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CONTRATO DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO Nº 063/2022 

 
 
 

 

QUADRO RESUMO 

 

A) PARTES 

 

(i) Contratante: 

 

IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO 

Sede: Rua Itapeva, nº 202, Conj. 34, Bela Vista, São Paulo-SP, CEP.: 01.332-000 

CNPJ/MF: 19.324.171/0001-02  

 

Filial (para faturamento): Rua Anápolis, Qd.28, Lt.09-A, Sala 03, Centro, Uruaçu-GO, 

CEP.: 76.400-000 

CNPJ/MF nº 19.324.171/0008-70  

 

(ii) Contratada: 

DIAS BELLIZONA ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI 

CNPJ/MF nº 30.346.642/0001-08 

Endereço: Rua José do Patrocínio, nº 37-C, Quadra 12, Lote 01, Sala 03, Centro, 

Uruaçu/GO, CEP.: 76 400 000. 

Representante Legal: Sr. Júlio Cesar da Silva Dias, brasileiro, casado, empresário, 

portador da Cédula de Identidade RG nº 5360669 SSSP/GO e inscrito no CPF/MF 

sob o nº 032.032.221-16. 
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Contratante e Contratada doravante também individualmente denominadas “Parte” 

e, em conjunto, “Partes” 

B) OBJETO: Prestação de Serviços de Construção Civil para realização das Obras 

no Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico (SADT) do HCN 

C) PRAZO E REGIME: Da assinatura do presente Contrato até a total execução de 

todas as obrigações contratuais (prazo previsto para conclusão: 45 dias), limitado ao 

prazo de vigência do Contrato de Gestão nº 080/2021 (23/11/2025) / Empreitada por 

Preço Unitário 

D) PREÇO / VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 337.052,04 (trezentos e trinta e 

sete mil, cinquenta e dois reais e quatro centavos). Os pagamentos serão realizados 

conforme medição dos serviços entregues, com base nos preços unitários 

contemplados no Anexo II. 

 

E) RESPONSÁVEL TÉCNICO: Júlio Cesar da Silva Dias, Engenheiro Civil, 

CREA/GO nº 1016427689D-GO. 

F)  MULTAS: 

F.1) de 1% (um por cento) do Preço constante no item “D” por cada infração legal ou 

contratual cometida, bem como por cada serviço prestado com ineficiência, 

observando-se, para tanto, o disposto no item “11.1” do Contrato, podendo ensejar a 

rescisão do mesmo, conforme e nos termos constantes em seu item “10.5.i”; e 

F.2) de 0,05% do Preço constante no item “D”, por dia de atraso, por 

descumprimento injustificado pela CONTRATADA do prazo estipulado para 

conclusão dos serviços (45 dias). 
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G) COMUNICAÇÃO ENTRE AS PARTES: 

 

1) Para a CONTRATANTE: 

- Nome: Luciana Fernandes 

-E-mail: financeiro@imed.org.br / luciana.souza@imed.org.br 

-Telefone: (11) 3141-1128 

  

2) Para a CONTRATADA: 

- Nome: Júlio Cesar da Silva Dias. 

- E-mail: admdiasengenharia@gmail.com 

- Telefone: (62) 98208-5801 

 

H) ANEXOS:  

(a) Anexo I –Termo de Referência; 

(b) Anexo II – Proposta Comercial; e 

(c) Anexo III – Proposta Técnica. 

 

 
Considerando que a referida contratação se faz necessária para fins de dar suporte às 

atividades de gestão desenvolvidas pelo IMED junto ao Hospital Estadual do Centro-Norte 

Goiano (HCN), tendo em conta que o CONTRATANTE é a organização social responsável pelo 

gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde da referida 

Unidade de Saúde, conforme Contrato de Gestão firmado com o Estado de Goiás, por 

intermédio de sua Secretaria de Estado de Saúde (Contrato de Gestão nº 080/2021 – SES / 

GO); 

 

Têm, entre si, justo e contratado, firmar o presente CONTRATO DE EMPREITADA POR PREÇO 

UNITÁRIO