sanitária; pré requisito para liberação de
recursos de contratos e convênios. Além disso, é preciso também destacar o dispêndio de tempo tendo em vista a
abertura para projetos/cadastros na oportunidade; e que precisam ser cumpridos; isso sem mencionar a
necessidade assistencial premente de expansão da estrutura; pré requisito fundamental para as equipes e para os
usuários atendidos.
2.4 O município de Palotina não dispõe de pessoal técnico suficiente e com as especialidades em engenharia para
a prestação de serviços presentes neste termo, como Engenheiro Mecânico e Engenheiro Eletricista. Para tanto
teria que aprovar uma Lei criando vagas para estes cargos. Porém, mesmo abrindo concurso para estes
profissionais, os mesmo podem não ter o conhecimento técnico para executar projetos voltados à área de saúde,
assim como os profissionais lotados não possuem.
2.5 Os projetos de engenharia, requisitados através deste processo licitatório são pontuais, atendendo a demanda
de projeto de um Estabelecimento de Saúde, que necessita de projetos específicos como Projeto de Gases
Medicinais, Projeto de Ventilação, Climatização e Renovação de ar (certos ambientes necessitarão ter em seus
interiores Pressão Negativa, Pressão Positiva, filtragem de ar, etc), Projeto de Proteção Radiológica, e mesmo o
Projeto Arquitetônico de um Hospital tem suas especificidades que demandam de conhecimento técnico.
2.6 A atual equipe não possui tempo para atender a demanda de projetos, tanto que vem recebendo doações de
projetos.
______________________________________________
Silvio Luiz de Souza
Secretário Municipal de Saúde
3. MODALIDADE DE LICITAÇÃO
3.1 Os bens, objeto desta licitação, enquadram-se na categoria de não se enquadram como bens e serviços
comuns, de que trata a Lei nº 10.520/2002, por possuírem padrões de desempenho e características gerais,
enquadram-se na categoria de Objeto de que trata a Lei nº 8.666/1993 e suas alterações, incluídos como serviços
engenharia, portanto a modalidade a ser escolhida é a Tomada de Preços. A contratação visa, respeitada a
isonomia entre os licitantes, selecionar a proposta que garanta a boa qualidade da Obra a ser executada ao menor
valor, contribuindo para diminuição dos gastos governamentais;
________________________________________
Sidnei Ferreira Fernandes
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Coordenador do Departamento de Licitações e Compras
4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
4.1 O objeto deste termo de Referencia deve atender os requisitos, condições e diretrizes técnicas e
administrativas para elaboração de Projetos Executivos de Engenharia para execução de obras de reforma e
ampliação do Hospital Municipal Prefeito Quito Abrão Delazeri, no Município de Palotina-Pr.
4.2 Para cumprir com o objeto os servidores da contratada devem:
4.2.1 Os empregados da CONTRATADA devem ter treinamento específico para as funções que irão
exercer;
4.2.2 Os exames médicos admissionais e rotineiros devem ser mantidos em dia, previstos do Ministério
do Trabalho e Emprego;
4.2.3 Todos os empregados, obrigatoriamente, devem utilizar os EPIs necessários e adequados à execução
de cada serviço, de acordo com a legislação em vigor, e se apresentar uniformizados e devidamente
identificados, que são de responsabilidade da contratada.
4.3 A CONTRATADA deverá obedecer às normas de Segurança do Trabalho vigentes no país e sempre que
solicitadas pelo Departamento de Segurança do Trabalho, deverá fornecer cópia das documentações pertinentes.
4.4 A CONTRATADA deverá responsabilizar-se pelo fornecimento de todos os MATERIAIS necessários à
perfeita execução dos serviços;
4.5 A CONTRATADA deverá manter em dia todas as exigências e regras exigidas pela legislação trabalhista,
como FGTS, INSS e outros;
4.6 Sempre que julgar necessário o fiscal de contrato poderá solicitar a empresa declarada vencedora do certame
o registro de seus funcionários bem como o comprovante de pagamento dos tributos trabalhistas e
previdenciários de seus funcionários, ou outros direitos trabalhistas adquiridos por convenção coletiva de
trabalho, com intuito de realizar uma eficiente fiscalização do mesmo;
4.7 Este objeto é para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Trata-se de Projeto para
Reforma e Ampliação do Hospital Municipal Prefeito Quinto Abrão Delazeri, contemplando as seguintes
Unidades Funcionais com ambientação mínima exigida para cada uma e seus Ambientes de apoios de acordo
com a RDC 050/02 – ANVISA, ou suas alterações e demais Resoluções pertinentes como: UNIDADE
FUNCIONAL 2 - ATENDIMENTO IMEDIATO; UNIDADE FUNCIONAL 3 - INTERNAÇÃO (GERAL E
INTENSIVA); UNIDADE FUNCIONAL 4 - APOIO AO DIAGNÓSTICO E TERAPIA (RADIOLOGIA E
ULTRASSONOGRAFIA, CENTRO CIRÚRGICO E OBSTÉTRICO); UNIDADE FUNCIONAL 5 - APOIO
TÉCNICO (COZINHA, LACTARIO, NUTRIÇÃO ENTERAL, FARMÁCIA, CENTRAL DE MATERIAL
ESTERILIZADO); UNIDADE FUNCIONAL 7 - APOIO ADMINISTRATIVO, UNIDADE FUNCIONAL 8 APOIO LOGÍSTICO (PROCESSAMENTO DE ROUPA , MANUTENÇÃO, NECROTÉRIO, CONFORTO E
HIGIENE, LIMPEZA E ZELADORIA).
4.7.1Por se tratar de um Projeto de Reforma e Ampliação, onde a Edificação existente está situada na Rua
Pioneiro, 350, Bairro Santa Terezinha e foi construída há mais de 20 anos, não possui PBA aprovado e
parte dos ambientes existentes não estão de acordo com as normas e resoluções vigentes, é impossível
definir com precisão a metragem total do projeto a ser licitado, por não saber quais ambientes serão
mantidos na edificação existente e quais serão projetados na ampliação.
4.7.2 A Gestão solicita que a entrada principal para os usuários seja na Rua Soldado José Irio Rottoli, que
se transformará futuramente em mão única. A empresa contratada precisará analisar e projetar
considerando a melhor logística, fluxos, modificações estruturais necessárias, seguindo as normas e
resoluções vigentes, voltadas à saúde (RDC 50/2002 (e suas alterações), RDC 51/2011, RDC 611/2022,
RDC 222/2018, Res. SESA nº 389/06, etc), à acessibilidade (NBR 9050), Código de Saúde do Estado do
Paraná, Código de Obras Municipal, etc. O layout do PBA e demais projetos serão analisados e
aprovados pela contratante antes da aprovação na SESA e demais órgãos e concessionárias e antes da
elaboração do Projeto Executivo.
4.7.3 A edificação existente, que possui 1.668,35 m² e será reformada e ampliada, está implanta sobre 9
terrenos, que juntos formam uma área de 6.457,49 m². A taxa de ocupação da zona Residencial 1, onde
está implantado é de 70%. Está localizada abaixo do nível da rua e possui rampas para acesso de usuários
e veículos. A contratada precisará analisar a melhor forma de resolver esse desnível que é ainda maior na
esquina das Ruas Pioneiro e Rua Soldado José Irio Rottoli.
4.7.4 O projeto deve ser executado contemplando, no mínimo, um total de 50 (cinquenta) leitos de
internação geral (entre enfermarias masculinas, femininas, saúde mental, cirúrgica masculina, cirúrgica
feminina, pediátricas, lactantes, obstétricas, quarto PPP e quartos de isolamento), 10 leitos de internação
intensiva (UTI) e 6 (seis) leitos de observação ( Masculino, feminino e pediátrico). Centro Cirúrgico e
Obstétrico com 1 (uma) Sala Grande para Cirurgia, 1 (uma) Sala para Cirurgia Geral e 1 (uma) Sala para
Parto Cirúrgico. Salas de exames contemplando 1 (uma) Sala de Raio X e 1 (uma) Sala de Ultrassom.
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4.7.5 Os ambientes mínimos necessários, conforme a RDC 50/2002 (e suas alterações), estão dispostos no
Anexo II. Porém, o município poderá incluir mais ambientes que julgar necessários para o melhor
funcionamento do estabelecimento.
Obs: Os quadros com ambientes e metragens são apenas estimativos e baseados na metragem mínima
exigida pela norma, podendo mudar na hora do projeto conforme o layout do projeto apresentado.
4.7.6 A RDC 50/2002 ESTÁ PASSANDO POR CONSULTA PÚBLICA, CASO SEJA APROVADA E
PUBLICADA A NOVA ATUALIZAÇÃO ENQUANTO O CONTRATO ESTIVER DENTRO DA
VIGÊNCIA, O PROJETO DEVERÁ SER MODIFICADO/ADEQUADO DE MODO A ATENDER AS
EXIGÊNCIAS DA NOVA RESOLUÇÃO, SEM ÔNUS PARA A CONTRATANTE.
4.7.7 Estima-se que a Área Total final, somando a área existente do hospital que será reformada e a área a
ser ampliada, será aproximadamente 3800m².
4.7.8 O Projeto Básico de Arquitetura – PBA (representação gráfica + relatório técnico, conforme Res.
SESA nº 389/06, RDC 51/2011 e RDC 50/02 ou suas alterações) será a base para o desenvolvimento dos
projetos complementares de engenharia (estrutural e instalações).
4.7.9 Os projetos deverão ser guiados pelas diretrizes da SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
previstas na instrução normativa nº 01/2010 da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação, ainda
prever soluções e especificações compatíveis com os requisitos técnicos da qualidade para o nível de
eficiência indicados na Portaria INMETRO nº 372/2010.
4.8 A empresa licitante deverá fornecer os seguintes documentos aprovados pelos órgãos competentes: PBA Projeto Básico de Arquitetura (representação gráfica + relatório técnico + documentos complementares)
conforme RE SESA-PR Nº 389/06, RDC 51/2011 e RDC 50/02 ou suas alterações; Projeto Arquitetônico
de Reforma e Ampliação conforme RDC 50/02 e suas alterações; Projeto Estrutural de Estruturas em
Concreto Armado e/ou metálicas, inclusive fundação e estrutura da cobertura, com sondagem do solo;
Projeto Hidrossanitário e Drenagem; Projeto Elétrico, com Subestação de energia (gerador), Sistema ITmédico, CFTV, Telefônico e Lógica; SPDA – Projeto de Sistema de Proteção Contra Descargas
Atmosféricas; Projeto de Ventilação, Exaustão e Climatização; Projetos de Proteção Radiológica e
Blindagem; Projeto de Instalações Prediais de Gases Medicinais; Plano de Segurança Contra Incêndio e
Pânico – PSCIP; Projeto de Sonorização e Sinalização de Enfermagem; Projeto de GLP canalizado;
Projeto de Comunicação Visual; Projeto de Terraplanagem; Licença Ambiental e demais documentações
exigidas pelo IAT; Memorial Descritivo; Cronograma Físico Financeiro; Planilha de Quantitativos e
Orçamento Executivo com Memória de Cálculo, Cotações, Composiçoes de Custos em Planilha exigida
pelo Órgão onde o recurso da Obra será pleiteada e aprovada (Planilha Múltipla ou Planilha do Paraná
Edificações, etc). Segue relação de itens e a descrição detalhada dos serviços:
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16

UNID

QUANT.

M²

3.800,00

M²

1.668,35

M²

2.131,65

M²
M²
M²

3.800,00
3.800,00
2.131,65

M²
M²
M²

3.800,00
3.800,00
3.800,00

M²

3.800,00

M²
M²
M²
M²
M²

3.800,00
3.800,00
18,90
3.800,00
3.059,53

UNID

01 UNID

DESCRIÇÃO
PROJETO BÁSICO DE ARQUITETURA – PBA (representação gráfica + relatório
técnico + documentos complementares) conforme RE SESA-PR Nº 389/06, RDC 51/2011 e
RDC 50/02 ou suas alterações
PROJETO ARQUITETÔNICO DE OBRA DE REFORMA (ÁREA EXISTENTE:
1668,35M2) CONFORME RDC 50/02 OU SUAS ALTERAÇÕES.
PROJETO ARQUITETÔNICO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO CONFORME RDC 50/02
OU SUAS ALTERAÇÕES.
PLANO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO - PSCIP
PROJETO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS DE GASES MEDICINAIS
PROJETO ESTRUTURAL DE ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO E/OU
METÁLICAS, INCLUSIVE FUNDAÇÃO E ESTRUTURA DA COBERTURA COM
SONDAGEM DE SOLO
PROJETO HIDROSSANITÁRIO E DRENAGEM
PROJETO DE VENTILAÇÃO, EXAUSTÃO E CLIMATIZAÇÃO
PROJETO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS SPDA
PROJETO ELÉTRICO, COM SUBESTAÇÃO DE ENERGIA (GERADOR), SISTEMA
IT-MÉDICO, CFTV, TELEFÔNICO E LÓGICA
PROJETO DE SONORIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE ENFERMAGEM
PROJETO DE GLP CANALIZADO
PROJETO DE RADIOPROTEÇÃO DA SALA DE RADIOLOGIA
PROJETO DE COMUNICAÇÃO VISUAL
PROJETO DE TERRAPLANAGEM
LICENÇA AMBIENTAL (LICENÇA PRÉVIA, LICENÇA DE INSTALAÇÃO E
LICENÇA DE OPERAÇÃO, PGRCC – PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS
DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PGRS – PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS
SÓLIDOS, PGRSS – PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SERVIÇOS DE
SAÚDE, CERTIDÃO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (PLANILHA DE QUANTITATIVOS, MEMÓRIA DE
CÁLCULO, COMPOSIÇÕES DE CUS-TOS, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO,
MEMORIAIS,
COTAÇÕES
DE
PREÇOS
E
COORDENAÇÃO
E
COMPATIBILIZAÇÃO) EM PLANILHA EXIGIDA PELO ORGÃO DE APROVAÇÃO

OBJETIVOS DE
DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL

UNID

01 UNID

4.8.1 Todos os projetos deverão obedecer o Capítulo VII , Seção I, os arts. 513 ao 526 do Decreto do
estado do Paraná nº 10086 de 17 de Janeiro de 2022 e ser entregues aprovados pelos órgão
competentes e assinadas pelo autor, acompanhadas das copias digitais na metodologia BIM e/ou
tecnologias compatíveis com o BIM, em versão IFC, PDF e DWG, acompanhado de ART ou RRT
devidamente quitadas pela empresa contratada e outros documentos necessários conforme especificidade
de cada projeto. Os projetos deverão vir acompanhados de planilha orçamentária relativa aos serviços
previstos no projeto, baseada na planilha SINAPI, SEIL PR ou similar conforme solicitação, bem como
de memorial descritivo/especificações técnicas. O profissional responsável pelo projeto deverá visitar o
local da obra antes de inicia-lo, sendo as despesas de transporte por sua conta.
4.8.1.1 Para entrega de Quantitativos, Orçamentos e Cronograma-físico financeiro, as planilhas deverão
ser entregues ao Município, em EXCEL e PDF, com uma via protegida e uma desprotegida, para fins de
unificação de todas as planilhas de todos os projetos que compõem a obra proposta;
4.8.1.2 Os Memoriais Descritivos deverão ser entregues em uma via em PDF e em WORD, para fins de
unificação de todos os memoriais descritivos que compõem a obra proposta; Deverão ser
obrigatoriamente atendidas as Normas Vigentes relativas a cada projeto específico;
4.8.1.3 Para que a Contratada elabore os projetos de forma geral, o Município disponibilizará acesso a
todas as informações existentes em seus arquivos, cabendo à contratada fazer seus próprios levantamentos
para informações complementares não disponibilizadas pela contratante (dados de instalações de galerias
pluviais, hidrossanitárias, elétricas, projetos arquitetônicos, redes telefônicas, redes de lógica ou outros
necessários).
4.8.1.4 Na ART ou RRT deverá constar todos os serviços efetuados, inclusive planilhas orçamentárias,
cronograma físico-financeiro, memorial de cálculo, memorial descritivo, etc.
4.8.1.5 O Carimbo/selo das pranchas seguira o modelo contido no Código de Obras do município –
Anexo II.
4.8.1.6 A CONTRATADA deverá entregar os seguintes documentos com as versões finais dos serviços:
a) 2 (dois) CD-ROMs e 2 PENDRIVEs contendo apresentação em formato digital dos projetos, gravada
em aplicativos do tipo PDF CREATOR – ACROBAT da Adobe System, em sua última versão, e na
metodologia BIM e/ou tecnologias compatíveis com o BIM, em extensão de arquivo *pdf, *IFC e *DWG
respectivamente;
b) 3 (três) vias plotadas do PBA (Representação Gráfica, Relatório Técnico, Requerimento e Declaraçoes
conforme RE SESA-PR Nº 389/06, RDC/ANVISA n. 51/11 e RDC/ANVISA n. 50/02 e suas alterações)
aprovado e 3 (três) vias plotadas de todos os Projetos Executivos aprovados;
c) 3 (três) vias impressas e encadernadas de Memoriais Descritivos e de Cálculo, Especificações
Técnicas, Orçamento e Cronograma Físico-Financeiro da Obra e detalhes, assinadas pelo Coordenador do
Projeto e respectivos autores;
4.8.1.7 Os comentários, exigências e aprovações da CONTRATANTE serão formalizados em
documentos próprios e, quando necessário, em indicações nos documentos fornecidos pela
CONTRATADA.
4.8.2 PROJETO BÁSICO DE ARQUITETURA – PBA (representação gráfica + relatório técnico +
documentos complementares) conforme RE SESA-PR Nº 389/06: O projeto deve atender as
especificações do item anterior e atender a todas as normas vigentes. Devem atender O Código de Saúde
do Estado do Paraná, Resoluções da Diretoria Colegiada - RDC ANVISA – RDC 50/2002 e suas
alterações, RDC 51/2011, RDC 611/2022, RDC 222/2018, Resoluções da Secretaria de Saúde: RE SESA
389/2002, RE SESA 437/2013, etc e demais normas federais, estaduais e municipais e ABNT para
estabelecimentos assistenciais de saúde, e aprovado pelo orgão competente.
4.8.2.1 Representação Gráfica:
a) Plantas baixas, implantação, cobertura, cortes, fachadas e elevações conforme legislações
específicas e Código de Obras Municipal;
b) Todos os ambientes com nomenclatura conforme listagem contida nas normas, resoluções e
padrões de referência federais, estaduais e municipais vigentes para Hospital e identificar as
Unidades Fucionais (RDC 050/02 – ANVISA e suas alterações) através de hachuras para delimitar
e diferenciar uma das outras;
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c) As plantas devem indicar todas as dimensões (medidas lineares e áreas internas dos ambientes,
aberturas e espessura das paredes) e níveis de pisos dos pavimentos referenciados aos níveis
indicados na implantação;
d) Locação de louças sanitárias, bancadas e aparelhos sanitários, posição do mobiliário relevante,
locação dos equipamentos não portáteis e de infra-estrutura, indicação dos pontos das instalações
ordinárias e especiais exigidos para cada ambiente de acordo com a RDC 50/2002 e suas
alterações, equipamentos de geração de água quente e vapor, equipamentos de tratamento de água,
equipamentos de fornecimento de energia elétrica regular e alternativa, equipamentos de
fornecimento ou geração de gases, equipamentos de climatização, locais de armazenamento e,
quando houver, tratamento de resíduos e, quando houver, locais de tratamento de efluentes e
emissões aéreas;
e) Indicações de cortes, elevações, ampliações e detalhes;
f) Em se tratando de reforma e/ou ampliação, as plantas devem conter legenda indicando área a ser
demolida, área a ser construída e área existente;
g) Locação (implantação) da edificação ou conjunto de edificações inclusive de apoio técnico ou
logístico, seus acessos de pedestres e veículos, com níveis de referência;
h) Planta de cobertura com todas as indicações pertinentes;
i) Planta de situação do terreno em relação ao seu entorno urbano;
j) Identificação e endereço completo do estabelecimento, data da conclusão do projeto, número
seqüencial das pranchas, área total e do pavimento;
k) A documentação e o projeto vistados nas análises deverão permanecer anexados ao processo
durante o processo de avaliação.
l) A documentação e o projeto não podem apresentar rasuras, emendas ou anotações e devem ser
impressos uniformemente.
4.8.2.2 Relatório Técnico:
a) Dados cadastrais do estabelecimento, tais como: razão social, nome fantasia, endereço, CNPJ e
número da licença sanitária de funcionamento anterior, caso exista, dentre outras que a vigilância
sanitária local considere pertinente;
b) Memorial do projeto de arquitetura descrevendo as soluções adotadas no mesmo, onde se
incluem, necessariamente, considerações sobre os fluxos internos e externos;
c) Resumo da proposta contendo listagem de atividades ou produtos que serão executadas na
edificação do estabelecimento, assim como de atividades de apoio técnico ou logístico que sejam
executadas fora da edificação do estabelecimento em análise utilizando como referência a
terminologia e listagem da RDC 050/02 – ANVISA e suas alterações, ou outras normas e
regulamentos específicos vigentes;
d) Quadro de número de leitos, quando houver, discriminando: leitos de internação, leitos de
observação e leitos de tratamento intensivo;
e) Relação de produtos e/ou serviços realizados no estabelecimento;
f) Relação de serviços e/ou produtos terceirizados com indicação do terceirizado, com razão social,
endereço, CNPJ/CPF e cópia la licença sanitária do prestador do serviço;
g) Especificação básica de materiais de acabamento e equipamentos de infra-estrutura (poderá
estar indicado nas plantas de arquitetura) e quando solicitado, dos equipamentos não portáteis;
h) Descrição sucinta da solução adotada para o abastecimento de água potável, energia elétrica
(inclusive de emergência, se for o caso), coleta e destinação de esgoto, resíduos sólidos e águas
pluviais da edificação;
i) Projeto de radioproteção, em conformidade com a RDC 611/2022 – ANVISA e de acordo com o
Capítulo 5 da RE. SESA nº 389/06;
j) No caso de serviços de medicina nuclear ou de radioterapia, projeto de radioproteção conforme
legislação específica;
k) No caso de estabelecimentos com terapia renal substitutiva, o projeto do Sistema de Tratamento
de Água para Diálise, conforme o Capítulo 4 da RE. SESA nº 389/06 e regulamentos e normas
específicas (da RE. SESA nº 437/13);
l) Declaração assinada pelo responsável técnico do projeto e pelo responsável pelo
estabelecimento que o estabelecimento estará cumprindo as exigências legais dos órgãos oficiais
que tenham ação sobre as atividades a serem desenvolvidas no mesmo, como, urbanismo
municipal, meio ambiente – Instituto Ambiental do Paraná, prevenção contra incêndios – Corpo de
Bombeiros, explosivos – SESP e exército, entre outros.
m) O Relatório Técnico deve ter as folhas numeradas seqüencialmente.
4.8.2.3 Documentos Complementares:
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a) Requerimento (anexo II da RE. SESA nº 389/06) assinado pelos responsáveis pelos
Estabelecimentos e pelo projeto, identificando o tipo de obra – construção, reforma ou ampliação,
solicitando a avaliação do projeto arquitetônico;
b) Declarações do anexo III e VIII da RE. SESA nº 389/06;
c) ART’s do CREA/PR ou RRT’s do CAU, pagas, referentes ao projeto arquitetônico, ao projeto
do sistema de tratamento de água para diálise, ao projeto de proteção radiológica e projeto de
sistema individual de tratamento de esgoto, quando for o caso.
4.8.3 PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO:
4.8.3.1 Elaboração de Projeto Executivo de Arquitetura considerando a tipologia e o padrão
construtivo, o programa de necessidades, as expectativas da Contratante, as necessidades de
conforto ambiental (térmico, acústico, visual, etc.), condicionantes climáticos, paisagem natural e
construída, e possíveis outras interferências. Devendo-se observar o máximo aproveitamento de
iluminação natural.
As premissas estabelecidas deverão ser obedecidas em todos os seus aspectos, sendo permitidas
somente adequações que se apresentem necessárias e/ou convenientes durante a elaboração do
Projeto, mediante justificativa técnica da Contratada e aprovação da Contratante.
O projeto deverá contemplar todas as peças gráficas, documentos de texto e documentos
necessários para perfeito entendimento na fase de análise e aprovação do projeto, bem como na
fase de execução de obra.
A Contratada deverá consultar o município para conhecer as condicionantes construtivas
municipais previstas para o local do empreendimento, bem como os condicionantes ambientais
legais.
Deverão ser observadas as características citadas e o atendimento às normas abaixo relacionadas,
bem como todas as demais pertinentes ao tema:
a) Resolução RDC 50/2002 e suas alterações, que dispõe sobre o Regulamento Técnico para
planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos
assistenciais de saúde;
b) Código de Saúde do Estado do Paraná, Lei nº 13331/2001;
c) NBR 9050, que trata de Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos
urbanos
d) Código de Obras Municipal, Lei Complementar 163/2019;
e) RDC 611/2022 – ANVISA, RDC 222/2018 – ANVISA, ABNT NBR7256 e ABNT NBR
13.534;
f) Resolução RDC 51/2011, que dispõe sobre os requisitos mínimos para a análise, avaliação e
aprovação dos projetos físicos de estabelecimentos de saúde no Sistema Nacional de Vigilância
Sanitária (SNVS) e dá outras providências;
g) Resolução SESA-PR 389/2006 (norma operacional para aprovação de Projetos Arquitetônicos
de Estabelecimentos Assistenciais de Saúde e de Interesse da Saúde, Projetos de Proteção
Radiológica de Unidades de Radiodiagnóstico Médico e Odontológico e de Medicina Nuclear e de
Radioterapia, Projetos de Sistemas de Tratamento de Água para Diálise e Projetos de Sistemas
Individuais de Tratamento de Esgoto) na sua versão mais atual, suas alterações e suas legislações
pertinentes;
4.8.3.2 Memorial descritivo da arquitetura:
a) Apresentação do conceito adotado para a arquitetura, com justificativas, diretrizes e
condicionantes projetuais que lastrearam a concepção arquitetônica, volumetria, envoltória,
materiais, orientação e etc., indicando as vantagens da concepção;
b) As especificações técnicas, informando os materiais construtivos e de acabamento, justificando
a opção, indicando suas especificidades. As especificações técnicas não podem conter marcas de
produtos, mas as características do material. Se for indispensável a referência da marca para
perfeito entendimento do produto, ainda sim deverá ser descrito o material, e conter junto à marca
o complemento ―ou equivalente. Deve constar no documento, no início ou no final do conjunto
de especificações, o seguinte texto: ―De acordo com a Lei N.º 8.666/93, Seção III, Art. 7º, § 5º,
todos os materiais e equipamentos especificados com marcas e tipos no projeto, poderão ser
substituídos por outros similares propostos pela empresa contratada, desde que a alternativa
proposta seja previamente aprovada pela fiscalização da Contratante;
4.8.3.3 RepresentaçãoGráfica: A documentação gráfica deverá constar planta de localização,
planta de situação, planta de implantação, plantas baixas por pavimento, inclusive plantas baixas
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de paginação de piso por pavimento e plantas baixas de paginação de forro por pavimento, planta
de cobertura, cortes, elevações/fachadas, detalhes construtivos, conforme diretrizes abaixo:
a) Plantas Baixas
1)Apresentar planta baixa de cada pavimento, na escala de 1:50, com identificação do
pavimento, cotas, e projeção de cobertura;
2) Nas plantas de todos os pavimentos deverão constar área construída, locais de acesso, as
medidas internas e externas, espessuras de paredes, projeções, níveis de piso, materiais de
construção, tipos de acabamento (pisos, estrutura, revestimentos de paredes e forros),
identificação e dimensões das esquadrias, tipos de pavimento, com paginação dos pisos de
todos os ambientes com indicação do ponto de partida do assentamento, plataforma de
mastros, vagas de garagem, degraus de escada e demais elementos técnicos e legendas
gerais e específicas,
3) Todos os ambientes deverão estar representados com as nomenclaturas de acordo com a
RDC 50/2002 ou suas alterações e suas dimensões, com definição do posicionamento das
louças sanitárias, aparelhos sanitários, bancados com pias, bancadas em geral,
equipamentos não-portáteis e de infraestrutura, e, quando for o caso, locação dos
equipamentos de geração de água quente, vapor e de climatização;
4) Indicação de esquadrias: portões, janelas (de todos os tipos) e portas com indicação da
abertura das folhas e quadro de esquadrias (altura x largura x peitoril e quantitativos);
5) Locação dos reservatórios inferiores com as respectivas capacidades e representação da
visita, casa de bombas e câmara de isolamento (quando enterrado ou semi-enterrado);
6) Indicação da impermeabilização de paredes e pisos e outros elementos de proteção
contra a umidade;
7) Apresentar quadro geral de especificações de piso, parede e teto da edificação, com
respectiva identificação em cada ambiente;
8) Apresentar quadro geral de esquadrias com indicação do ambiente de instalação, do tipo,
dimensões e especificações.
10) Deverão ser apresentadas plantas baixas normalizadas e cotadas, onde deve constar o
dimensionamento dos elementos estruturais em planta (pilares ou similares), com
informações textuais necessárias (nomes de ambientes,), em escala 1/50, conforme padrão
técnico de representação de projetos de Arquitetura e Urbanismo e demais projetos
complementares.
b) Cortes
1) Deverão ser apresentados quantos cortes necessários para entendimento da edificação e
em número mínimo de 02 (dois) cortes, um longitudinal e outro transversal, para cada
edificação, na escala 1:50;
2) Deverão constar todas as cotas dos elementos cortados;
3) Deverão ser apresentados cortes específicos, para melhor compreensão do projeto, onde
fique demonstrado o pé direito dos compartimentos, alturas das paredes, altura de
platibandas, tetos rebaixados, revestimentos, esquadrias (com sistema de abertura), cotas de
nível de escadas e patamares, cotas de piso acabado, telhados, lanternins, sheds, domos,
calhas, reservatório d’água, equipamentos fixos, bem como o corte de qualquer outro
elemento que necessite da representação em corte para perfeito entendimento, com
indicação clara dos respectivos materiais de execução e acabamento, com informações
textuais necessárias (nomes de ambientes, níveis de piso acabado, anotações de passeios e
pavimentos externos, elementos de estrutura e cobertura e demais elementos técnicos);
c)Fachadas: Deverão ser apresentadas todas as elevações da edificação, na escala 1:50, indicandose o material de acabamento ou revestimento externo, esquadrias e demais aspectos construtivos
necessários.
d) Planta de Cobertura na escala de 1:100 com cotas de todas as águas da cobertura, com direção
de escoamento das águas, % de inclinação/caimento, posição das calhas, cumeeiras, condutores e
beirais, rufos, rincão, localização e especificação de tubos de descida de águas pluviais e demais
elementos, inclusive tipo de impermeabilização, reservatórios, juntas de dilatação, aberturas,
escadas ou outros elementos de acesso, equipamentos, sempre com indicação de material e demais
informações necessárias. Representação e especificação da telha e da estrutura.
e) Planta de Implantação, situação e locação do edifício ou projeto de urbanização, com cotas e
definições de limite de terrenos, identificação de passeios, arborização, rampas e demais elementos
de acessibilidade, acesso de pedestres e veículos, guias rebaixadas, muros, grades, etc em escala
1/250.
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f) Para melhor compreensão do projeto, deverão ser apresentados os detalhes a seguir,
quando for o caso:
1)Esquadrias;
2) Pisos elevados, de alta resistência, carpete, cerâmicos, concreto, granito e mármore;
3) Portas e grades de segurança;
4) Quebra-sóis, combogós e elementos vazados;
5) Balcões, bancadas, pergolados, gradis, portões, corrimãos, guarda-corpos;
6) Áreas molhadas (revestimentos, juntas, impermeabilizações);
7) Cobertura (telhas, rufos, estrutura, calhas, platibandas);
8) Cobertura em policarbonato;
9) O detalhamento das esquadrias deverá especificar o material componente, o tipo de
vidro, fechaduras, fechos, dobradiças, o acabamento e outros. Deverá representar peças
fixas e móveis com respectivo movimento das peças, sejam horizontais ou verticais.
10) Deverão ser apresentados todos os demais detalhes que se fizerem necessários para a
perfeita compreensão do projeto e posterior execução da obra, como peças de concreto
aparente, escadas, armários, divisórias,
equipamentos de segurança e todos os arremates necessários.
11) Os detalhes deverão ser apresentados em escala 1:10 / 1:20 / 1:25, com vistas, seções,
cortes, perspectivas e especificações nas próprias plantas, referidas aos locais indicados nos
desenhos.
g) Considerações Gerais
1) Todas as pranchas devem conter, além dos dados técnicos, o tipo da obra, a identificação
da contratada, a identificação da contratante, o nome institucional da edificação, do
Município, o endereço, o nome, registro e a assinatura do autor do projeto, que deverá estar
regularmente inscrito no CAU/CREA (ou outro Conselho de Classe quando pertinente),
conteúdo da prancha, indicação da escala, data de elaboração, numeração da prancha, tabela
de revisões (com número da revisão, data, responsável pela revisão e conteúdo da revisão) e
etc., conforme padrão da Contratante.
4.8.4PROJETOS COMPLEMENTARES
4.8.4.1 Projetos complementares ao projeto arquitetônico necessário conforme Resolução
CONFEA nº 218/1973 ou resolução n° 21 do CAU, e suas alterações, compatibilizados com
projeto arquitetônico, dentro da metodologia BIM, devendo ser acompanhado de memorial
descritivo, orçamento e quantitativo.
4.8.4.2 PROJETO ESTRUTURAL DE ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO OU
METÁLICAS, INCLUSIVE FUNDAÇÃO E ESTRUTURA DA COBERTURA, COM
SONDAGEM DO SOLO:
a) O projeto deve apresentar os cálculos (NBR- 6118, NBR-6120 e NBR 8800), plantas, cortes,
vistas e detalhamentos referentes às soluções técnicas para a estrutura, incluindo estruturas
especiais de coberturas, conexões, listas de material com peso de aço utilizado no projeto, área
de pintura das peças, quantidade de parafusos e tipo de parafusos (conexões parafusadas)
reservatórios, bem como coberturas translúcidas, caixilharia de fachadas e brises; Apresentar o
resumo de aço, formas e concreto. O projeto deve contemplar o desenho de todos os blocos,
pilares e vigas do projeto individualmente.
b) Memorial Descritivo contendo especificação técnica dos materiais empregados, juntamente
com os procedimentos de execução dos serviços. Deve ter um aspecto de manual de execução,
tendo o poder de dirimir quaisquer dúvidas deixadas pelas pranchas quanto às técnicas de
execução, materiais empregados e cuidados especiais com o uso posterior da estrutura.
c) Realizar o projeto estrutural a partir do relatório de sondagem do solo e levantamento
topográfico.
4.8.4.3 PROJETO HIDROSSANITÁRIO E DRENAGEM (ÁGUA POTÁVEL, REUSO,
ESGOTO E PLUVIAIS):
a) O projeto deverá ter dimensionamento e distribuição de rede de tubulação de água fria e
quente, esgoto sanitário, águas pluviais, prumadas e reservatórios superiores e inferiores,
esquema de distribuição vertical, drenagem dos aparelhos de climatização, aproveitamento das
águas pluviais, reutilização das águas servidas, micro e macro drenagem do terreno;
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b) Ter conhecimento para executar Projetos de Sistema de Tratamento e Distribuição de Água
para Hemodiálise (STDAH);
c) Os projetos devem contemplar planta baixa, implantação, detalhes isométricos individual de
todos os pontos de consumo, indicando se a prumada sobe ou desce, diâmetro, fluxo e tipo de
conexão;
d) Lista de material de todos as peças utilizadas no projeto.
4.8.4.4 PROJETO ELÉTRICO COM COM SUBESTAÇÃO DE ENERGIA (GERADOR),
SISTEMA IT-MÉDICO, CFTV, TELEFÔNICO E LÓGICA:
a)
Deverá contemplar os ambientes com pontos de acesso às redes de energia
(tomadas), sistema de iluminação, Ar condicionado e etc., de acordo com a necessidade de
cada ambiente, e observando sempre o layout do mobiliário. O projeto deve conter:
localização dos pontos de tomada, lista de material de fios, eletrodutos caixas de tomada,
disjuntores, quadros de distribuição etc.
b)
Lista de material de todos as peças utilizadas no projeto.
c)
Deverão ser respeitadas as disposições gerais da NBR5410, NBR 13.534 e
também as normas pertinentes da concessionária de energia que atenderá o local da
edificação.
d)
Deverá contemplar o sistema IT-médico no Centro Cirúrgico (Sala de Indução
Anestésica, Salas de Cirurgia, Sala de Parto Cirúrgico e Sala de Recuperação Anestésica),
Salas de Emergência, Sala de Procedimentos Especiais (Invasivos) e na UTI (em todos os
leitos, quarto de isolamento e posto de enfermagem).
e)
Por se tratar de um estabelecimento onde será utilizado fonte geradora de
energia, o projeto elétrico deverá ser executado por um Engenheiro Eletricista.
f)
O projeto deverá contemplar os ambientes com pontos de acesso às redes de
dados, sistema de telefonia, câmeras e/ou alarmes, etc., de acordo com a necessidade de
cada ambiente. Deverão ser respeitadas as disposições gerais da NBR 14565 e demais
normas ou legislação pertinentes.
g)
O projeto deverá ser aprovado pela Secretaria de Saúde e pela concessionária de
energia local, por conta da CONTRATADA, sempre que for necessário.
4.8.4.5 PROJETO SPDA – SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS
ATMOSFÉRICAS:
a) O projeto SPDA deve ser realizado conforme um método que proteja integralmente a
edificação contra as descargas atmosféricas - Franklin ou ângulo reto – com o emprego de
um ou mais mastros compostos por captores, possíbilitando a blindagem do imóvel dentro
de uma região espacial.
b) Planta Geral das coberturas da edificação com a localização dos componentes, prumadas,
trajetórias, quantidade, distribuição e comprimento dos condutores do sistema.
c) Detalhes e Cortes esquemáticos detalhado da edificação, mostrando a disposição dos
componentes do sistema;
d) Quantitativos de materiais, serviços e equipamentos;
e) Memorial descritivo, contendo especificações técnicas de materiais, serviços e
equipamentos.
4.8.4.6 PROJETO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS DE GASES MEDICINAIS
a) O projeto deverá estar compatibilizado ao arquitetônico e demais projetos complementares e
ser desenvolvido de forma integrada desde a concepção da edificação, seguindo todas as
Normas pertinentes ao assunto.
b) As Plantas deverão representar no mínimo os postos de utilização e acessórios; Redes de
tubulação de distribuição informando todas as dimensões; Espaços reservados para passagem
das instalações, soluções adotadas para compatibilização de interferências com os elementos
estruturais da edificação e demais instalações prediais; Afastamentos necessários para a
operação e manutenção do sistema e acessos a válvulas de seção; Modificações e ampliações
em quaisquer pontos da instalação existente, necessárias para a implantação e ao perfeito
funcionamento do sistema de gases medicinais projetado (Caso se aplique); Legenda
identificando componentes e acessórios informando suas características e os componentes
deste sistema devem ser destacados em relação aos desenhos de Arquitetura.
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c) Apresentar planta de detalhes típicos de ligação de pontos de utilização, alarme e
monitoração. Apresentar detalhe de fixações e outros, caso se apliquem, em escala 1:25 ou em
outra mais apropriada à apresentação onde seja permitida a visualização do detalhe e as cotas
devidamente representadas;
e)Apresentar desenhos isométricos, sem escala, das redes de distribuição, com as cotas
devidamente representadas identificando todas as tubulações e seu sentido de fluxo; Cotas e
dimensões necessárias para a fabricação e montagem das tubulações (de trechos retos,
angulares, acessórios, válvulas e outros acidentes); Representação de todas as válvulas e
acessórios de tubulação, inclusive os secundários, como drenos, respiros, conexões para
instrumentação, tomadas de amostras e purgadores; Identificação, posição de linha de centro e
bocais de interligação de equipamentos (tanques, bombas de vácuo e compressores); Todos os
suportes à tubulação devem ser indicados no isométrico. Os isométricos podem conter
informações adicionais sobre quantitativos básicos para os serviços de testes e pintura.
f) O projeto de gases medicinais deverá apresentar dados gerais do empreendimento: área,
número de pavimentos, tipo de ocupação, horário de funcionamento, etc; Locação da Central
de Abastecimento do sistema projetado (Central de suprimento com tanques estacionários ou
móveis, Central de abastecimento por cilindros, Central de suprimento com compressores de ar
medicinal comprimido, Central de suprimento com dispositivo especial de mistura – Ar
medicinal sintético, Usinas Concentradoras de Oxigênio e Central de Bomba de Vácuo) e
demais componentes necessários ao sistema projetado; Dimensionamento da necessidade de
capacidade de abastecimento de cada gás medicinal definido no escopo; Dimensionamento de
tipo/modelo de cada equipamento de gases medicinais que seja compatível com as
necessidades e características construtivas de cada ambiente ao qual foi atribuído;
Dimensionamento e representação de traçado das linhas da rede de distribuição que promova
funcionamento com melhor rendimento possível, indicando tipo e material utilizado;
Dimensionamento e arranjo de shafts e áreas técnicas para locação das centrais e redes de
distribuição; Indicação de metodologia de alimentação elétrica dos equipamentos de gases
medicinais como compressores de ar e bomba de vácuo; Detalhes de bases e suportes de apoio
e fixação dos equipamentos, contemplando todos os tipos/modelos dimensionados; Detalhes
das passagens por vias de tráfego e suporte da rede de distribuição; Detalhes de passagem em
paredes e tetos/forros da rede de distribuição; Selecionar, quantificar e especificar os pontos de
utilização/consumo por ambientes; Quantificar e especificar os pontos de alarme e monitoração
e a compatibilização com o projeto elétrico.
g) Memorial descritivo de Gases Medicinais contendo: Descritivo geral e explicativo do
projeto das instalações de Gases Medicinais com soluções adotadas e compatibilizadas com os
demais projetos complementares (Elétrica, Hidrossanitário, Civil, CFTV, Iluminação,
Estrutura...etc.). Deve está indicando a justificativa do uso de fórmulas, dados e métodos
utilizados nos dimensionamentos de: redes de distribuição, consumo de dos gases, carga
elétrica para equipamentos, e recomendações quanto ao método e técnicas a serem utilizadas
para execução de obra; Descrever os sistemas de alarme e monitoração, características
operacionais dos equipamentos, nível de automação definido e (ou) possível integração com
sistemas de automação; Descrição das intervenções necessárias (caso se aplique). O memorial
deve explicitar quais as intervenções serão necessárias para permitir a instalação do sistema de
gases medicinais tais como ampliações/modificações nas instalações elétricas, modificações na
alimentação de água, esgoto, criação de reforços estruturais, construção de canaletas, etc., bem
como quaisquer instalações complementares necessárias para o perfeito funcionamento do
sistema projetado. Descrição do escopo do fornecimento informando os materiais,
equipamentos e serviços necessários – detalhar claramente e sucintamente o que se pretende
contratar, para melhor esclarecimento da empresa licitante. Incluir no escopo de fornecimento
o Manual de Operação e Manutenção da Instalação sistema de gases medicinais projetado;
Relação de documentos integrantes do projeto.
h) Memorial de calculo do sistema informando os critérios normativos e fórmulas empregadas
para o cálculo de consumos dos gases por ambientes selecionados, os critérios e fórmulas de
dimensionamento dos equipamentos para os sistemas de ar comprimido e vácuo como também
as dimensões das tubulações das redes de distribuição. Deve apresentar o critério para
definição da capacidade adequada de abastecimento que garanta a operacionalidade sem
interrupção do fornecimento para o Estabelecimento de Assistência à Saúde.
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4.8.4.7 PROJETO DE VENTILAÇÃO, EXAUSTÃO E CLIMATIZAÇÃO
a) O Projeto de Climatização deve atender aos requisitos da ABNT NBR 7256 vigente, que
definem as especificidades dos ambientes das áreas de assistência à saúde e deverão garantir os
parâmetros de temperatura, controle de umidade, pressurização, renovação de ar, filtragem,
exaustão, insuflamento de ar e níveis de ruído. Deve atender a toda legislação referente à
climatização e qualidade do ar definida pela ANVISA. Os ambientes administrativos como
recepção, financeiro, auditórios, estar médico, refeitório, devem ser regidos pela ABNT NBR
6401 vigente e outras específicas.
b) O projeto de climatização deverá apresentar dados gerais do empreendimento; Locação dos
equipamentos (condensadoras, evaporadoras, ventiladores, exaustores, torres de refrigeração,
bombas hidráulicas, trocadores de calor, compressores) e demais componentes necessários ao
sistema projetado; Dimensionamento de necessidade de capacidade térmica de cada ambiente a
ser climatizado; Dimensionamento de tipo/modelo de cada equipamento de climatização que
seja compatível com as necessidades e características construtivas de cada ambiente ao qual foi
atribuído; Dimensionamento e representação de traçado das linhas frigorígenas de sucção, de
líquido, hidráulicas, rede de dutos de ar e elétrica que promova funcionamento dos
equipamentos de climatização com melhor rendimento possível, indicando tipo e material
utilizado; Dimensionamento e arranjo de shafts, áreas técnicas, dutos, tomada de ar, etc.;
Indicação de metodologia de alimentação elétrica e comando dos equipamentos de
climatização; Detalhes de bases e suportes de apoio e fixação dos equipamentos, contemplando
todos os tipos/modelos dimensionados; Detalhes das calhas, fixação e isolamento da tubulação
frigorígenas e hidráulicas; Detalhe da drenagem de água condensada dos
equipamentos/evaporadores; Detalhes de passagem em paredes e tetos/forros das tubulação
frigorígenas e hidráulicas; Localização das aberturas para tomadas e saídas de ar;
c) A Contratada deverá consultar o município para conhecer as condicionantes
construtivas municipais previstas para o local do empreendimento, bem como os
condicionantes ambientais legais.
d) Deverão ser observadas o atendimento às normas na versão mais atualizada.
e) Memorial descritivo da climatização e Especificações Técnicas. Obs: A Especificação
Técnica é um documento separado do Memorial Descritivo.
4.8.5
PLANO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO E PÂNICO – PSCIP:
a) O PSCIP é composto por Projeto de Segurança Contra Incendio e Pânico, Memorial
Descritivo, ART, Memorial de Cálculo de Saída, Memorial de Cálculo de Hidrante, Pranchas
dos Projetos e CD com todos os arquivos. O projeto de prevenção contra incêndio e pânico
deverá ser elaborado em conformidade com, NBR 17240, NBR 13434, NBR 12693, NBR
13714, NBR 10897/NB 1135, NBR 14100 da ABNT e especialmente o Código de Segurança
contra Incendio e Pânico do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná. O projeto deve abordar o
sistema de prevenção contra incêndio, extintores, rede de sprinklers e outros sistemas de
combate automático, equipamentos, sistemas de detecção de fumaça e fogo e alarme contra
incêndio, plano de fuga, hidrantes, iluminação de emergência e todo o mais que a edificação do
porte deste objeto exigir. O projeto deve conter lista de quantidades de materiais de tubos,
conexões, placas e sinalizações de emergência.
b) O projeto deve obrigatoriamente ser aprovado no Corpo de Bombeiros.
4.8.6
PROJETO DE COMUNICAÇÃO VISUAL
a)
O projeto de comunicação visual deverá dotar o estabelecimento de um sistema de
orientação simples e eficiente, que possa informar aos usuários as principais funções e serviços
existentes, bem como direcionar os fluxos internos de forma clara e segura, inclusive no que
diz respeito aos materiais utilizados para confecção dos elementos de sinalização. A concepção
da proposta de comunicação visual deverá adotar o critério de não prevalecer e nem criar
conflitos com a arquitetura ou com outros elementos que compõe o edifício e seu entorno.
b)
Deverão ser projetadas as sinalizações internas das edificações. O projeto deve
contemplar as sinalizações de segurança contra incêndio e pânico; Na sinalização interna
também deverá ser utilizada painéis e faixas que fornecem uma síntese das atividades
desenvolvidas no edifício correspondente, bem como quadro de avisos.
c)
O projeto deverá ser representado graficamente através de plantas, cortes, elevações,
detalhes em escalas convenientes, e acompanhado de memoriais e especificações. Sempre que
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necessário e/ou conveniente, devrá ser representado em perspectiva eletrônica ou montagem de
fotos, para perfeito entendimento e visualização do resultado na aplicação.
d)
O projeto deverá atender as normas abaixo relacionadas, bem como todas as demais
pertinentes ao tema: ABNT NBR 9050 - Acessibilidade em edificações, mobiliário, espaços e
equipamentos urbanos; ABNT NBR 13434- Sinalização de segurança contra incêndio e pânico
(todas as partes).
4.8.7
PROJETO DE SONORIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE ENFERMAGEM
a)
O projeto de chamada de enfermagem deve ser desenvolvido considerando a execução
de toda infraestrutura para o pelo funcionamento do sistema de chamada de enfermagem e que
o mesmo seja adequado à funcionalidade do empreendimento.
b)
Tem como objetivo a definição de soluções para fornecimento de um sistema que
realize o gerenciamento do sistema de comunicação entre a equipe médica e os pacientes com
base em um projeto arquitetônico consolidado.
c)
No projeto de controle de acesso deverá ser definida a tecnologia a ser aplicada para
realização da Chamada de Enfermagem (sinal digital, sinal analógico, wireless, etc), o sistema
de acionamento e gerenciamento do sistema mais adequado para o empreendimento e qualquer
outra definição que se faça necessária.
d)
A execução do projeto de chamada de enfermagem deverá atender ao previsto nas
normas NBR 5410 – Instalações Elétricas de baixa tensão e Resolução ANVISA RDC nº 50/
2002 e suas alterações;
e)
As plantas baixas devem conter Locação de rack's/centrais de chamada de
enfermagem em conformidade com a quantidade de pontos distribuídos nos ambientes,
promovendo ainda uma folga para possíveis ampliações do sistema; Locação de pontos de
chamada de enfermagem dimensionados conforme as diretrizes projetuais e a necessidade de
cada ambiente, evidenciando a quantidade de pontos de elétrica, lógica e gases; Apresentação
dos condutos que farão a proteção mecânica e o transporte dos dados dimensionados conforme
a necessidade dos Ambientes e; Apresentação de todos os detalhes construtivos necessários,
tais como: fixação e disposição de equipamentos de chamada de enfermagem, fixação dos
condutos que farão a proteção mecânica e o transporte da fiação de todos os equipamentos,
soluções para passagem de condutos através de elementos estruturais, configuração de
montagem dos racks/centrais e o detalhamento de alimentação dos mesmos e quaisquer outros
detalhamentos que se façam necessários para auxiliar a execução dos serviços.
4.8.8 PROJETO DE GLP CANALIZADO
a) Planta baixa contendo dimensionamento da tubulação, fefinição dos pontos de medição e
consumo, e as vávulas de bloqueio manula necessárias para que a manutenção da rede seja
realizada com segurança.
b) Plantas baixas, cortes, vistas, isométrico e detalhamentos da rede (tubulação) e do local de
armazenamento (Central de gás);
c) A execução do projeto de GLP canalizado deverá atender ao previsto na norma NBR 15358
- Rede de distribuição interna para gás combustível em instalações de uso não residencial de
até 400 kPa — Projeto e execução.
d) Quantitativo de materiais, serviços e equipamentos;
e) Memorial descritivo contendo especifiações técnicas de materiais, serviços e equipamentos.
4.8.9 PROJETO DE TERRAPLANAGEM
a) Realizar Relatório de sondagem do solo e Levantamento topográfico;
b) Plantas e cortes de movimentação de terra, corte e aterro, com exibição de níveis originais
do terreno e cotas de projeto, em escala correspondente às praticadas no estudo.
c)Apresentar no mínimo 04 (quatro) cortes da implantação com locação do muro externo e
guaritas, grades, portões, módulos, definição dos níveis, perfil natural do terreno, perfil
projetado do terreno, vias, passeios, estacionamento, etc. As áreas de corte e aterro, com a
localização e indicação da inclinação de taludes, indicando o perfil natural do terreno e cotas de
nível relacionadas à RN (Referência de Nível).
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4.8.10 LICENÇA AMBIENTAL E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS PELO IAT –
INSTITUTO AGUA E TERRA
a) Executar os projetos e documentação necessários para a liberação do IAT em todas as etapas
(Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença de Operação), incluindo PGRCC – Plano de
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, PGRS – Plano de Gerenciamento de
Resíduos Sólidos, PGRSS – Plano de Gerenciamento de Resíduos Serviços de Saúde, Certidão
de Uso e Ocupação do Solo, etc.
b) A solicitação de aprovação da Licença Ambiental junto ao IAT, será de
responsabilidade da CONTRATADA.
4.8.11 PROJETO DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA conforme RE. SESA nº 389/06 e
Resolução ANVISA RDC 611/2022 com:
a)Planta baixa e cortes relevantes apresentando o leiaute das salas de exames e salas de controle,
em escala equivalente a do projeto arquitetônico, indicando:
1) Posicionamento do equipamento
2) Posicionamento da mesa de exames
3) Posicionamento do painel de controle
4) Limites de deslocamento do tubo (traço pontilhado, locando as distâncias deste, até
qualquer parede ou barreira de proteção - mínimo 1,5m)
5) Posicionamento de visor
6) Posicionamento da estativa (chamado bucky vertical)
7) Posicionamento das janelas ou ventilação forçada
8) Posicionamento de mobiliário relevante
b) Classificação das áreas do serviço de radiodiagnóstico, indicando fatores de uso e de ocupação
das áreas adjacentes à sala de exames;
c) Planilha de cálculo de blindagem, indicando a equação utilizada, para cada porta, parede, piso,
teto, visores, etc., considerando-se a radiação primária, secundária e de fuga, concluindo com o
material utilizado, espessura e densidade. A planilha deve ser assinada por Especialista em Física
de Radiodiagnóstico ou outro profissional com Certificação equivalente, reconhecida pelo
Ministério da Saúde.
Obs.: Até que o MS determine os critérios para obtenção do Título de Especialista na área,
serão aceitos apenas os projetos de radioproteção assinados por profissionais Físicos, com
experiência comprovada de no mínimo dois anos, na área de Física Médica ou Radioproteção
em Medicina.
d) Relação dos equipamentos de cada sala descrevendo:
1) Fabricante;
2) Modelo;
3) Tensão (kVp) máxima;
4) Corrente (mA) máxima;
5) Componentes;
6) Acessórios.
(importante: os cálculos devem ser feitos para cada sala com o equipamento identificado).
e) Relação dos exames (tipos e quantidade) a serem praticados, com estimativa de carga de
trabalho (W) semanal máxima, em mA.min/sem, considerando uma previsão de operação de cada
instalação por, no mínimo, cinco anos.
f) Todas as informações de radioproteção, tais como marca, modelo do equipamento, blindagens,
etc., deverão constar na planta do projeto arquitetônico a ser aprovada (carimbada).
g) Demais estabelecimentos, unidades, instalações que utilizem ou gerem radiação ionizante
deverão apresentar projetos arquitetônico e de proteção radiológica em conformidade com a
legislação e regulamentos federais, estaduais e municipais e de acordo com as normas técnicas
nacionais ou internacionais adotadas no Brasil.
h) O projeto deverá ser anexado junto ao PBA para aprovação na vigilância sanitária.
4.8.12 Planilha de Quantitativos
4.8.12.1 a Planilha será elaborada a partir de todos os projetos e contendo a descrição e os
quantitativos dos serviços, materiais e equipamentos, em EXCEL e PDF;
4.8.13 Planilha Orçamentária
4.8.13.1 O orçamento deve elaborado utilizando preços e custos provenientes de tabelas oficias
como SINAPI, SICRO, SEIL, etc, e ser acompanhado de folha de composição de BDI e
cronograma;
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4.8.13.2 O orçamento será elaborado contendo Planilha de quantitativos, com preço unitários,
total, Calculo do BDI, memória de cálculo, composições de custos, cotações de preços,
cronograma físico-financeiro, em planilha exigida pelo orgão de aprovação;
4.8.13.3 Deverá constar desse item no Anteprojeto (carater preliminar), Projeto Básico e Projeto
Executivo:
4.8.13.4 Orçamento completo e preciso para todos os itens de serviço. Caso algum serviço não
esteja previsto nas tabelas de referência, deve-se fazer a composição de preços, utilizando,
obrigatoriamente, os insumos constantes nas citadas tabelas ou obtido por meio de cotação de
preços (apresentar fontes), obtidas no mercado. As planilhas do orçamento deverão conter
indicações precisas quanto a: unidades de medidas e valor do BDI. Sobre o valor do custo unitário
de cada item, deverá incidir o percentual de BDI – bonificação e despesas indiretas. A partir da
multiplicação do valor do custo unitário com BDI pela quantidade, obter-se-á o custo total do item.
O percentual de BDI deverá estar salientado na planilha final do orçamento, bem como o
detalhamento do mesmo
4.8.13.5 Todos os preços unitários, que deverão ser acompanhados das respectivas planilhas de
composição de custo unitário. Estes deverão ser compatíveis com os quadros demonstrativos do
consumo de materiais e resumo de distâncias de transporte, o esquema ilustrativo de localização de
fontes de materiais, canteiro e instalações e a relação do equipamento mínimo;
4.8.14 Cronograma Físico-Financeiro
4.8.14.1 O projetista, à luz de todos os planos executivos específicos, deve apresentar
Cronogramas FísicoFinanceiros para os projetos, amarrando todos os serviços projetados numa
sequência lógica e exequível.
4.8.15 Especificações Técnicas dos Serviços
4.8.15.1 As especificações técnicas, inerentes a todos os itens de serviço, deverão ser apresentadas
pela contratada para a elaboração dos projetos. Nestas especificações técnicas deverão também
constar aquelas de caráter complementar e até especial.
4.9 A Contratada será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, portarias, resoluções e
normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato.
4.10 Não será permitido a subcontratação no todo ou em parte do objeto a ser contratado, exceto o Projeto
de Radioproteção, visto que necessita ser executado por profissional Físico, com experiência comprovada
de no mínimo dois anos, na área de Física Médica ou Radioproteção em Medicina.
4.11 Na elaboração do objeto contratado, deverá ser observado o que estabelece os documentos relacionados
abaixo, assim como todas as legislações municipais, estaduais e federais pertinentes, independente de
citação:
4.11.1 Código de obras e lei de uso e ocupação do solo deste Município;
4.11.2 Normas brasileiras elaboradas pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas),
regulamentadas pelo INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia);
4.11.3 Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE;
4.11.4 Normas das concessionárias locais e estaduais de serviços, Corpo de Bombeiros, Vigilância
Sanitária, IAT, entre outros;
4.11.5 Normas internacionais específicas consagradas, se necessário;
4.11.6 Instruções e resoluções dos órgãos do sistema CREA / CONFEA;
4.11.7 Orientação Técnica OT-IBR 001/2006 do IBRAOP – Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras
Públicas;
4.11.8 Resoluções da Diretoria Colegiada (RDC) ANVISA – RDC 50/2002 e suas alterações, ANVISA –
RDC 51/2011 e suas alterações, RDC 222/2018, RDC 611/2022, etc;
4.11.9 Resoluções da Secretaria de Saúde: RE SESA 389/2002, RE SESA 437/2013, etc;
4.11.10 Código de Saúde do Estado do Paraná;
4.11.11 Código de Obras Municipal;
4.11.12 Decreto do estado do Paraná nº 10086 de 17 de Janeiro de 2022.
4.12 Diretrizes Gerais do Projeto
4.12.1 Todos os estudos e projetos deverão ser desenvolvidos de forma harmônica e consistente,
objetivando a não ocorrência de conflitos entre os elementos dos diversos sistemas da edificação, e
atendendo às seguintes diretrizes gerais de cada projeto.
4.12.2. A Contratada deverá manter durante a execução do contrato, preposto Identificado com poderes
expressos para responder administrativa ou judicialmente pela empresa no caso desta ter sede em outro
Estado, devendo o preposto ser indicado quando da assinatura do Contrato. Todos os assuntos deverão ser
tratados pessoalmente com a equipe técnica da Prefeitura Municipal de Palotina, ou responsável técnico,
não será permitida a utilização de meios eletrônicos para tramitação de documentos e/ou projetos.
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4.13 Material Técnico Disponível
4.13.1 Encontram-se disponíveis os seguintes documentos para subsidiar a elaboração dos Projetos:
• Registro geral do Imóvel;
• Projeto Arquitetônico;
4.13.2 Os projetos e demais documentos existentes nas dependências da Contratante, referentes à área do
objeto de intervenção, serão colocados à disposição da Contratada, que se incumbirá de executar
quaisquer conferências e/ou levantamentos que se fizerem necessários para o desenvolvimento dos
trabalhos.
4.14 Coordenação e Responsabilidade
4.14.1 A Contratada indicará um preposto junto à Contratante, bem como fornecerá à Fiscalização os
nomes e registros profissionais de toda a sua equipe técnica;
4.14.2 A Contratada deverá contar com equipe de profissionais habilitados à elaboração do(s) projeto(s)
em questão, nas várias modalidades envolvidas, com registro no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia – CREA e Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU;
4.14.3 A Contratada deverá responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos
relativos à legislação social e trabalhista em vigor, em particular no que se refere à equipe alocada nos
serviços objeto do contrato.
4.15 Desenvolvimento do Projeto:
4.15.1 A Contratada deverá providenciar junto ao CREA/CAU as Anotações de Responsabilidade
Técnica – ART´s/ Registro de Responsabilidade Técnica – RRT’s ou documento equivalente, referentes a
todos os projetos e atividades técnicas objeto deste Termo de Referência;
4.15.2 Não serão aceitas como justificativa para omissões, falhas ou atrasos a existência de eventuais
dúvidas, que deverão ser esclarecidas de imediato junto à Contratante;
4.15.3 A Contratada deverá efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais
incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o Recebimento Definitivo dos serviços;
4.15.4 Todos os projetos deverão ser desenvolvidos de conformidade com as Práticas de Projeto,
Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais e este Termo de Referência, prevalecendo, no
caso de eventuais divergências, as disposições estabelecidas pela Contratante;
4.15.5 Os trabalhos deverão ser rigorosamente realizados em obediência às etapas de projeto
estabelecidas adiante, de modo a evoluírem gradual e continuamente em direção aos objetivos
estabelecidos pela Contratante e reduzirem-se os riscos de perdas e refazimentos dos serviços;
4.15.6 Os documentos técnicos produzidos em cada etapa de elaboração do Projeto devem ser submetidos
à avaliação da Contratante;
4.15.7 Os trâmites para as aprovações dos projetos junto aos órgãos oficiais e concessionárias de
serviço serão de responsabilidade da Contratada, através dos autores dos projetos. Devendo ser
observadas suas Normas e procedimentos, ficando a liberação do pagamento vinculada à
comprovação da aprovação dos projetos junto aos órgãos respectivos e conforme cronograma do
item 5.8 e item 11. A responsabilidade de comprovar a citada aprovação é única e exclusiva da
Contratada, bem como os procedimentos para a aprovação, como: consulta prévia, protocolo do projeto,
verificação do andamento da aprovação junto à Vigilância Sanitária, às Concessionárias ou Corpo de
Bombeiros, retirada do projeto aprovado e entrega do projeto aprovado à Equipe Técnica da
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALOTINA. No caso de alguma providência depender da Contratante,
a Contratada elaborará todos os documentos exigidos e encaminhará à primeira para prosseguimento do
processo;
4.15.8 Será de responsabilidade dos autores dos projetos a introdução das modificações necessárias à sua
aprovação;
4.15.9 Os documentos técnicos que forem rejeitados, parciais ou totalmente, devem ser revistos ou
alterados apenas pelo seu autor e submetidos à nova avaliação;
4.15.10 A aprovação do Projeto não eximirá seus autores das responsabilidades estabelecidas pelas
normas, regulamentos e legislação pertinentes às atividades profissionais;
4.15.11 As inadequações apontadas pela Fiscalização, órgãos financiadores e/ou fiscalizadores e demais
órgãos responsáveis por aprovação, fiscalização e controle (CEF, Paranacidade, Prefeitura Municipal,
Corpo de Bombeiros, COPEL, SANEPAR, IAT, Vigilância Sanitária, etc.) deverão ser corrigidas pela
Contratada sem ônus adicional para a Contratante;
4.15.12 Todos os projetos deverão observar as Normas da ABNT, normas da ANVISA e Resoluções
pertinentes a cada caso, devendo ser mencionadas obrigatoriamente nas especificações e/ou memoriais
correspondentes;
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4.15.13 A utilização de desenhos de detalhes de qualquer natureza deverá limitar-se a somente os
assuntos abordados no projeto; não serão aceitos detalhes genéricos sem a definição específica para o
projeto em estudo.
4.16 Apresentação de Desenhos e Documentos
4.16.1 Os elementos indicados em projeto deverão possuir todas as características necessárias (cotas,
especificações de materiais, especificações de procedimentos) para a sua perfeita compreensão e posterior
execução do serviço;
4.16.2 Caso o projetista opte por apresentar o resumo de materiais inseridos nas pranchas, este deverá
contemplar todos os elementos inseridos em determinada prancha e somente os inseridos nela;
4.16.3 Deverão ser fornecidas as especificações dos serviços, materiais e procedimentos em arquivo
―doc‖;
4.16.4 Deverá ser indicada, para cada projeto, a simbologia utilizada;
4.16.5 Tanto os desenhos como as especificações de cada um dos projetos complementares, deverão ser
perfeitamente compatibilizados com aqueles correspondentes aos demais projetos;
4.16.6 A Contratante verificará a compatibilização entre os projetos e eventualmente solicitará as
necessárias alterações com vistas à compatibilização geral dos projetos. Isto deverá ser incluído no custo
e prazo previstos pela Contratada, não sendo motivo para omissões, falhas, atrasos ou pedido de aditivo;
4.16.7 Os desenhos, textos e demais documentos deverão conter na parte superior as seguintes
informações:
• Identificação do Contratante;
• Identificação da Contratada e dos autores dos projetos: nome, habilitação e registro
profissional, números das ART’s/RRT’s ou documento equivalente e assinatura;
• Identificação da edificação: nome e endereço;
• Identificação do projeto: etapa de execução, atividade técnica e codificação;
• Identificação do documento: título, data da emissão e número de revisão;
4.16.8 Os documentos técnicos de cada um dos projetos deverão ser agrupados em jogos separados e
independentes, em correspondência a cada atividade técnica envolvida;
4.16.9 Os desenhos de cada projeto deverão ser numerados seqüencialmente e conter indicação do
número total de pranchas que compõem o conjunto;
4.16.10 A Contratante poderá exigir o desenvolvimento de todos os detalhes que julgar convenientes para
a perfeita caracterização do projeto;
4.16.11 Para efeitos deste termo, as características dos projetos complementares serão agrupadas em
pranchas por categorias. Ex.: pilares, blocos, estacas, água fria, água quente, etc;
4.16.12 Toda numeração de elementos contidos nas pranchas deverão seguir a seguinte sequência: de
cima para baixo e da esquerda para a direita;
4.16.13 Os desenhos deverão ser entregues na metodologia BIM e/ou tecnologias compatíveis com o
BIM, em extensão IFC, DWG e PDF e em uma cópia em papel durante a fase de análise e aprovação e em
três cópias devidamente assinadas e rubricadas quando da entrega definitiva do projeto. Como referência,
a prancha deverá sempre utilizar 880 mm como base em uma de suas dimensões, de forma que esta
medida coincida com a largura do papel, por ser este o padrão do papel da ploter da Contratante, evitando
desta forma o desperdício de material;
4.16.20 Os desenhos deverão estar acompanhados da respectiva ART ou RRT (Anotação de
Responsabilidade Ttécnica ou Registro de Responsabilidade Técnica) devidamente assinada e com cópia
do comprovante de recolhimento da taxa respectiva.
5. PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA OU EXECUÇÃO
5.1 O desenvolvimento de todas as etapas do projeto é de responsabilidade da Contratada, desde o estudo
preliminar à aprovação final;
5.2 O Município constituirá, mediante Decreto, uma equipe Técnica Municipal e designará um dos seus
integrantes como Coordenador. Esta equipe participará ao longo de todo processo de execução dos
trabalhos e terá como competência:
5.2.1 Aprovar, propor alterações e/ou complementações nos documentos entregues pela contratada ao
longo das diversas etapas do processo, subsidiando, entre outros objetivos, o faturamento e o pagamento
da mesma;
5.2.2 Dar conhecimento aos demais gestores da administração municipal a respeito do processo de
execução do objeto deste certame, constantes neste Termo de Referência;
5.2.3 Convocar se necessário, a participação de outras secretarias ou órgãos do poder público para
subsidiar a elaboração do relatório de avaliação;
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5.2.4 Mediar e fazer a interlocução entre o poder executivo municipal e a empresa contratada durante
todo o processo de execução e implantação.
5.3 Programa de Necessidades:
5.3.1 Os autores do projeto deverão vistoriar o local de execução da obra para levantar os dados e
elaborar os Projetos, que terão a participação, análise e aprovação formal da Contratante;
5.3.2 A Contratada deverá agendar com a Contratante, a data da vistoria;
5.3.3 Na vistoria deverão ser levantados os seguintes dados sobre a infra-estrutura local: rede de água,
esgoto, drenagem de águas pluviais, coleta de lixo, telefonia, energia elétrica, iluminação pública e
pavimentação;
5.3.4 Na vistoria também serão repassados os ambientes necessários e e sua metragem mínima, seguindo
as exigências de acordo com cada Unidade Funcional da RDC 050/02 – ANVISA dispostos no Anexo II
incluindo suas alterações ou caso seja publicada uma nova RDC, serão respeitados as novas exigências da
publicação mais atual da RDC;
5.3.5 A Contratada deverá levantar junto aos órgãos de aprovação do município, as informações
necessárias para o desenvolvimento adequado dos serviços. O desconhecimento da legislação ou de
condicionantes da Contratante não será justificativa para aditivos ou incorreções de projeto;
5.4 Estudo Preliminar:
5.4.1 A contratada deverá executar e apresentar Relatório Fotográfico da Edificação e do entorno e
Estudo de Viabilidade Técnica da Obra.
5.4.2 A contratada deverá executar e apresentar Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV que após
aprovado, deverá ser apresentado pela contratada em audiência pública à ser agendada pela equipe
técnica.
5.4.3 A contratada deverá apresentar o estudo preliminar com plantas com sugestão de layout e elevações
para aprovação, em um prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da assinatura do contrato;
5.4.4 Na planta será representada a disposição do mobiliário relevante, fluxos, identificar as Unidades
Fucionais (RDC 050/02 – ANVISA ou suas alterações) através de hachuras para delimitar e diferenciar
uma das outras;
5.4.5 A contratada deverá levar em conta e apresentar soluções de acordo com o Levantamento
planialtimétrico do terreno e Levantamento cadastral das principais interferências (tubulações, linhas de
energia, etc.).
5.5 Ante Projeto:
5.5.1 O anteprojeto deverá ser executado conforme item 6.1 – Edificação, do Anexo da Resolução
80/2020 do TCE/PR e apresentar os elementos que caracterizem a escolha da solução que melhor
responda ao Programa de Necessidades, sob os aspectos legal, técnico, econômico e ambiental do
empreendimento, e que apresente o detalhamento necessário para a perfeita definição e quantificação dos
materiais, equipamentos e serviços relativos ao objeto deste Termo de referência;
5.5.2 Anteprojeto de engenharia é a representação técnica da opção aprovada em estudos anteriores, para
subsidiar a elaboração do Projeto Básico, apresentado em desenhos em número, escala e detalhes
suficientes para a compreensão da obra planejada, contemplando especificações técnicas, memorial
descritivo e orçamento estimativo, e deve ser elaborado como parte da sequência lógica das etapas que
compõem o desenvolvimento de uma obra, precedido obrigatoriamente de estudos preliminares, programa
de necessidades e estudo de viabilidade;
5.5.3 O anteprojeto de engenharia e seus correspondentes estudos preliminares devem conter as condições
de contorno, as informações e os requisitos técnicos destinados a possibilitar a caracterização do objeto
contratual e a visão global do empreendimento, incluindo, no que couber:
a) programa de necessidades;
b) nível de serviço desejado;
c) identificação e titularidade de terrenos;
d) condições de solidez, segurança, durabilidade e prazo de entrega da obra;
e) levantamentos preliminares que embasaram a concepção adotada, tais como geológicos, geotécnicos,
hidrológicos, batimétricos, topográficos, sociais, ambientais e cadastrais, conforme o caso;
f) desenhos preliminares da concepção da obra;
g) parâmetros de adequação ao interesse público, à economia na utilização, à facilidade na execução, aos
impactos ambientais e à acessibilidade;
h) previsão de utilização de produtos, equipamentos e serviços que, comprovadamente, reduzam o
consumo de energia e de recursos naturais;
i) projetos anteriores, caso existam e sejam de interesse para demonstrar a solução pretendida;

45
TOMADA DE PREÇOS 029/2022

Município de Palotina
Rua Aldir Pedron, 898 – Centro, Palotina – Estado do Paraná
Fone (44) 3649-7800 CEP 85950-000
CNPJ: 76.208.487/0001-64

OBJETIVOS DE
DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL

j) diagnóstico ambiental da área de influência do projeto, incluindo a avaliação do passivo ambiental, o
estudo dos impactos ao meio ambiente e as prováveis medidas mitigadoras ou compensatórias, conforme
o caso;
k) avaliação de impacto de vizinhança, quando exigida pela legislação aplicável; (Retirado).
k) proteção do patrimônio cultural, histórico, arqueológico e imaterial, inclusive por meio da avaliação do
impacto direto ou indireto causado pelas obras contratadas, quando exigida pelas legislações aplicáveis;
l) memorial descritivo da obra, indicando os componentes construtivos e os materiais de construção a
serem empregados, de forma a estabelecer padrões mínimos para a contratação;
m) estudo de tráfego, no caso de vias terrestres; e
n) compatibilidade com o Plano Diretor.
5.4.4) As soluções técnicas, tais como definição de materiais e equipamentos a serem empregados,
dimensionamento de estruturas e componentes da obra e metodologias executivas, são elementos
obrigatórios do anteprojeto quando assim definidos no instrumento convocatório, constituindo-se em
obrigações de meio. Em caso contrário, podem ser estabelecidas posteriormente à licitação, no projeto
básico.
5.5.5) As especificações técnicas atinentes às características finais do produto, tais como dimensões,
acabamentos, qualidade e desempenho, por se constituírem em obrigações de resultado (finalísticas)
devem estar previamente definidas no edital, o qual também deverá explicitar quais dessas características
poderão ser alteradas quando da elaboração do projeto básico.
5.6 Projeto básico
5.6.1Projeto Básico é o conjunto de desenhos, memoriais descritivos, especificações técnicas, orçamento,
cronograma e demais elementos técnicos necessários e suficientes à precisa caracterização da obra a ser
executado, atendendo às Normas Técnicas e à legislação vigente, elaborado com base em estudos
anteriores que assegurem a viabilidade e o adequado tratamento ambiental do empreendimento. Deve
estabelecer com precisão, através de seus elementos constitutivos, todas as características, dimensões,
especificações, e as quantidades de serviços e de materiais, custos e tempo necessários para execução da
obra, de forma a evitar alterações e adequações durante a elaboração do projeto executivo e realização das
obras.
5.6.2 Todo Projeto Básico deve apresentar conteúdos suficientes e precisos, tais como os descritos nos
itens ―a‖ ao ―e‖, representados em elementos técnicos de acordo com a natureza, porte e complexidade da
obra de engenharia.
a)Desenho: Representação gráfica do objeto a ser executado, elaborada de modo a permitir sua
visualização em escala adequada, demonstrando formas, dimensões, funcionamento e especificações,
perfeitamente definida em plantas, cortes, elevações, esquemas e detalhes, obedecendo às normas técnicas
pertinentes.
b)Memorial Descritivo: Descrição detalhada do objeto projetado, na forma de texto, onde são
apresentadas as soluções técnicas adotadas, bem como suas justificativas, necessárias ao pleno
entendimento do projeto,
complementando as informações contidas nos desenhos referenciados no item ―a‖.
c) Especificação Técnica: Texto no qual se fixam todas as regras e condições que se deve seguir para a
execução da obra ou serviço de engenharia, caracterizando individualmente os materiais, equipamentos,
elementos componentes, sistemas construtivos a serem aplicados e o modo como serão executados cada
um dos serviços apontando, também, os critérios para a sua medição.
d) Orçamento: Avaliação do custo total da obra tendo como base preços dos insumos praticados no
mercado ou valores de referência e levantamentos de quantidades de materiais e serviços, sendo
inadmissíveis apropriações genéricas ou imprecisas, bem como a inclusão de materiais e serviços sem
previsão de quantidades. O Orçamento deverá ser lastreado em composições de custos unitários e
expresso em planilhas de custos e serviços, referenciadas à data de sua elaboração. O valor do BDI
considerado para compor o preço total deverá ser explicitado no orçamento.
1) Planilha de Custos e Serviços
A Planilha de Custos e Serviços sintetiza o orçamento e deve conter, no mínimo:
• Discriminação de cada serviço, unidade de medida, quantidade, custo unitário e custo parcial;
• Custo total orçado, representado pela soma dos custos parciais de cada serviço e/ou material;
• Nome completo do responsável técnico, seu número de registro no CREA e assinatura.
2) Composição de Custo Unitário de Serviço
Cada Composição de Custo Unitário define o valor financeiro a ser despendido na execução do
respectivo serviço e é elaborada com base em coeficientes de produtividade, de consumo e
aproveitamento de insumos e seus preços coletados no mercado, devendo conter, no mínimo:
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• Discriminação de cada insumo, unidade de medida, sua incidência na realização do serviço,
preço unitário e custo parcial;
• Custo unitário total do serviço, representado pela soma dos custos parciais de cada insumo. Para
o caso de se utilizarem Composições de Custos de entidades especializadas, a fonte de consulta
deverá ser explicitada.
e) Cronograma físico-financeiro: Representação gráfica do desenvolvimento dos serviços a serem
executados ao longo do tempo de duração da obra demonstrando, em cada período, o percentual físico a
ser executado e o respectivo valor financeiro despendido.
5.7 Projeto Executivo:
5.7.1 Arquitetônico e complementares
5.7.1.1 O projeto executivo constitui-se de projeto básico acrescido de detalhes construtivos
necessários e suficientes para a perfeita instalação, montagem e execução dos serviços e obras,
elaborado de acordo com as normas técnicas pertinentes e sem alterar o projeto básico, inclusive
seus quantitativos, orçamento e cronograma.
5.7.1.2 No Projeto Executivo deverão ser apresentados todos os elementos necessários à realização
do empreendimento, detalhando todas as interfaces dos sistemas e seus componentes, devendo
ainda demonstrar a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental, possibilitar
a avaliação do custo dos serviços e da obra objeto da licitação, bem como permitir a definição dos
métodos construtivos e prazos de execução do empreendimento.
5.7.1.3 Deve ser acompanhado de um relatório técnico contendo memorial descritivo, métodos
construtivos, memória de cálculo apresentados na etapa de desenvolvimento do projeto e do
orçamento detalhado na execução dos serviços e obras. O orçamento deve elaborado utilizando
preços e custos provenientes de tabelas oficias como SINAPI, SICRO, SEIL, etc, e ser
acompanhado de folha de composição de BDI (de acordo com impostos federais, estaduais e
municipais) e cronograma físico-financeiro.
5.7.1.4 Deverão ser solucionadas e apresentadas as soluções das interferências entre os sistemas e
componentes da edificação. Além dos documentos gráficos dos Projetos Complementares que
representem todos os elementos necessários à compreensão da proposta de intervenção aprovada
na fase de Estudo Preliminar.
5.7.1.5 O Projeto Executivo é documento técnico e tem função administrativa. Pressupõe o
conjunto de desenhos, textos, planilhas, gráficos, de que são compostos o projeto executivo de
arquitetura e/ou urbanismo, em si, os projetos técnicos complementares consolidados e
compatibilizados, o quantitativo de materiais e serviços, o orçamento a ele associado, além do
Levantamento físico-arquitetônico e/ou físico-territorial da obra e dos Cadernos de Especificações.
5.7.1.6 Os projetos executivos de arquitetura, urbanismo e demais complementares são acrescidos
aos diversos quantitativos, orçamentos, e aos cadernos de especificações técnicas dos serviços, de
materiais e equipamentos com as respectivas quantidades, copilando-os num caderno único de
encargos geral da obra, dando subsídios sem dúvidas para elaboração da licitação e futura
execução de obra.
5.7.1.7 O projeto deve atender ao código de obras e Plano Diretor do Município de Palotina,
normas da ABNT, Resoluções da Diretoria Colegiada vigentes, Código de Saúde do Estado e
legislações pertinentes.
5.7.2 Memorial Descritivo
5.7.2.1 O Memorial Descritivo deve apresentar todas as características da edificação proposta no
Projeto, com as especificações técnicas dos materiais e equipamentos empregados em cada serviço
e seus respectivos locais de aplicação, além das referências às Normas Técnicas a serem
consultadas para a metodologia de execução dos serviços da Obra.
5.7.2.2 Este documento deve apresentar todas as características necessárias para identificação dos
produtos a serem aplicados, como traço de argamassa, resistência característica do concreto, tipo
de formas, tipo de aço, material, dimensões e características físicas dos elementos de alvenaria
(blocos cerâmicos, blocos de concreto, tijolos maciços, divisórias), entre outras informações
pertinentes. Deverão ser observadas as seguintes condições gerais:
a) As especificações técnicas deverão ser elaboradas de conformidade com as Normas do
INMETRO e Práticas específicas, de modo a abranger todos os materiais, equipamentos e
serviços previstos no Projeto;
b) As especificações técnicas deverão estabelecer as características necessárias e suficientes
ao desempenho técnico requerido pelo Projeto, bem como para a contratação da obra;
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c) Se houver associação de materiais, equipamentos e serviços, a especificação deverá
compreender todo o conjunto, de modo a garantir a harmonização entre os elementos e o
desempenho técnico global;
d) As especificações técnicas deverão considerar as condições locais em relação ao clima e
técnicas construtivas a serem utilizadas;
e) De preferência, as especificações técnicas deverão ater-se aos materiais, equipamentos e
serviços pertinentes ao mercado local;
f) As especificações técnicas não poderão reproduzir catálogos de um determinado
fornecedor ou fabricante, a fim de permitir alternativas de fornecimento;
g) As especificações de componentes conectados a redes de utilidades públicas deverão
adotar rigorosamente os padrões das concessionárias;
h) A utilização de especificações padronizadas deverá limitar-se às especificações que
somente caracterizem materiais, serviços e equipamentos previstos no Projeto;
i) As especificações técnicas de soluções inéditas deverão se apoiar em justificativa e
comprovação do desempenho requerido pelo Projeto, através de testes, ensaios ou
experiências bem sucedidas, a juízo do Contratante;
j) As especificações serão elaboradas visando equilibrar economia e desempenho técnico,
considerando custos de fornecimento e de manutenção, porém sem prejuízo da vida útil do
componente da edificação;
k) Se a referência de marca ou modelo for indispensável para a perfeita caracterização do
componente da edificação, a especificação deverá indicar, no mínimo, três alternativas de
aplicação e conterá obrigatoriamente a expressão ―ou equivalente‖, definindo com clareza
as características e desempenho técnico requerido pelo projeto, de modo a permitir a
verificação e comprovação da equivalência com outros modelos e fabricantes.
l) Para projetos analisados pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL não poderão ser
mencionadas marcas em hipótese nenhuma.
m) Exemplos de especificações e/ou memoriais:
1)O concreto preparado ― in loco ‖ deverá ter fck mínimo => 20 MPa aos 28 (vinte e
oito) dias. Não será permitido amassar-se de cada vez, volume superior a 350
(trezentos e cinqüenta ) litros de concreto. As betoneiras deverão ter capacidade
suficiente para amassar pelo menos o volume resultante de um saco de 50 Kg de
cimento (serviço/procedimento). O cimento Portland deverá satisfazer às exigências
das especificações da ABNT e ABCP. De maneira geral, a marca e procedência do
cimento deverão ser as mais uniformes possíveis (material).
2) A tubulação de água fria deverá ser embutida na parede (serviço/procedimento) e
executada em PVC rígido (material), do tipo soldável, nas dimensões indicadas em
projeto.
5.8 Cronograma para entrega dos projetos
ITEM

DISCRIMINAÇÃO
Entrega do Estulo Preliminar
Entrega do Anteprojeto
Entrega do PBA
Entrega do Projeto Básico
Entrega do Projeto Executivo

30
x

90

DIAS CORRIDOS
210

270

300

x
x
x
x

5.8.1 O cronograma acima se refere no prazo máximo da entrega dos Projetos (Aprovados nos órgãos
competentes) contando os dias corridos a partir da assinatura do contrato.
5.8.2 Antes de aprovados pelos órgãos competentes, os projetos deverão ser analisados e aprovados pela equipe
técnica municipal conforme item 5.2.
5.8.3 O prazo para análise da Equipe Técnica Municipal é de no máximo 10 dias corridos, já consideros dentro do
prazo máximo de entrega dos projetos contidos no cronograma acima.
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
6.1 O objeto a ser licitado será para uso da Secretaria Municipal de Saúde, cuja dotação orçamentária segue
mediante relatório emitido pelo Secretaria de Planejamento, em anexo.
Assinatura Coordenação de Planejamento:
Nome/Cargo:_______________________________________________________________________________
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7. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
_______________________________________
Felipe Zago
Secretário de Finanças
8. PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO
8.1 A presente licitação terá vigência de 12 (doze) meses, sendo o prazo de 300 dias de execução conforme
cronograma constante no item 5.8.
9. PRAZO E CONDIÇÕES DE GARANTIA DO PRODUTO OU SERVIÇO
9.1 Como o profissional estará executando o serviço em nome do município de Palotina, o mesmo deverá
presta-lo com toda a primazia possível pelo bem público.
9.2 Caso o serviço seja executado fora da qualidade exigida ou das especificações previstas, a Contratada deverá
prestar todo o apoio técnico necessário visando a solução da situação evidenciada, inclusive se responsabilizando
pela intermediação junto aos órgãos regulamentadores em que necessário for.
9.3 A empresa licitante deverá obedecer toda legislação correlata ao objeto a ser licitado.
10. DA FISCALIZAÇÃO E INDICAÇÃO DE GESTOR, FISCAL E FISCAL SUBSTITUTO
10.1 Atividade exercida de modo sistemático pela Contratante através da Equipe Técnica constituída,
objetivando a verificação do cumprimento das disposições contratuais, técnicas e administrativas, em todos os
seus aspectos;
10.2 Deverão ser observadas as seguintes condições gerais:
10.2.1 A Contratante manterá desde o início dos serviços até o seu recebimento definitivo, uma
equipe técnica constituída por profissionais habilitados que considerar necessários ao
acompanhamento e controle dos trabalhos;
10.2.2 A Contratada deverá facilitar, por todos os meios a seu alcance, a ampla ação da Fiscalização,
permitindo o acesso aos serviços em execução, bem como atendendo prontamente às solicitações que lhe
forem efetuadas;
10.3 A Fiscalização deverá realizar, dentre outras, as seguintes atividades:
10.3.1 Solicitar a substituição de qualquer funcionário da Contratada que embarace a ação da Fiscalização
ou venha a demonstrar incapacidade técnica;
10.3.2 Verificar se a equipe técnica da Contratada prevista na proposta e sucessivo contrato de execução
dos serviços está sendo mobilizada para efetuar os serviços;
10.3.3 Fiscalizar o andamento dos serviços sempre que julgar necessário, através da visita de seu
responsável técnico ou funcionários designados, os quais deverão ter livre acesso aos escritórios e/ou aos
locais onde os serviços estiverem sendo realizados. Esta fiscalização não isentará a contratada de suas
responsabilidades em relação aos serviços ou às suas obrigações contratuais. A fiscalização compreenderá
o direito de:
a) Verificar os serviços em andamento;
b) Interromper qualquer trabalho em conflito com o contrato e demais documentos licitatórios;
c) Aceitar alterações na sequência das atividades, conforme venha a ser requerido por motivo de
força maior;
d) Aprovar ou não os métodos de trabalho propostos pela contratada;
e) Exigir, sem aviso prévio, a retirada de qualquer empregado da contratada que possa prejudicar o
desenvolvimento dos serviços; e
f) Emitir instruções técnicas ou administrativas, conforme sejam requeridas para uma condução
mais adequada dos serviços.
g) No desempenho destas tarefas, deverão os técnicos do contratante contar com a total
colaboração da contratada.
10.4 Esclarecer ou solucionar incoerências, falhas e omissões eventualmente existentes neste Termo de
Referencia, necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos;
10.5 Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execução dos serviços, aprovando os eventuais ajustes que
ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;
10.6 Analisar e aprovar as etapas dos serviços executados, em obediência ao previsto neste Termo de Referencia;
10.7 Verificar e aprovar as soluções propostas nos projetos quanto a sua adequação técnica e econômica de
modo a atender às necessidades do Contratante;
10.8 Receber a documentação final do Projeto verificando o atendimento a todos os requisitos necessários;
10.9 A atuação da Fiscalização não eximirá o responsável técnico da Contratada da responsabilidade pela
elaboração dos projetos.
10.10 A secretaria requisitante define os (as) Fiscais de Contrato para este Termo, Edital, Contrato, bem como os
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gestores (Portaria 244/2021), conforme segue:
___________________________________________________________________
Gestor de Contrato: Rafael Marcuzzo Lazzari / Técnico de Enfermagem / CPF: 073.997.199-93
___________________________________________________________________
Suplente: Josiane Pelizzer / Auxiliar Administrativo / CPF: 024.135.719-57
____________________________________________________________________
Fiscal de Contrato: Daiane Andrioli Basso / Arquiteta / CPF: 060.022.649-22
____________________________________________________________________
Fiscal de Contrato: Mateus Antônio de Jesus / Engenheiro Civil / CPF: 373.157.278-84
____________________________________________________________________
Fiscal de Contrato: Paulo Roberto Delai Locatelli/ Engenheiro Civil / CPF: 071.472.179-42
____________________________________________________________________
Fiscal de Contrato: Tamara Elias Pastre / Arquiteta / CPF: 066.399.079-33
___________________________________________________________________
Fiscal de Contrato: Thauana Carla Rohde / Engenheira Civil / CPF: 064.097.369-83
___________________________________________________________________
Suplente: Fabiana Giacomini / Arquiteta / CPF: 021.044.929-20
____________________________________________________________________
Suplente: Luis Odone Filippin / Engenheiro Civil/ CPF: 055.880.479-90
____________________________________________________________________
Suplente: Raquel Pedroso Dias / Engenheira Civil / CPF: 009.390.249-26
____________________________________________________________________
Suplente: Tiago Henrique Riedi / Arquiteto / CPF: 051.006.129-08
11. CONDIÇÕES E PRAZOS DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO E DE
PAGAMENTO
11.1 Somente poderão ser considerados para efeito de pagamento os serviços efetivamente executados pela
Contratada, em conformidade com este Termo de Referencia;
11.2 Os serviços serão recebidos provisoriamente pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização do
contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados do término do prazo para entrega dos Projetos Executivos,
para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de
Referência e na proposta, cabendo a elaboração de relatório pela equipe técnica, contendo o registro, a análise e a
conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato e demais documentos que julgarem necessários.
11.3 Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações
constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado
pelo gestor do contrato (ou fiscal por ele designado), às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de
penalidades. Se rejeitados no todo, haverá glosa integral do valor correspondente. Se rejeitados em parte, deverá
ser apontado o defeito apresentado no serviço.
11.4 Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 20 (vinte) dias contados do recebimento
provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço executado e materiais empregados, com a
conseqüente aceitação pela equipe técnica mediante Termo de Recebimento Definitivo.
11.5 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade civil da Contratada pela
qualidade dos serviços, nem a ético-profissional, pela perfeita execução do contrato e nem pelos prejuízos
resultantes da incorreta execução do contrato.
11.6 Mesmo após a conclusão e recebimento definitivo do produto final, a contratada deverá prestar assistência
ao contratante, fornecendo instruções técnicas e informações sobre o assunto e relativas aos serviços.
11.7 O gestor do contrato analisará os relatórios e toda documentação apresentada pela fiscalização técnica e,
caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicará as cláusulas contratuais
pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, via email ou correnspondência, as respectivas correções.
11.8 O Contratante deverá efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela Contratada com base nos serviços
aprovados pela Fiscalização da PREITURA MUNICIPAL DE PALOTINA, obedecidas às condições
estabelecidas no item 11.10 deste Termo de Referência;
11.9 Os pagamentos das faturas estão condicionados:
11.9.1 À análise e aprovação, da Fiscalização do Município e da Vigilancia Sanitária da Secretaria de
Saúde do Estado, conforme o caso, dos produtos apresentados pela Contratada;
11.9.2 À aprovação dos projetos nos órgãos oficiais (Prefeitura, SESA-PR, IAT, Corpo de Bombeiros,
Concessionárias, etc.);
11.9.3 À apresentação das Anotações ou Registros de Responsabilidade Técnica de todos os projetos.
11.10 O pagamento será efetuado em 4 (quatro) partes de 01%, 19%, 30% e 50%:
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11.10.1 A primeira parcela (01% do valor homologado) após o Anteprojeto ser entregue e aprovado pela
Equipe Técnica, no prazo estipulado por este Termo;
11.10.2 A segunda parcela (19% do valor homologado) após o PBA (Projeto Básico de Arquitetura
conforme RE SESA-PR Nº 389/06, RDC/ANVISA n 51/2011 e RDC/ANVISA n. 50/02 e suas
alterações) ser entregue aprovado pela Vigilância Sanitária e no prazo estipulado por este Termo;
11.10.3 A terceira parcela (30% do valor homologado) após os Projetos Básicos serem entregues
aprovados e no prazo estipulado por este Termo;
11.10.4 A quarta parcela (50% do valor homologado) após os Projetos Executivos serem entregues
aprovados e no prazo estipulado por este Termo.
11.11 O pagamento será efetuado ATÉ O DÉCIMO DIA DO MÊS SUBSEQUENTE A APROVAÇÃO DO
SERVIÇO REALIZADO conforme item 11.10 após a apresentação da Nota Fiscal de Prestação de Serviços
devidamente atestada pelo setor competente acompanhado do relatório de serviços prestados no período validado
pelo fiscal competente a cada ponto de serviço. Sendo o pagamento condicionado a retenção de tributos e
contribuições, atestado pela apresentação das certidões fiscais, conforme determina a legislação vigente.
11.12 Em hipótese alguma será feito o pagamento antecipado.
11.13 A CONTRATANTE poderá descontar do pagamento, importâncias que, a qualquer título, lhes sejam
devidas pela CONTRATADA.
11.14 No caso de a execução do objeto desta licitação não estar de acordo com as especificações e demais
exigências fixadas neste contrato, a CONTRATANTE fica desde já autorizada a reter o pagamento em sua
integralidade, até que sejam processadas as alterações e retificações determinadas, aplicando-se à
CONTRATADA as multas previstas.
11.15 Ainda para efeitos de pagamento, a licitante vencedora deverá informar no documento de cobrança –
fatura/boleto, o nome e número do banco, a agência e o número da conta-corrente em que o crédito deverá ser
efetuado;
11.16 Os documentos de cobrança deverão ser entregues pela licitante vencedora, a equipe Tecnica do
Município de Palotina, localizado no Paço Municipal, situado na Rua Aldir Pedron, nº 898, centro;
11.17 A licitante vencedora deverá apresentar juntamente com o documento de cobrança, a comprovação de que
cumpriu as seguintes exigências, cumulativamente:
- Certidão de regularidade com a Seguridade Social;
- Certidão de regularidade com o FGTS;
- Certidão de regularidade com a Fazenda Federal;
- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
- Certidão de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante.
11.18 Caso o objeto contratado seja faturado em desacordo com as disposições previstas no Termo de
Referência/Edital/Contrato ou sem a observância das formalidades legais pertinentes, a licitante vencedora
deverá emitir e apresentar novo documento de cobrança, não configurando atraso no pagamento;
11.19 Após a conferência do documento de cobrança, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis
contado do seu recebimento, o Gestor do contrato deverá encaminhá-lo para pagamento;
12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
12.1 Acompanhar, fiscalizar e avaliar a prestação dos serviços, objeto do Contrato;
12.2 Conferir e atestar a nota fiscal/fatura encaminhando-a para Contabilidade para pagamento;
12.3 Proporcionar as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais;
12.4 Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado, desde que sejam observadas as condições contratuais;
12.5 Aplicar, se necessário, as sanções, conforme previsto no Termo de Referência/EditalContrato.
13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
13.1 Responsabilizar-se pelos vícios e danos – causados ao Município ou a terceiros - decorrentes da execução
do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990),
ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à
Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos.
OBS.: A realização de fiscalização/acompanhamento dos serviços pelo Município/contratante não exime
ou diminui a responsabilidade do contratado.
13.2 Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, com a
disponibilização dos profissionais necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de
fornecer os materiais e equipamentos – inclusive EPI -, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e
quantidade suficientes ao cumprimento das especificações deste Termo de Referência e da proposta, abstendo-se
de transferência de responsabilidades o subcontratações não autorizadas pela Contratante.
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13.3 Corrigir, refazer ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços referentes ao objeto do
contrato em que se verificarem vícios, defeitos, incorreções ou inobservâncias do disposto no memorial
descritivo, contrato ou demais documentos integrantes do processo licitatório.
13.4 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em
conformidade com as normas e determinações em vigor;
13.5 Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias, fiscais e
comerciais e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à
Contratante.
13.6 Assumir a responsabilidade por todas as providencias e obrigações estabelecidas na legislação específica de
segurança e saúde do trabalhador, a fim de evitar acidentes de trabalho.
13.7 Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Contratante, adotando as providências
apontadas pela fiscalização do contrato para a regularidade da prestação do serviço na forma e prazo assinalados.
13.8 Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão às unidades
administrativas para a execução do serviço.
13.9 Atender as solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, (se for o caso), no
prazo fixado pelo gestor do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas
à execução do serviço, conforme descrito neste Termo de Referência.
13.10 Instruir o pessoal disponibilizado para cumprimento do objeto quanto à necessidade de acatar as normas
internas da Administração.
13.11 Instruir seus colaboradores a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executar
atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à Contratante toda e qualquer ocorrência
neste sentido, a fim de evitar desvio de função.
13.12 Apresentar relatório detalhado dos serviços realizados e da mão de obra e materiais aplicados na execução.
13.13 Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços.
13.14 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz
para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre.
13.15 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
13.16 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato.
13.17 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório
para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos
do § 1.º do art. 57 da Lei de Licitações.
13.18 É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao Quadro de Pessoal da Prefeitura
Municipal de Palotina, seja na condição de efetivo ou de cargo em comissão para o cumprimento do objeto desta
licitação.
13.19 A veiculação de publicidade acerca do objeto deste Termo de Referência somente poderá ocorrer mediante
prévia e expressa autorização municipal.
13.20 A Contratada deverá autorizar o Município a fazer qualquer alteração (modificação, inclusão ou exclusão)
de itens, serviços ou materiais no projeto (objeto da licitação).
13.21 Executar o objeto da forma ajustada;
13.22 Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execução do
presente contrato;
13.23 A Contratada, não poderá ceder ou transferir a terceiros, no todo ou em parte, os direitos e obrigações
decorrentes deste Contrato;
13.24 Responsabilizar-se pelos danos que causar ao Contratante ou a terceiros, por si ou por seus sucessores e
representantes, no fornecimento dos objetos ora contratados, isentando o Contratante de toda e qualquer
reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos;
13.25 Apresentar, sempre que solicitado, durante a execução do contrato, documentos que comprovem estar
cumprindo a legislação em vigor quanto as obrigações assumidas na licitação, em especial, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais;
13.26 Não será permitida a subcontratação, exceto para o Projeto de Radioproteção que necessita ser
executado por profissional Físico, com experiência comprovada de no mínimo dois anos, na área de Física
Médica ou Radioproteção em Medicina.
13.26.1 Como poderá ser subcontratados os profissionais para o item 13.26, a empresa declarada
vencedora do certame, terá um prazo de 05 (cinco) dias úteis após a publicação do resultado do processo
licitatório para a apresentação da documentação que comprova o acervo profissional e, caso a mesma não
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os apresente no referido prazo, será automaticamente desclassificada, e ensejará a convocação das demais
participantes do certame.
14. HABILITAÇÃO
14.1 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
14.1.1 A empresa licitante deverá fornecer atestado de comprovação de aptidão de desempenho de
atividades pertinentes e compatíveis com o objeto da presente licitação, mediante apresentação de
atestado fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, o qual deverá ser apresentado em
papel timbrado, carimbado, contendo, obrigatoriamente, as seguintes informações: razão social, número
de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) e endereço da pessoa jurídica expedidora;
nome, função e telefone do responsável pela assinatura; indicação da quantidade fornecida; descrição dos
serviços prestados;
14.1.2 Estima-se que a Área Total final, somando a área existente do hospital que será reformada e a área
a ser ampliada, será aproximadamente 3800m². Assim, será exigida Certidão de acervo tecnico com
atestado de capacidade técnico-profissional, expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado,
devidamente registrado no CREA ou CAU, demonstrando que o PROFISSIONAL (AIS)
RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) DA LICITANTE, tenha(m) executado(s) serviços compatíveis ao
objeto desta licitação, sendo imprescindível os itens abaixo, consideradas como parcelas de maior
relevância técnica e valor significativo com efeito desclassificatório, como segue:
1 – Serviços de 1.900m² - PROJETO BÁSICO DE ARQUITETURA – PBA (projeto arquitetônico
de hospital, aprovado pela vigilância sanitária).
2 – Serviços de 800m² - PROJETO ARQUITETÔNICO DE OBRA DE REFORMA DE
HOSPITAL.
3 – Serviços de 1.000m² - PROJETO ARQUITETÔNICO DE OBRA DE
AMPLIAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL.
4 – Serviços de 1.900m² - PLANO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO –
PSCIP.
5 – Serviços de 1.900m² - PROJETO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS DE GASES MEDICINAIS
EM HOSPITAL.
6 – Serviços de 1.000m² - PROJETO ESTRUTURAL DE ESTRUTURAS EM CONCRETO
ARMADO E METÁLICAS, INCLUSIVE FUNDAÇÃO E ESTRUTURA DA COBERTURA.
7 – Serviços de 1.900m² - PROJETO DE VENTILAÇÃO, EXAUSTÃO E CLIMATIZAÇÃO DE
HOSPITAL.
8 – Serviços de 1.900m² - PROJETO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS
ATMOSFÉRICAS – SPDA.
9 – Serviços de 1.900m² - PROJETO ELÉTRICO, COM SBESTAÇÃO DE ENERGIA
(GERADOR), CFTV, TELEFÔNICO E LÓGICA.
10 – Quanto ao PROJETO DE RADIOPROTEÇÃO DA SALA DE RADIOLOGIA, como a
empresa declarada vencedora do certame poderá subcontratar a empresa para elaborar o projeto, a
mesma tem um prazo de 05 dias úteis para apresentar o acervo do profissional que irá executar o
serviço, conforme item 13.26.1, a empresa contratada deverá nesse prazo apresentar Certidão de
Acervo Técnico (CAT) e respectivo Atestado de Capacidade Técnica fornecido por Pessoa
Jurídica comprovando que elaborou projeto de radioproteção, em ao menos 01 (uma) edificação de
tipologia (saúde) sendo este(s) acervado(s) e/ou apresentação de projeto de proteção radiológica,
cálculo de proteção radiológica, cálculo de blindagem e laudo radiométrico.
14.1.2.1 Os profissionais da contratada que executarão os serviços, deverão estar habilitados e
comprovarem experiência, conhecimento ou formação em BIM, conforme Decreto nº 10.306 de 02 de
abril de 2020 no Art. 6 § 2º – Observado o disposto no inciso VII do caput.
14.1.3 Conforme disposição prevista no Art. 30 da Lei Nº. 8.666/93 será obrigatório à apresentação dos
seguintes requisitos:
14.1.3.1 Registro Pessoa Jurídica junto ao CREA/CAU, da região da sede da empresa.
14.1.3.2 Registro Pessoa Física do responsável técnico junto ao CREA/CAU do(s) responsável(is)
técnico(s) da empresa, que será responsável(is) pela execução do objeto deste certame.
14.1.3.3 A comprovação do vínculo do profissional detentor do atestado técnico apresentado, será feita
mediante cópia do contrato de trabalho e da Carteira Profissional, no caso de empregado da empresa, ou
através de registro deste empregado como integrante do quadro permanente do licitante, comprovado
através da Certidão de Registro de Quitação – CRQ, expedida pelo CREA/CAU, ou ainda através da
apresentação de cópia do Estatuto ou Contrato Social, devidamente registrada no órgão competente, no
caso de proprietário ou sócio, ou mediante apresentação de cópia do contrato de prestação de serviços
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firmado sob a égide da legislação civil ou ainda a comprovação dos integrantes do quadro técnico
exigidos neste item poderá ser através de uma declaração do profissional autorizando a inclusão do seu
nome na equipe técnica da licitante.
14.1.4 - Deverão ser apresentadas Certidões de Acervo Técnico (CAT) registradas no Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia - CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, em projetos em
estabelecimentos assistenciais de saúde. O profissional deverá possuir vínculo profissional com a
LICITANTE.
14.1.5 - Anexar declaração por escrito, do coordenador e de cada profissional, autorizando sua
inclusão efetiva na execução dos trabalhos;
14.1.6 - O(s) profissional(is) indicado(s) será(ão) o(s) responsável(is) técnicos pela elaboração de
projetos, compondo a respectiva equipe técnica.
14.1.7 Não serão aceitos atestados emitidos pelo licitante em seu próprio nome, nem nenhum outro que
não tenha se originado de contratação.
14.1.8 Anexar declaração por escrito, que a empresa elabora projetos na plataforma BIM.
14.1.9A não apresentação de documentos constantes nesta cláusula, implicará na desabilitação da
empresa licitante;
14.1.10 O Contratante se reserva no direito de realizar diligências, a qualquer momento, com o
objetivo de verificar se os documentos exigidos são adequados e atendem às exigências contidas no
Termo de Referência/Edital, podendo exigir a apresentação de documentação complementar
referente à entrega do objeto licitado relativa aos atestados apresentados, inclusive com abertura de
prazos para a licitante apresentar o documento.
14.1.11 Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus

fornecedores e subcontratados, se admitida a subcontratação, o mais alto padrão de ética durante
todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.
14.2 HABILITAÇÃO JURÍDICA
14.2.1 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais, e acompanhado, no caso de sociedade por ações, dos documentos de eleição de
seus atuais administradores;
14.2.2 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da diretoria em
exercício;
14.2.3 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
País;
14.2.4 Declaração de idoneidade;
14.2.5 Declaração de inexistência de empregados menores;
14.2.6 Declaração de não vínculo;
14.2.7 Os documentos exigidos nas alíneas a e b deste item, poderão ser substituídos pela Certidão
Simplificada da Junta Comercial ou fotocópias autenticadas dos extratos da Junta Comercial,
devidamente publicados no Diário Oficial, indicando e relacionando os representantes legais e a
composição acionária da empresa.
14.3 HABILITAÇÃO FISCAL E TRABALHISTA
14.3.1 Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Geral de Prova de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
14.3.2 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo ao domicílio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
14.3.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação de Certidão de Quitação
de Tributos e Contribuições Federais, expedida pela Secretaria da Receita Federal e Certidão Quanto à
Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, do domicílio ou sede da
proponente ou outra equivalente na forma da lei;
14.3.4 rova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de Certidão Negativa de
Tributos Estaduais, expedida pela Secretaria de Estado da fazenda, do domicílio ou sede da proponente ou
outra equivalente na forma da lei;
14.3.4 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante a apresentação de Certidão
Negativa de Débitos Municipais, expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda, do domicílio ou sede da
proponente ou outra equivalente na forma da lei;
14.3.6 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), consiste na
apresentação de CRS (Certidão de Regularidade de Situação) do FGTS;
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14.3.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa, nos termos do Titulo VII – A da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto – Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. (CNDT).
14.4 HABILITAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA
14.4.1 Qualificação econômico-financeira do último exercício social, mediante a apresentação dos
seguintes documentos, na conformidade da Norma Brasileira de Contabilidade T2 e T3, devidamente
registrados na junta comercial:
I - balanço patrimonial;
II - demonstrações contábeis;
III - termo de abertura do livro diário;
IV - termo de encerramento do livro diário;
V - notas explicativas.
14.4.2 O balanço patrimonial das Sociedades Anônimas ou por Ações deverá ser publicado em Diário
oficial, sendo que as de Capital Aberto deverão, ainda, vir acompanhado de Parecer de Auditor (es)
independente (s);
14.4.3 Certidão negativa dos cartórios de registros de falências e concordatas, expedida pelo cartório
distribuidor do local da sede da proponente, há menos de 90 (noventa) dias da data marcada para o
recebimento dos envelopes nº 01 e 02;
14.4.4 A qualificação econômico-financeira das empresas recém-constituídas que não disponham do
primeiro balanço patrimonial poderão apresentar o termo de abertura do balanço e os balanços mensais
para que sua situação financeira seja avaliada;
14.4.5 A não apresentação de documentos constantes nesta Clausula13, implicará na desabilitação da
empresa licitante.
15. EQUIPE TÉCNICA DA CONTRATADA
15.1 Coordenação dos Projetos: A CONTRATADA designará um Coordenador de Projetos, o qual ficará
encarregado da coordenação geral desde o início dos trabalhos de Elaboração de Projetos de Arquitetura e
Engenharia.
15.2 O Coordenador de Projetos deverá:
a) Integrar a equipe da CONTRATADA;
b) Apresentar registro profissional no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou
Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU e Certidão Negativa de Débito junto ao Conselho;
c) Garantir o cumprimento dos prazos estipulados no cronograma Físico-Financeiro do projeto;
d) Garantir a integração e compatibilização entre os projetos de arquitetura e engenharia, atentando para
as inter-relações e necessidades mútuas, bem como entre os projetos, caderno de encargos e planilha
orçamentária;
e) Ser responsável, durante todas as fases de elaboração dos projetos, pela compatibilização entre os
projetos;
f) Ser responsável por todas as tratativas com os representantes da CONTRATANTE para
esclarecimentos de dúvidas, obtenção de informações e definições dos projetos, cabendo a ele
programar e coordenar as reuniões entre os diversos profissionais da equipe.
15.3. O coordenador de projetos responderá pela CONTRATADA nas entregas das etapas e se responsabilizará
pelo desenvolvimento multidisciplinar na elaboração dos projetos.
15.4. A coordenação incluirá o controle da unificação dos elementos informativos dos desenhos, com
padronização de pranchas, simbologia, numeração, referência e outros correlatos. Da mesma forma, abrangerá a
integração e consistência dos documentos complementares, tais como Memoriais Descritivo e de Cálculo,
Especificações Técnicas, Orçamento, Relatório Técnico (RE SESA-PR Nº 389/06, RDC/ANVISA n.51/11 e
RDC/ANVISA n.50/02 e suas alterações) e Cronograma Físico-Financeiro da obra.
15.5 Não será admitida a existência de conflitos entre os diversos projetos que compõem o Projeto Executivo.
Será encargo do Coordenador a solução destas eventuais ocorrências, mesmo após o recebimento definitivo dos
serviços, assim que solicitado.
15.6 Equipe Técnica Responsável: Além do Coordenador dos Projetos, a CONTRATADA terá uma Equipe
Técnica Responsável pelos produtos gerados e entregues.
16. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS
16.1 Somente será classificada a proposta de preço que atenda todas as características exigidas neste Termo,
promovendo-se a desclassificação das propostas desconformes ou incompatíveis;
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16.2 Não será aceita proposta que apresente preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, bem como aquelas
que ultrapassarem o valor máximo estabelecido;
16.3 Será julgada a proposta de preços mais vantajosa, aquela que, cumprindo o exigido no Termo/Edital,
apresentar o MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE;
16.4 No caso de haver divergência entre o preço grafado em algarismos e o grafado por extenso, prevalecerá o
grafado por extenso;
16.5 Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte, entendendo-se por empate aquelas situações em que as propostas por elas apresentadas sejam
iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada. Ocorrendo o empate, procederse-á da seguinte forma:
I - A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de
preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o
objeto licitado;
II - Não ocorrendo a contratação de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, na forma do inciso
anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do inciso I, na
ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
III - No caso de equivalência de valores apresentados pelas Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte,
será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar a melhor
oferta;
IV - Na hipótese da não contratação nos termos previstos neste subitem o objeto licitado será adjudicado
em favor da proposta originalmente vencedora do certame;
V - O disposto neste subitem somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada
por Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.
16.6 A Comissão de Licitação poderá, em qualquer fase da licitação, promover diligência destinada a esclarecer
ou complementar a instrução do processo ou informação que deveria constar originalmente da proposta;
16.7 A Comissão de Licitação poderá estabelecer prazo para definir a classificação final das propostas,
suspendendo, em consequência, a reunião;
16.8 Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor preço e
valor estimado para a contratação.
17. DA AUTORIA E PROPRIEDADE DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS
17.1 - A CONTRATADA declarará ser a autora dos projetos a serem apresentados em decorrência do Contrato
resultante desta licitação, objeto deste Termo, e cederá e transferirá, para a reforma e ampliação, seus direitos
patrimoniais de autora à CONTRATANTE, bem como a utilização dos projetos, que poderão eventualmente ser
adaptados ou revisados, para implantação no mesmo local e terrenos destinados à instalação ou ampliação de
unidades da CONTRATANTE, de acordo com o Artigo 111 da Lei n. 8.666 de 1993.
17.2 - Por essa cessão, passam à CONTRATANTE, por definitiva transferência, todos os direitos e faculdades
que no seu conjunto constituem o direito patrimonial sobre os projetos realizados, em todos os seus aspectos,
manifestações e aplicações diretas ou indiretas, modificações, adaptações, extensões e aplicações que forem
necessárias para o exercício dos direitos cedidos, a exclusivo arbítrio da CONTRATANTE.
17.3 - É proibido à CONTRATADA a utilização dos direitos autorais da solução, do projeto, de suas
especificações técnicas, das documentações produzidas e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na
execução do Contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, sem prévia expressa
autorização da CONTRATANTE, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.
17.4 - Os projetos básicos e executivos ou documentos elaborados ou copiados pela CONTRATADA, em
decorrência do Contrato resultante desta licitação, objeto deste Termo, serão de propriedade exclusiva da
CONTRATANTE.
17.5 - Fica assegurado à CONTRATADA o direito de conservar em seus arquivos, os registros e as cópias dos
documentos acima referidos exclusivamente para fins de consulta interna.
17.6 – Junto a entrega final do objeto a empresa contratada deverá fornecer declaração de cedência dos
projetos para a Administração Municipal de Palotina.
18. VISITA TÉCNICA
18.1 Recomenda-se que os licitantes, por meio do seu representante técnico devidamente identificado, façam
uma vistoria nos locais onde serão executados os serviços objeto deste Termo de Referência, para perfeito
conhecimento do objeto licitado, avaliando de modo a não incorrer em falhas ou omissões, que jamais poderão
ser alegadas em favor de eventuais pretensões de acréscimo de preços;
18.2 A vistoria deve ser agendada previamente pela licitante, preferencialmente em horário indicado pelo
Município de Palotina – das 08h às 11:30h e das 13h30min às 17h00min:
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18.2.1 Secretaria Municipal de Saúde: (44) 3649-2793, tratar com Daiane Andrioli Basso – Arquiteta e
Urbanista.
18.3 As vistorias devem ser finalizadas até a data limite de 01 (um) dia útil antes do dia da abertura da licitação.
18.4 Será emitido Termo de declaração assinado pelo Responsável Técnico da empresa, Engenheiro ou
Arquiteto, e atestado pela Srta. Daiane Andrioli Basso – Arquiteta e Urbanista, comprovando que o proponente
vistoriou o local da obra. A visita ao local da obra tem por objetivo a verificação por parte da licitante de todas as
suas condições e dos serviços a serem executados. (Visita técnica não é desclassificatória). Este documento
deverá ser apresentado juntamente com os documentos de Proposta de Preços.
18.5 A VISTORIA É FACULTATIVA E O LICITANTE QUE OPTAR POR NÃO REALIZÁ-LA DEVERÁ
APRESENTAR DECLARAÇÃO DE QUE NÃO REALIZOU A MESMA, MAS QUE TOMOU
CONHECIMENTO DO EDITAL E SEUS ANEXOS, E QUE NÃO SERÁ MOTIVO PARA EXIMIR-SE DE
REALIZAR QUALQUER SERVIÇO OU FORNECER MATERIAL E EQUIPAMENTOS ESPECIFICADO
NO CERTAME. A DECLARAÇÃO DEVERÁ ESTAR JUNTO COM O ENVELOPE DE PROPOSTA DE
PREÇOS.
18.6 A realização da vistoria não se consubstancia em condição para a participação na licitação, ficando,
contudo, as licitantes cientes de que após apresentação das propostas não serão admitidas, em hipótese alguma,
alegações posteriores no sentido da inviabilidade de cumprir com as obrigações, face ao desconhecimento dos
serviços e de dificuldades técnicas não previstas.
17.7 O transporte para deslocamento ao local da Visita será de inteira responsabilidade das licitantes.
19. ESTIMATIVA DO QUANTITATIVO
19.1 Como critério de identificação do quantitativo a ser licitado, foi realizado levantamento das necessidades,
conforme estimativas das futuras instalações do Hospital, e os projetos a serem elaborados pelos servidores
municipais.
Responsáveis pela análise de quantitativo:
__________________________________________________________________________________________
Nome/Cargo: Daiane Andrioli Basso / Arquiteta / CPF: 060.022.649-22
20. VALORES REFERENCIAIS DE MERCADO
20.1 Considerando as especificações e quantitativos estabelecidos para o objeto a ser licitado, informo para os
devidos fins, que a Secretaria Municipal de Saúde, por intermédio do servidor abaixo assinado, realizou a
pesquisa de preços, cujos orçamentos encontram-se anexos ao processo, e optou pelo valor de R$ 568.978,88
(quinhentos e sessenta e oito mil novecentos e setenta e oito reais e oitenta e oito centavos), apurado através
da escolha do preço médio, para cálculo dos valores referenciais de mercado conforme Tabela I, anexa ao final
deste. Foi obtida uma pesquisa de preço do Município de Itaipulandia, porém a mesma não será considerada,
devido aos valores estarem agrupados em um com todos os itens inclusos, sendo impossível fazer a divisão dos
valores conforme a necessidade desta municipalidade.
Obs.: Nos orçamentos os quantitativos de cada item estão divergentes aos estimados neste termo de
referência, contudo para estipular o valor final foi considerado o valor unitário, conforme definido pela
equipe técnica.
VALOR TOTAL DA PESQUISA: R$ 568.978,88 (quinhentos e sessenta e oito mil novecentos e setenta e oito
reais e oitenta e oito centavos).
20.2 Assinatura da responsável pela pesquisa:
__________________________________________________________________________________________
Nome/Cargo: Maurício Cordeiro de Souza / Secretário Municipal de Planejamento / CPF: 065.188.359-82
21. PREÇO MÁXIMO DA LICITAÇÃO E CRITÉRIOS DE REAJUSTE
21.1 O valor máximo desta licitação é de R$ 568.978,88 (quinhentos e sessenta e oito mil novecentos e
setenta e oito reais e oitenta e oito centavos).
21.2 Os preços propostos são considerados completos e abrangem todos os tributos (impostos, taxas,
emolumentos, contribuições sociais e parafiscais), transporte de materiais, embalagens, mão de obra e qualquer
despesa acessória ou necessária, não especificada neste contrato.
21.3 Caso haja necessidade de reajuste ao valor de mercado para os itens licitados, durante a vigência do
Contrato de Prestação de Serviços, a empresa vencedora deverá previamente solicitar o mesmo, com ofício de
solicitação de reajuste emitido pela empresa, acompanhado da comprovação da alteração de valor de mercado
que poderá ser por meio de notas de compras atuais comparadas as do período de ocorrência da licitação, leis,
etc, acompanhada de parecer emitido pelo fiscal de contrato.
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21.4 Caso haja necessidade de reajuste ao valor de mercado para os itens licitados, durante a vigência da Ata de
Registro de Preços, a empresa vencedora deverá previamente solicitar o mesmo, com ofício de solicitação de
reajuste emitido pela empresa, acompanhado da comprovação da alteração de valor de mercado que poderá ser
por meio de notas de compras atuais comparadas as do período de ocorrência da licitação, leis, etc.
22. MULTAS E SANÇÕES
22.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, a CONTRATADA que:
20.1.1Não assinar o contrato quando convocada dentro do prazo de validade da proposta;
20.1.2 Apresentar documentação falsa;
20.1.3 Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da
contratação;
20.1.4 Ensejar o retardamento da execução do objeto;
20.1.5 Deixar de entregar documentos exigidos no certame;
20.1.6 Falhar ou fraudar na execução do contrato;
20.1.7 Comportar-se de modo inidôneo; e
20.1.8 Cometer fraude fiscal.
22.2 Pela inexecução total ou parcial do Contrato resultante desta Tomada de Preços, poderão ser aplicadas as
seguintes penas:
22.2.1 Advertência, no caso de inexecução parcial do contrato;
22.2.2 Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de inexecução total do
contrato;
22.2.3 Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10%
(dez por cento) sobre o valor total do Contrato, quando a licitante vencedora, injustificadamente ou por
motivo não aceito pela Prefeitura Municipal e suas Secretarias deixar de atender totalmente à Autorização
de Fornecimento ou à ordem de serviço;
22.2.4 Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10%
(dez por cento) sobre o valor total do Contrato, quando a licitante vencedora, injustificadamente ou por
motivo não aceito pela Prefeitura Municipal e suas Secretarias atender parcialmente à Autorização de
Fornecimento ou à ordem de serviço.
22.3 Levando-se em conta o caso concreto, o nível de gravidade e os prejuízos causados à Administração, a
licitante que:
a) Não mantiver sua proposta ou solicitar o cancelamento do lance depois de finalizada a etapa de disputa
ou, ainda, deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no Termo/Edital/Ata/Contrato;
b) Recusar-se ou deixar de enviar documentos necessários à análise da proposta, previstos no
Termo/Edital/Ata/Contrato;
c) Não enviar amostra para análise, quando for o caso, se esta exigência estiver prevista no
Termo/Edital/Ata/Contrato;
d) Recusar-se ou deixar de responder diligência solicitada durante a análise da proposta ou da
documentação de habilitação;
e) Deixar de manter as condições de habilitação ao longo da execução do Contrato;
f) Convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar a ata/celebrar o contrato no prazo
previsto;
Pena: impedimento de licitar e de contratar com quaisquer órgãos/entidades da Administração Municipal
pelo prazo de até 06 (seis) meses.
22.4 A licitante que:
a) Recusar-se ou deixar de enviar documento (s) necessário (s) à comprovação de capacidade para
assinatura do Contrato/Nota de Empenho, de acordo com o solicitado;
b) Recusar-se ou deixar de assinar o Contrato dentro do prazo de validade da sua proposta;
c) Recusar-se ou deixar de receber a Nota de Empenho referente à contratação;
Pena: impedimento de licitar e de contratar com quaisquer órgãos/entidades da Prefeitura Municipal pelo
prazo de 01 (um) ano e multa de 20% (vinte por cento) em relação ao valor total de sua proposta.
22.5 A licitante que:
a) Recusar-se ou deixar de fornecer quaisquer dos itens contratados;
b) Atrasar a entrega de quaisquer dos itens solicitados por prazo superior a 30 (trinta) dias;
c) Entregar produtos ou prestar serviços com características diversas daquelas constantes de sua proposta,
salvo se mediante devida comprovação quanto à equivalência em processo administrativo adequado e
aprovado pela autoridade competente, ou no Contrato, recusando-se ou deixando de substituí-lo no prazo
fixado;
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d) Deixar de prestar garantia técnica a quaisquer dos itens relativos à licitação, dentro do prazo exigido no
instrumento convocatório;
Pena: impedimento de licitar e de contratar com quaisquer órgãos/entidades da Municipalidade pelo prazo
de 02 (dois) a 03 (três) anos, e multa de 20% (vinte por cento) em relação ao valor global atualizado do
Contrato ou ao valor total do empenho.
22.6 A licitante que:
a) Omitir informações em quaisquer documentos exigidos na Tomada de Preços;
Pena: impedimento de licitar e de contratar com quaisquer órgãos/entidades da União pelo prazo de até 04
(quatro) anos.
b) Adulterar documento, público ou particular, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a
verdade;
Pena: impedimento de licitar pelo prazo de até 05 (cinco) anos.
22.7 A licitante que:
a) Perturbar qualquer ato da sessão pública da licitação como, por exemplo, ofender o Pregoeiro, Presidente
ou membro da comissão ou equipe de apoio, ou levantar falsa acusação quanto à prática dos servidores
envolvidos na realização do certame;
b) Solicitar sua inabilitação depois de concluída a fase de habilitação;
c) Deixar de apresentar nova proposta ou planilha de formação e composição de preços no prazo
estabelecido pelo Pregoeiro ou equipe de apoio, devidamente adaptada ao valor final ofertado na fase de
lances ou obtido mediante negociação;
d) Interpor recurso meramente protelatório, com base em fundamentação que já tenha sido motivo de
impugnação ao Edital e seus Anexos e resultado em improcedência, ou interpor intenção de recurso e
posteriormente deixar de apresentá-lo, causando morosidade à disputa da licitação;
Pena: impedimento de licitar e de contratar com quaisquer órgãos/entidades da Administração Municipal
pelo prazo de 03 (três) meses, e ficará sujeito à multa de 10% (dez por cento) em relação ao valor total
estimado do (s) item (ns) em disputa.
22.8 Se o licitante comportar-se de modo inidôneo:
a) Praticando atos comprovadamente realizados com má-fé ou dolo;
Pena: impedimento de licitar e de contratar com quaisquer órgãos/entidades da Administração Municipal
pelo prazo de até 05 (cinco) anos, e multa de 20% (vinte por cento) em relação ao valor total de sua
proposta ou ao valor do empenho ou Contrato;
b) Participando, na licitação, de empresa constituída com a finalidade de burlar penalidade aplicada
anteriormente, a qual será constatada mediante a verificação dos quadros societários, objetos sociais e/ou
endereços, da empresa participante e da penalizada anteriormente;
Pena: impedimento de licitar e de contratar com quaisquer órgãos/entidades da Administração Municipal
pelo prazo de até 05 (cinco) anos, e multa de 20% (vinte por cento) em relação ao valor total de sua
proposta ou ao valor do empenho ou Contrato;
22.9 A dosimetria das penalidades levará em consideração, além dos fatos e provas constantes do processo
administrativo:
a) o dano causado à Administração;
b) o caráter educativo da pena;
c) a reincidência como maus antecedentes;
d) a proporcionalidade.
22.10 O licitante que cometer fraude fiscal, mediante declaração falsa sobre seu enquadramento fiscal, omissão,
falsificação ou alteração de informações em suas notas fiscais ou de outrem, ficará sujeito a pena de
impedimento de licitar e de contratar com quaisquer órgãos/entidades da Administração Municipal pelo prazo de
até 05 (cinco) anos.
22.11 Será assegurado ao licitante o direito ao contraditório e à ampla defesa;
22.12 A aplicação de uma das penalidades previstas no Termo/Edital/Ata/Contrato não exclui a possibilidade de
aplicação de outras cumulativamente;
22.13 As penalidades serão registradas no SICAF e, no caso de impedimento de licitar e de contratar, o licitante
será descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas Termo/Edital/Ata/Contrato e em
demais cominações legais;
22.14 Nos casos em que couber, serão aplicadas ainda as sanções previstas na Lei nº 12.846/13, que dispõe sobre
a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração
pública.
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23. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO
23.1 Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores o mais
alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.
21.1.1 Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:
a) ―prática corrupta‖: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer
vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na
execução de contrato;
b) ―prática fraudulenta‖: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar
o processo de licitação ou de execução de contrato;
c) ―prática colusiva‖: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com
ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer
preços em níveis artificiais e não competitivos;
d) ―prática coercitiva‖: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas
ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a
execução do contrato;
e) ―prática obstrutiva‖: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou
fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de
impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja
intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral
promover inspeção.
23.2 Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante
adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive
declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo
organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um
agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da
execução um contrato financiado pelo organismo;
23.3 Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação,
deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por
organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro
e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os
documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.
23.4 Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e
subcontratados, se admitida a subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de
contratação e de execução do objeto contratual.
24. LEI MICROEMPRESA E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
24.1 As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para
efeito de comprovação da regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.
24.2 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias
úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame,
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento
ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão
negativa;
23.2.1 A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem anterior implicará decadência
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93, sendo facultado
à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do
contrato, ou revogar a licitação.
23.2.2 Para efeito de aplicação das prerrogativas previstas às micro empresas e empresas de pequeno
porte será utilizado o seguinte conceito:
23.2.2.1 A empresa interessada no exercício dos direitos dispostos da Lei Complementar nº
123/2006, de 14/12/2006, alterada pela Lei nº 147/2014, de 07/08/2014, e demais alterações,
DEVERÁ apresentar juntamente com a documentação de Credenciamento:
01 - Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, esta assinada pelo sócio
administrador ou por procurador responsável com ―PROCURAÇÃO EM ANEXO”;
02 - Certidão Simplificada de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte, expedida
pela Junta Comercial do Estado da sede da Licitante, nos últimos 90(noventa) dias,
contados a partir da data prevista para recebimento dos envelopes das propostas e da
habilitação.
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25. CONDIÇÕES GERAIS
25.1 A simples apresentação de proposta pelas licitantes implicará a aceitação de todas as disposições do
presente Termo/Edital/Contrato;
25.2 Assegura-se ao Município de Palotina/PR o direito de:
25.2.1 Promover, em qualquer fase da licitação, diligência destinada a esclarecer ou a complementar a
instrução do processo (art. 43, parágrafo 3º, da Lei 8.666/93);
25.2.2 Revogar a presente licitação por razões de interesse público (art.49, caput, da Lei 8.666/93),
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado;
25.2.3 Alterar as condições do presente Termo/Edital, com fixação de novo prazo para a sua realização;
25.3 Reserva-se à Pregoeira o direito de solicitar, em qualquer época ou oportunidade, informações
complementares e pertinentes;
25.4 A Comissão de Licitação poderá em qualquer fase da licitação, promover diligências destinadas a
esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedado a inclusão de documento ou informação que
deveria constar originalmente da proposta;
25.5 A empresa declarada vencedora do certame, após a homologação e adjudicação do processo licitatório,
deverá assinar o Contrato no prazo máximo de 07 (sete) dias corridos. Caso contrário, poderá sofrer as sanções
estabelecidas no subitem 20.1, alínea f.
Palotina/PR, 15 de Julho de 2022.

___________________________________
SR. LUIZ ERNESTO DE GIACOMETTI
PREFEITO MUNICIPAL
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ANEXO I – TABELA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS MEDIANTE PESQUISA DE MERCADO
ITEM

1

2

3
4
5

DESCRIÇÃO

UNID

PROJETO BÁSICO DE ARQUITETURA – PBA
(REPRESENTAÇÃO
GRÁFICA
+
RELATÓRIO
TÉCNICO + DOCUMENTOS COMPLEMENTARES)
CONFORME RE SESA-PR Nº 389/06, RDC 51/11 E
RDC 50/02 E SUAS ALTERAÇÕES
PROJETO ARQUITETÔNICO DE OBRA DE REFORMA
CONFORME RDC 50/02 E SUAS ALTERAÇÕES (Área
existente 1.668,35 m²)
PROJETO
ARQUITETÔNICO
DE
OBRA
DE
AMPLIAÇÃO CONFORME RDC 50/02 E SUAS
ALTERAÇÕES
PLANO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E
PÂNICO - PSCIP
PROJETO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS DE GASES
MEDICINAIS

QUANT.

FRANÇOSO

A. M. Paz

Ambrozim

HAUS
CONSTRUTORA

ARQSTUDIO

MEP
ARQUITETURA

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

V. Unitário

Valot
Total

V.
Unitário

Valot
Total

V.
Unitário

Valot
Total

V. Unitário

Valot
Total

V. Unitário

Valot
Total

V. Unitário

Valot
Total

MÉDIA

MÉDIA

M²

3.800,00

32,00

121.600,00

42,00

159.600,00

32,00

121.600,00

50,00

190.000,00

30,00

114.000,00

25,00

95.000,00

35,17

133.646,00

M²

1.668,35

48,00

80.080,80

58,00

96.764,30

50,00

83.417,50

60,00

100.101,00

45,00

75.075,75

55,00

91.759,25

52,67

87.871,99

M²

2.131,65

48,00

102.319,20

48,00

102.319,20

45,00

95.924,25

65,00

138.557,25

45,00

95.924,25

55,00

117.240,75

51,00

108.714,15

M²

3.800,00

9,50

36.100,00

10,50

39.900,00

9,50

36.100,00

9,50

36.100,00

9,50

36.100,00

7,00

26.600,00

9,25

35.150,00

M²

3.800,00

2,50

9.500,00

3,50

13.300,00

2,50

9.500,00

2,50

9.500,00

2,50

9.500,00

6,50

24.700,00

3,33

12.654,00

6

PROJETO ESTRUTURAL DE ESTRUTURAS EM
CONCRETO ARMADO OU METÁLICAS, INCLUSIVE
FUNDAÇÃO E ESTRUTURA DA COBERTURA

M²

2.131,65

20,00

42.633,00

20,00

42.633,00

20,00

42.633,00

11,00

23.448,15

11,00

23.448,15

18,00

38.369,70

16,67

35.534,61

7

PROJETO HIDROSSANITÁRIO E DRENAGEM

M²

3.800,00

10,00

38.000,00

11,00

41.800,00

8,98

34.124,00

8,98

34.124,00

8,98

34.124,00

8,50

32.300,00

9,41

35.758,00

M²

3.800,00

6,75

25.650,00

7,75

29.450,00

6,75

25.650,00

6,75

25.650,00

6,75

25.650,00

12,00

45.600,00

7,79

29.602,00

M²

3.800,00

2,50

9.500,00

3,50

13.300,00

2,50

9.500,00

2,50

9.500,00

2,50

9.500,00

4,00

15.200,00

2,92

11.096,00

M²

3.800,00

8,50

32.300,00

9,50

36.100,00

8,50

32.300,00

8,50

32.300,00

8,50

32.300,00

16,00

60.800,00

9,92

37.696,00

M²

3.800,00

1,25

4.750,00

2,25

8.550,00

1,25

4.750,00

1,25

4.750,00

1,25

4.750,00

2,50

9.500,00

1,63

6.194,00

M²

3.800,00

1,00

3.800,00

2,00

7.600,00

1,00

3.800,00

1,00

3.800,00

1,00

3.800,00

2,00

7.600,00

1,33

5.054,00

M²

18,9

3,10

58,59

4,10

77,49

3,10

58,59

3,10

58,59

3,10

58,59

200,00

3.780,00

36,08

681,91

8
9
10
11

PROJETO
DE
VENTILAÇÃO,
EXAUSTÃO
E
CLIMATIZAÇÃO
PROJETO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA
DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA
PROJETO ELÉTRICO, COM SUBESTAÇÃO DE
ENERGIA (GERADOR), CFTV, TELEFÔNICO E
LÓGICA
PROJETO DE SONORIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE
ENFERMAGEM

12

PROJETO DE GLP CANALIZANADO

13

PROJETO DE
RADIOLOGIA

14

PROJETO DE COMUNICAÇÃO VISUAL

M²

3.800,00

2,50

9.500,00

3,50

13.300,00

2,50

9.500,00

2,50

9.500,00

2,50

9.500,00

4,00

15.200,00

2,92

11.096,00

15

PROJETO DE TERRAPLANAGEM

M²

3.059,53

2,50

7.648,83

3,50

10.708,36

2,50

7.648,83

2,50

7.648,83

2,50

7.648,83

3,00

9.178,59

2,75

8.413,71

UNID

1

2.500,00

2.500,00

5.500,00

5.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

16.500,00

16.500,00

5.333,33

5.333,33

UNID

1

38.000,00

38.000,00

41.800,00

41.800,00

38.000,00

38.000,00

38.000,00

38.000,00

38.000,00

38.000,00

22.500,00

22.500,00

36.050,00

36.050,00

16

17

RADIOPROTEÇÃO

DA

SALA

DE

LICENÇA AMBIENTAL (LICENÇA PRÉVIA, LICENÇA
DE INSTALAÇÃO E LICENÇA DE OPERAÇÃO, PGRCC
– PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA
CONSTRUÇÃO
CIVIL,
PGRS
–
PLANO DE
GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, PGRSS
– PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS
SERVIÇOS DE SAÚDE, CERTIDÃO DE USO E
OCUPAÇÃO DO SOLO
PLANILHA
ORÇAMENTÁRIA
(PLANILHA
DE
QUANTITATIVOS,
MEMÓRIA
DE
CÁLCULO,
COMPOSIÇÕES DE CUS-TOS, CRONOGRAMA
FÍSICO-FINANCEIRO, MEMORIAIS, COTAÇÕES DE
PREÇOS E COORDENAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO)
EM PLANILHA EXIGIDA PELO ORGÃO DE
APROVAÇÃO
VALOR TOTAL

563.940,42

662.702,35

557.006,17

665.537,82

521.879,57

631.828,29
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ANEXO II – TABELA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS MEDIANTE PESQUISA DE MERCADO AMPLIADA
ITEM

DESCRIÇÃO

UNID

QUANT.

1

V. Unitário

Valot Total

V. Unitário

Valot Total

V. Unitário

Valot Total

V. Unitário

Valot Total

V. Unitário

Valot Total

M²

3.800,00

32,00

121.600,00

V.
Unitário
42,00

Valot Total

PROJETO BÁSICO DE ARQUITETURA – PBA
(REPRESENTAÇÃO GRÁFICA + RELATÓRIO
TÉCNICO + DOCUMENTOS COMPLEMENTARES)
CONFORME RE SESA-PR Nº 389/06, RDC 51/11 E RDC
50/02 E SUAS ALTERAÇÕES
PROJETO ARQUITETÔNICO DE OBRA DE REFORMA
CONFORME RDC 50/02 E SUAS ALTERAÇÕES (Área
existente 1.668,35 m²)
PROJETO
ARQUITETÔNICO
DE
OBRA
DE
AMPLIAÇÃO CONFORME RDC 50/02 E SUAS
ALTERAÇÕES
PLANO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E
PÂNICO - PSCIP
PROJETO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS DE GASES
MEDICINAIS
PROJETO ESTRUTURAL DE ESTRUTURAS EM
CONCRETO ARMADO OU METÁLICAS, INCLUSIVE
FUNDAÇÃO E ESTRUTURA DA COBERTURA

159.600,00

32,00

121.600,00

50,00

190.000,00

30,00

114.000,00

25,00

95.000,00

M²

1.668,35

48,00

80.080,80

58,00

96.764,30

50,00

83.417,50

60,00

100.101,00

45,00

75.075,75

55,00

91.759,25

M²

2.131,65

48,00

102.319,20

48,00

102.319,20

45,00

95.924,25

65,00

138.557,25

45,00

95.924,25

55,00

M²

3.800,00

9,50

36.100,00

10,50

39.900,00

9,50

36.100,00

9,50

36.100,00

9,50

36.100,00

M²

3.800,00

2,50

9.500,00

3,50

13.300,00

2,50

9.500,00

2,50

9.500,00

2,50

9.500,00

M²

2.131,65

20,00

42.633,00

20,00

42.633,00

20,00

42.633,00

11,00

23.448,15

11,00

23.448,15

7

PROJETO HIDROSSANITÁRIO E DRENAGEM

M²

3.800,00

10,00

38.000,00

11,00

41.800,00

8,98

34.124,00

8,98

34.124,00

8,98

8

PROJETO
DE
VENTILAÇÃO,
EXAUSTÃO
E
CLIMATIZAÇÃO
PROJETO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA
DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA
PROJETO ELÉTRICO, COM SUBESTAÇÃO DE
ENERGIA (GERADOR), CFTV, TELEFÔNICO E
LÓGICA
PROJETO DE SONORIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE
ENFERMAGEM
PROJETO DE GLP CANALIZANADO

M²

3.800,00

6,75

25.650,00

7,75

29.450,00

6,75

25.650,00

6,75

25.650,00

6,75

M²

3.800,00

2,50

9.500,00

3,50

13.300,00

2,50

9.500,00

2,50

9.500,00

M²

3.800,00

8,50

32.300,00

9,50

36.100,00

8,50

32.300,00

8,50

M²

3.800,00

1,25

4.750,00

2,25

8.550,00

1,25

4.750,00

M²

3.800,00

1,00

3.800,00

2,00

7.600,00

1,00

3.800,00

PROJETO DE RADIOPROTEÇÃO DA
RADIOLOGIA
PROJETO DE COMUNICAÇÃO VISUAL

M²

18,9

3,10

58,59

4,10

77,49

3,10

58,59

14

M²

3.800,00

2,50

9.500,00

3,50

13.300,00

2,50

9.500,00

15

PROJETO DE TERRAPLANAGEM

M²

3.059,53

2,50

7.648,83

3,50

10.708,36

2,50

16

LICENÇA AMBIENTAL (LICENÇA PRÉVIA, LICENÇA
DE INSTALAÇÃO E LICENÇA DE OPERAÇÃO, PGRCC
– PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA
CONSTRUÇÃO CIVIL, PGRS – PLANO DE
GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, PGRSS –
PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS
SERVIÇOS DE SAÚDE, CERTIDÃO DE USO E
OCUPAÇÃO DO SOLO

UNID

1

2.500,00

2.500,00

5.500,00

5.500,00

2.500,00

17

PLANILHA
ORÇAMENTÁRIA
(PLANILHA
DE
QUANTITATIVOS,
MEMÓRIA
DE
CÁLCULO,
COMPOSIÇÕES DE CUS-TOS, CRONOGRAMA FÍSICOFINANCEIRO, MEMORIAIS, COTAÇÕES DE PREÇOS E
COORDENAÇÃO
E
COMPATIBILIZAÇÃO)
EM
PLANILHA EXIGIDA PELO ORGÃO DE APROVAÇÃO

UNID

1

38.000,00

38.000,00

41.800,00

41.800,00

38.000,00

2

3

4
5
6

9
10

11
12
13

VALOR TOTAL

SALA

DE

FRANÇOS
O

A. M. Paz

563.940,42

Ambrozim

662.702,35

ARQSTUDI
O

HAUS
CONSTRUTOR
A

MEP
ARQUITETURA

Assoc. arq.
Marechal

V. Unitário

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

MÉDIA

MÉDIA

Valot Total
0,00

35,17

133.646,00

13,91

23.206,75

47,13

78.629,34

117.240,75

13,91

29.651,25

45,70

97.416,41

7,00

26.600,00

5,22

19.836,00

8,67

32.946,00

6,50

24.700,00

0,00

3,33

12.654,00

18,00

38.369,70

7,31

15.582,36

15,33

32.678,19

34.124,00

8,50

32.300,00

3,13

11.894,00

8,51

32.338,00

25.650,00

12,00

45.600,00

0,00

7,79

29.602,00

2,50

9.500,00

4,00

15.200,00

0,00

2,92

11.096,00

32.300,00

8,50

32.300,00

16,00

60.800,00

19.836,00

9,25

35.150,00

1,25

4.750,00

1,25

4.750,00

2,50

9.500,00

0,00

1,63

6.194,00

1,00

3.800,00

1,00

3.800,00

2,00

7.600,00

0,00

1,33

5.054,00

3,10

58,59

3,10

58,59

200,00

3.780,00

0,00

36,08

681,91

2,50

9.500,00

2,50

9.500,00

4,00

15.200,00

0,00

2,92

11.096,00

7.648,83

2,50

7.648,83

2,50

7.648,83

3,00

9.178,59

0,00

2,75

8.413,71

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

16.500,00

16.500,00

0,00

5.333,33

5.333,33

38.000,00

38.000,00

38.000,00

38.000,00

38.000,00

22.500,00

22.500,00

0,00

36.050,00

36.050,00

557.006,17

665.537,82

521.879,57

631.828,29

5,22

120.006,36

568.978,88
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OBJETIVOS DE
DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL

ANEXO II – AMBIENTAÇÃO MÍNIMA DAS UNIDADES FUNCIONAIS CONFORME RDC 50/2002
UNIDADE FUNCIONAL 2 - ATENDIMENTO IMEDIATO
ÁREA EXTERNA PARA DESEMBARQUE DE AMBULÂNCIAS
SALA DE TRIAGEM MÉDICA E/OU DE ENFERMAGEM
SALA DE SERVIÇO SOCIAL
SALA DE HIGIENIZAÇÃO
SALA DE SUTURAS / CURATIVOS
SALA DE REIDRATAÇÃO
SALA DE INALAÇÃO
SALA DE APLICAÇÃO DE MEDICAMENTOS
SALA DE GESSO E REDUÇÃO DE FRATURAS
SALA PARA EXAME INDIFERENCIADO
SALA PARA EXAME DIFERENCIADO (OFTALMO,
OTORRINO, ETC)
POSTO DE ENFERMAGEM E SERVIÇOS
POSTO DE ENFERMAGEM / PRESCRIÇÃO MÉDICA
SALA DE SERVIÇOS
SALA DE ISOLAMENTO
SANITARIO - SALA DE ISOLAMENTO
SALA COLETIVA DE OBSERVAÇÃO DE PEDIATRIA
SANITÁRIO - SALA COLETIVA DE OBSERVAÇÃO DE
PEDIATRIA
SALA COLETIVA DE OBSERVAÇÃO DE ADULTO –
MASCULINA
SANITÁRIO - SALA COLETIVA DE OBSERVAÇÃO DE
ADULTO – MASCULINA
SALA COLETIVA DE OBSERVAÇÃO DE ADULTO –
FEMININA
SANITÁRIO - SALA COLETIVA DE OBSERVAÇÃO DE
ADULTO – FEMININA
SALA DE PROCEDIMENTOS ESPECIAIS ( INVASIVOS )
ÁREA DE ESCOVAÇÃO
SALA DE EMERGÊNCIAS (POLITRAUMATISMO, PARADA
CARDÍACA, ETC)
CONSULTÓRIOS
WC CONSULTÓRIO DIFERENCIADO
DML
SALA ADMNISTRATIVA
UTILIDADES
ROUPARIA
ESTAR FUNCIONÁRIOS
WC ESTAR FUNCIONÁRIOS
QUARTO PLANTAO E WC
GUARDA DE MACAS
AGENCIA TRANSFUSIONAL – ESTOCAGEM DE
HEMOCOMPONENTES
RECEPÇÃO
ESPERA

DIMENSÃO M²
21 M2
8 M2
6 M2
8 M2
9 M2
30 M2 (6 M2 por leito)
6 M2 (1,6 por paciente)
5 M2
10 M2
7,5 M2

1
1
1
1

10 M2
6 M2
6 M2 (1 a cada 12 leitos de
observação)
5,7 M2
8 M2
5,7 M2
30 M2 (8,5 por leito)

1
1
1
1
1

5,7 M2

1

30 M2 (8,5 por leito)

1

5,7 M2

1

30 M2 (8,5 por leito)

1

5,7 M2
15 M2
2,2 M2

1
2 torneiras por sala invasivos

36 M2 (12 m2 por leito)
18 M2 (9m² cada)
3,4 m²
2 M2
30 M2
6 M2
4M²
12 M2
1,6 M2
10 M2
3 M2

2 leitos no mínimo
2
1
1
5,5 por pessoa

15 M2
10 M2
26 M2

2m2 por freezer

BANHEIRO ESPERA - MASC

12 M2

BANHEIRO ESPERA - FEM

12 M2

UNIDADE FUNCIONAL 3 - INTERNAÇÃO GERAL
POSTO DE ENFERMAGEM/ PRESCRIÇÃO MEDICA
SALA DE SERVIÇO
AREA DE CUIDADOS E HIGIENIZAÇAO DE LACTENTE
SALA DE EXAMES E CURATIVOS (RDC 36/2008)
ENFERMARIA ALOJAMENTO CONJUNTO COM 2 LEITOS
COM ARÉA PARA CUIDADOS E HIGIENIZAÇÃO DO RECÈM
NASCIDO (RDC 36/2008)
BANHEIRO ENFERMARIA ALOJAMENTO CONJUNTO (RDC
36/2008)
ÁREA DE DEAMBULAÇÃO (RDC 36/2008)
ENFERMARIA DE LACTENTE
ENFERMARIA PEDIATRICA
BANHEIRO ENFERMARIA LACTENTE

QUANTIFICAÇÃO
1
1
1

DIMENSÃO
36 m2
12m2
4 m2
7,50 M2
54,00 M2 (14,50 M² CADA)

1,3 m2 por pessoa
2 (masc e fem)

1,3 m2 por pessoa
1 bacia e 1 lavatório para cada 6
pessoas
1 bacia e 1 lavatório para cada 6
pessoas
QUANTIFICAÇÃO
3
3
1
1
3

17,10 M²(5,70 M² CADA)

15 m2
30 M2
5,70 M²

3

3 leitos
6 leitos

(15% dos leitos do
estabelecimento)
1
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BANHEIRO ENFERMARIA PEDIATRICA
ENFERMARIA DE ADOLESCENTE
ENFERMARIA DE ADULTO

11,40 M² (5,70 M² CADA)
300 m2

BANHEIRO ENFERMARIA ADULTO

74 M²

AREA DE RECREAÇÃO

12 m2

QUARTO DE ISOLAMENTO

18 m2 (2 quartos)

OBJETIVOS DE
DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL

2
3 leitos cirurgicos feminino
3 leitos cirúrgicos masculino
15 leitos feminino
15 leitos masculino
12 OU 1 PARA CADA
ENFERMARIA/QUARTO
1 para cada unidade de pediatria,
psiquiatria e crônicos
2 leitos
(1 para cada 30 leitos de criança e
lactente; 1 para cada 30 leitos adulto e
adolescente)
2
2

BANHEIRO QUARTO DE ISOLAMENTO
11,40 M² (5,70 M² CADA)
ANTECÂMARA DO ISOLAMENTO
3,6 m2 (1,8 m² cada)
SALA DE AULA
8 m2
SALA DE UTILIDADES
12 M2
2
BANHEIROS PARA ACOMPANHANTES
10 m2
2
ROUPARIA
4 m2
1
SALA DE ESTAR PARA ACOMPANHANTES
15 m2
1
DML
4 m2
2
DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS
10 m2
1
ESTAR FUNCIONÁRIOS
12 M2
1,3 m2 por pessoa
WC ESTAR FUNCIONÁRIOS
1,6 M2
2 (masc e fem)
BERÇÁRIO
9 m²
1
ÁREA DE CUIDADO E HIGIENIZAÇÃO
4 m²
1
Ver RDC 36/2008 que altera a RDC 50/2002 sobre a ambientação mínima e suas metragens quanto à internação Obstétrica e gestantes com
intercorrência.
UNIDADE FUNCIONAL 3 - INTERNAÇÃO INTENSIVA
AREA COLETIVA
BANHEIRO INTERNAMENTO
ISOLAMENTO
BANHEIRO ISOLAMENTO
POSTO DE ENFERMAGEM/ PRESCRIÇÃO MEDICA
ENTREVISTA
HIGIENIZAÇÃO EQUIPAMENTOS
RECEPÇAO DE PACIENTE
SALA DE ENTREVISTA
ADMINISTRAÇAO
ROUPARIA
GUARDA DE MATERIAL
GUARDA DE MATERIAL HEMODIALISE
ESPERA VISITANTES E WCS
QUARTO PLANTONISTA E WC
FARMACIA
DML
UTILIDADES
ESTAR FUNCIONÁRIOS
VESTIÁRIO/BANHEIRO MASC E FEM
UNIDADE FUNCIONAL 4 - APOIO AO DIAGNÓSTICO E
TERAPIA - RADIOLOGIA
SALA DE PREPARO DE PACIENTES
SALA DE PREPARO DE CONTRASTE
SALA DE INDUÇÃO ANESTÉSICA E RECUPERAÇÃO DE
EXAMES

DIMENSÃO
90 M2
5,70 M2
12 M2
5,70 M2
9 M2
9 M2
6,3 M2
6,5 M2
6 M2
9 M2
10 M2
14 M2
16 M2
20 M2
12 M2
6 M2
2 M2
6 M2
12 M2
15 M2

SALA DE SERVIÇOS
SALA DE EXAME (COM COMANDO)
SANITÁRIO ANEXO A SALA DE RAIO X
ÁREA DE COMANDO

DIMENSÃO
6M2
2,5 M2
Distância entre macas(s) igual à
0,8 m e entre maca(s) e paredes,
exceto cabeceira, igual à 0,6 m e
pé do leito = 1,2 m (o espaço
destinado a circulação da unidade
pode estar incluído nesta
distância
5,7 M2
18M2
3,2M2
4M2

SALA DE INTERPRETAÇÃO DE LAUDOS

6 M2

QUANTIFICAÇÃO
(10 LEITOS) 9 M2/LEITO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

QUANTIFICAÇÃO

1
1
1 para cada sala de exames
telecomandados. Uma sala pode servir
à 2 salas de exames
1
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OBJETIVOS DE
DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL

Ambientes de apoio:
-Área para registro de pacientes
-Sala de espera de pacientes e acompanhantes
-Sanitários para pacientes
UNIDADE FUNCIONAL 4 - APOIO AO DIAGNÓSTICO E
TERAPIA - ULTRASSONOGRAFIA
SALA DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA
SANITÁRIO ANEXO
SALA DE LAUDOS DE INTERPRETAÇÃO

DIMENSÃO
6 M2
4 M2
6 M2

QUANTIFICAÇÃO
1
1
1 (PODE SER A MESMA DA
RADIOLOGIA)

UNIDADE FUNCIONAL 4 - APOIO AO DIAGNÓSTICO E
TERAPIA - CENTRO CIRÚRGICO E OBSTÉTRICO
DIMENSÃO
QUANTIFICAÇÃO
ESCOVAÇÃO
6,6 M2 (1,10 CADA)
6
INDUÇÃO ANESTÉSICA
18 M2
RECUPERAÇÃO PÓS ANESTÉSICA
20 M2
1 (2 MACAS)
PRESCRIÇÃO MEDICA
5 M2
1
POSTO DE ENFERMAGEM
9 M2
1
RECEPÇAO PACIENTE
5,4 M2
1
SALA DE APOIO CIRURGIA ESPECIALIZADAS
13 M2
1
PREPARO ANESTÉSICO
9 M2
1
SALA GRANDE CIRURGIA
36 M2
1
CIRURGIA GERAL
25 M2
1
DML
2 M2
UTILIDADES
5,6 M2
1
DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
ROUPARIA
FARMÁCIA
ESTAR FUNCIONÁRIOS
12 M2
1
VESTIÁRIO/SANITÁRIO DE BARREIRA FEM
8,5 M2
1
VESTIÁRIO/SANITÁRIO DE BARREIRA MASC
8,5 M2
1
PARTO CIRURGICO/CURETAGEM (RDC 36/2008)
20 M2
1
ASSISTENCIA AO RN (RDC 36/2008)
8,9 M2
1
SALA PARA AMIU (RDC 36/2008)
6 M2
1
QUARTO PPP COM ARÉA PARA CUIDADOS E
14,50 M2
1
HIGIENIZAÇÃO DO RECÈM NASCIDO (RDC 36/2008)
BANHEIRO QUARTO PPP (RDC 36/2008)
5,70 M2
1
Ver RDC 36/2008 que altera a RDC 50/2002 quanto ambientes mínimos e suas metragens quanto ao Centro Obstétrico para partos cirúrgicos
e normais.

UNIDADE FUNCIONAL 5 - APOIO TÉCNICO - COZINHA
ÁREA PARA RECEPÇÃO E INSPEÇÃO DE ALIMENTOS E
UTENSÍLIOS
DESPENSA DE ALIMENTOS E UTENSÍLIOS
- ÁREA PARA ALIMENTOS EM TEMPERATURA AMBIENTE
- ÁREA PARA UTENSÍLIOS
- ÁREA E/OU CÂMARA PARA ALIMENTOS RESFRIADOS
- ÁREA E/OU CÂMARA PARA ALIMENTOS CONGELADOS
ÁREA PARA GUARDA DE UTENSÍLIOS
ÁREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS E UTENSÍLIOS
ÁREA PARA PREPARO DE ALIMENTOS
- ÁREA PARA VERDURAS, LEGUMES E CEREAIS
- ÁREA PARA CARNES
- ÁREA PARA MASSAS E SOBREMESAS
ÁREA PARA COCÇÃO DE DIETAS NORMAIS
ÁREA PARA COCÇÃO DE DESJEJUM E LANCHES
ÁREA PARA COCÇÃO DE DIETAS ESPECIAIS
ÁREA PARA PORCIONAMENTO DE DIETAS NORMAIS
ÁREA PARA PORCIONAMENTO DE DIETAS ESPECIAIS
ÁREA PARA DISTRIBUIÇÃO DE DIETAS NORMAIS E
ESPECIAIS
- COPA DE DISTRIBUIÇÃO
- BALCÃO DE DISTRIBUIÇÃO
REFEITÓRIO PARA FUNCIONÁRIO
ÁREA PARA RECEPÇÃO, LAVAGEM E GUARDA DE
LOUÇAS, BANDEJAS E TALHERES
ÁREA PARA LAVAGEM E GUARDA DE PANELAS

DIMENSÃO
Área total menos refeitório:
até 200 refeições por turno = 0,45
m² por refeição

QUANTIFICAÇÃO
1
1

1
1

1
1
1

Balcão: 1. Copa: 1 a cada 30 leitos
(quando o sistema de distribuição for
descentralizada)
Refeitório = 1,0 m² por comensal

1
1

3 m2
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ÁREA PARA RECEPÇÃO LAVAGEM E GUARDA DE
CARRINHOS
COPA
DML

3 m2
2,6 m² com dimensão mínima
igual a 1,15 m
2 M²

OBJETIVOS DE
DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL

1, quando utilizado carro de transporte
de alimentos
1 em cada unidade requerente
1

UNIDADE FUNCIONAL 5 - APOIO TÉCNICO - LACTÁRIO
DIMENSÃO
QUANTIFICAÇÃO
SALA COMPOSTA DE:
· ÁREA PARA RECEPÇÃO, LAVAGEM DE MAMADEIRAS E
8M2
1
OUTROS UTENSÍLIOS
· ÁREA PARA DESINFECÇÃO DE ALTO NÍVEL DE
4M2
1
MAMADEIRAS
SALA COMPOSTA DE:
· ÁREA PARA PREPARO E ENVASE DE FÓRMULAS
7M2
1
LÁCTEAS E NÃO LÁCTEAS
· ÁREA PARA ESTOCAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE
5M2
1
FÓRMULAS LÁCTEAS E NÃO LÁCTEAS
ÁREA PARA ESTERILIZAÇÃO TERMINAL
1M2
VESTIÁRIOS (BARREIRA PARA A SALA DE PREPARO,
3 M³
1
ENVASE E ESTOCAGEM)
Obs: Em EAS com até 15 leitos pediátricos, pode ter área mínima de 15,0 m² com distinção entre área ―suja e limpa‖, com acesso
independente à área ―limpa‖ feito através de vestiário de barreira.
UNIDADE FUNCIONAL 5 - APOIO TÉCNICO – NUTRIÇÃO
ENTERAL
DIMENSÃO
QUANTIFICAÇÃO
SALA DE RECEBIMENTO DE PRESCRIÇÕES E
7M2
1
DISPENSAÇÃO DE NE 1
SALA DE PREPARO DE ALIMENTOS "IN NATURA"2
6M2
SALA DE LIMPEZA E SANITIZAÇÃO DE INSUMOS
4,5M2
1
(ASSEPSIA DE EMBALAGENS)
SALA DE MANIPULAÇÃO E ENVASE DE NE
7M2
1
VESTIÁRIOS (BARREIRA PARA A SALA DE MANIPULAÇÃO
3M2
E ENVASE E SALA DE LIMPEZA E SANITIZAÇÃO DE
INSUMOS)
Deve existir em EAS que utiliza nutrição enteral em sistema aberto (preparado para consumo imediato). Quando houver lactário, os ambientes
poderão ser compartilhadas com este em condições específicas. Vide Resolução da ANVISA/MS - RDC nº 63 de 06/07/2000, publicada no DO
de 07/07/2000 sobre Terapia de Nutrição Enteral
1Esta sala pode ser compartilhada com outros ambientes de outras unidades como os do lactário.
2 Quando houver processamento de alimentos "in natura" (cozimento ou somente preparo) antes da manipulação da NE, este deverá ser feito em
sala separada ou ainda na cozinha ou lactário.
UNIDADE FUNCIONAL 5 - APOIO TÉCNICO – FARMÁCIA
ÁREA PARA RECEPÇÃO E INSPEÇÃO
CAF

ÁREA DE DISTRIBUIÇÃO
DISPENSAÇÃO
SALA DE FRACIONAMENTO DE DOSES E
RECONSTITUIÇÃO
SALA PARA PREPARO E DILUIÇÃO DE GERMICIDAS
UNIDADE FUNCIONAL 5 - APOIO TÉCNICO – CENTRAL
DE MATERIAL ESTERILIZADO
SALA COMPOSTA DE:
- AREA PARA RECEPÇAO, DESCONTAMINAÇÃO E
SEPARAÇÃO DE MATERIAIS
- AREA PARA LAVAGEM DE MATERIAIS
- SALA DE ARMAZENAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE
MATERIAIS E ROUPAS ESTERILIZADOS

DIMENSÃO
5 M2
50 M2
-0,6 m² por leito
-Termolábeis = a depender da
temperatura e umidade da região
e do tipo de embalagem dos
medicamentos.
-Imunob.= 2,0 m² p/ freezer ou
geladeira. A depender do
equipamento, no caso do uso de
câmaras fria.
5 M2
4M2
12M2
9M2

DIMENSÃO
8 M2 ( 0,08 m² por leito com
área mínima de 8,0 m²)
11,8 M2
(0,2 m² por leito com o mínimo

QUANTIFICAÇÃO
1 10 % da área para armazenagem
1

1 10 % da área para armazenagem
1
1

QUANTIFICAÇÃO
1
1
1
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OBJETIVOS DE
DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL

de 10,0 m²)
- ÁREA PARA ARMAZ E DISTRIBUIÇAO DE MAT ESTERIL
DESCARTAVEIS
SALA COMPOSTA DE:
-AREA PARA RECEPÇÃO DE ROUPO LIMPA

3 M2
(25 % da área de armazenagem
de material esterilizado(

1

4 M2

-AREA PARA PREPARO DE MATERIAIS E ROUPA LIMPA

0,25m² por leito com área
mínima de 12,0 m²

A depender do equipamento
1
-AREA PARA ESTERILIZAÇÃO FISICA
utilizado. Distância mínima entre
-AREA PARA ESTERILIZAÇAO QUIMICA LIQUIDA
as autoclaves = 20 cm
SANITÁRIO DE BARREIRA MAS E FEM
20 M2 (10 M2 CADA)
2
DML
2M2
1
Ambientes de Apoio:
-Sanitários com vestiário para funcionários (barreira para as áreas de recepção de roupa limpa, preparo de materiais, esterilização e sala/área de
armazenagem e distribuição - área ―limpa")
-Sanitário para funcionários (área "suja" - recepção, descontaminação, separação e lavagem de materiais). Não se constitui necessariamente em
barreira à área suja. Os sanitários com vestiários poderão ser
comuns às áreas suja e limpa, desde que necessariamente estes se constituam em uma barreira a área limpa e o acesso à área suja não seja feito
através de nenhum ambiente da área limpa.
-Depósito(s) de material de limpeza (pode ser comum para as áreas "suja e limpa", desde que seu acesso seja externo a essas)
-Sala administrativa
UNIDADE FUNCIONAL 7 - APOIO ADMINISTRATIVO
SALA DE DIREÇÃO
SALA DE REUNIÕES
SALA ADMINISTRATIVA
ÁREA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS, CLÍNICOS, DE
ENFERMAGEM E TÉCNICO
ARQUIVO ADMINISTRATIVO
ÁREA PARA CONTROLE DE FUNCIONÁRIO (PONTO)
ÁREA PARA ATENDIMENTO AO PÚBLICO
- PROTOCOLO
- TESOURARIA
- POSTO DE INFORMAÇÕES (ADMINISTRATIVAS E/OU
CLÍNICAS)
ÁREA PARA REGISTRO DE PACIENTES / MARCAÇÃO
ÁREA PARA NOTIFICAÇÃO MÉDICA DE PACIENTES DE
ATENDIMENTO IMEDIATO
POSTO POLICIAL
ARQUIVO MÉDICO
· ARQUIVO ATIVO
· ARQUIVO PASSIVO
SANITÁRIOS
UNIDADE FUNCIONAL 8 - APOIO LOGÍSTICO PROCESSAMENTO DE ROUPA
ROUPARIA

SALA DE ARMAZENAGEM GERAL DE ROUPA LIMPA
(ROUPARIA GERAL)
SALA DE ARMAZENAGEM GERAL DE ROUPA SUJA

UNIDADE FUNCIONAL 8 - APOIO LOGÍSTICO MANUTENÇÃO
ÁREA DE RECEPÇÃO E INSPEÇÃO DE EQUIPAMENTOS,
MOBILIÁRIO E UTENSÍLIOS
OFICINA DE MANUTENÇÃO
- SERRALHARIA; MARCENARIA E CARPINTARIA; PINTURA;
ELÉTRICA; HIDRÁULICA; REFRIGERAÇÃO; GASOTÉCNICA;
MECÂNICA; ELETRÔNICA; ELETROMECÂNICA; ÓTICA;
MECÂNICA FINA; USINAGEM; ESTOFARIA

DIMENSÃO
12 M2
20M2 2,0 m² por pessoa
22M2 5,5 m² por pessoa
18M2 5,5 m² por pessoa

QUANTIFICAÇÃO

30M2
4 M2

1

1

Protocolo = 3,0 m² por
funcionário
Tesouraria = 2,5 m² por
funcionário
Posto de informações = 3,0 m
5M2
5M2

1
1

4M2
30M2

1
1

17M2

DIMENSÃO
2,2 m². Pode ser substituída por
armários exclusivos ou carros
roupeiros
Área para no mínimo dois carros
de roupa limpa
Área para no mínimo dois carros
de roupa limpa

QUANTIFICAÇÃO
1 em cada unidade funcional que
tenha pacientes

DIMENSÃO
2M2 (10 % da área das
oficinas)
10M2

QUANTIFICAÇÃO
1

1 quando não existir lavanderia no
EAS
1 quando não existir lavanderia no
EAS

1 (de cada) a depender das
atividades do EAS e da política
administrativa deste

A depender do maquinário
utilizado e do nº de pessoal que
trabalha nas oficinas
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ÁREA DE GUARDA E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,
MOBILIÁRIO E UTENSÍLIOS
ÁREA DE INSERVÍVEIS
UNIDADE FUNCIONAL 8 - APOIO LOGÍSTICO NECROTÉRIO
SALA DE PREPARO E GUARDA DE CADÁVER
ÁREA EXTERNA PARA EMBARQUE DE CARRO FUNERÁRIO
UNIDADE FUNCIONAL 8 - APOIO LOGÍSTICO CONFORTO E HIGIENE
ÁREA PARA GUARDA DE PERTENCES DE PACIENTE,
DOADOR E PÚBLICO
SALA DE ESTAR PARA FUNCIONÁRIOS
QUARTO DE PLANTÃO PARA FUNCIONÁRIOS

VESTIÁRIO CENTRAL PARA FUNCIONÁRIOS

UNIDADE FUNCIONAL 8 - APOIO LOGÍSTICO - LIMPEZA
E ZELADORIA
DML
SALA DE UTILIDADES COM PIA DE DESPEJO²

SALA DE PREPARO DE EQUIPAMENTOS / MATERIAL
ABRIGO DE RESIDUOS CONFORME RESOLUÇÃO 222/2018
DEPÓSITO (COM NO MÍN. 2 BOXES – RESÍDUOS
BIOLÓGICOS E COMUNS)
- DEPÓSITO DE RESÍDUOS QUÍMICOS
- HIGIENIZAÇÃO DE RECIPIENTES COLETORES

SALA PARA EQUIPAMENTO DE TRATAMENTO DE
RESÍDUOS
SALA DE ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO DE RESÍDUOS
SALA PARA EQUIPAMENTO DE GERAÇÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA ALTERNATIVA
SALA PARA EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO
ÁREA PARA TANQUES DE GASES MEDICINAIS
ÁREA PARA CENTRAIS DE GASES (CILINDROS)
ESTACIONAMENTO

OBJETIVOS DE
DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL

2M2 (10 % da área das oficinas)

1

DIMENSÃO
14,0 m² (área para 2 cadáveres
no mínimo)
21

QUANTIFICAÇÃO
1

DIMENSÃO
10M2
0,3 m² por pessoa
1,3 m² por pessoa
ATENTIMENTO IMEDIATO
E UTI
5,0 m² com dim. mínima = 2,0 m
0,5 m² por funcionário/turno,
sendo 25% para homens e 75%
para mulheres. 1 bacia sanitária,
1 lavatório e 1 chuveiro a cada
10 funcionários

QUANTIFICAÇÃO
1 em cada unidade requerente

DIMENSÃO
2,0 m² com dimensão mínima =
1,0 m
4,0 m² com dimensão mínima =
1,5 m. Quando houver guarda
temporária de resíduos sólidos
acrescer 2 m²
4,0 m² com dimensão mínima =
1,5 m
DE ACORDO COM PGRSS
Depósito: Cada box deve ser
suficiente para a guarda de dois
recipientes coletores
Depósito químicos: a depender do
PGRSS do EAS
Higienização: box para1 carro
coletor

QUANTIFICAÇÃO
1 GERAL

ADE. Suficiente para a guarda de
dois recipientes coletores
25 M²
20M²
5M2
10 M2
12M² CADA (2,4 X 5)

1

1 para cada sexo

1 GERAL

1 servindo a toda edificação onde
estiver localizado o EAS

De acordo com o PGRSS ² do
EAS
1 em cada unidade requerente de
acordo com o PGRSS ² do EAS
1
1
1
1
No mínimo 2 vagas para
ambulâncias.
1 VAGA PARA CADA 50M2
DE ÁREA ÚTIL (UTILIZADA
PELO PÚBLICO)
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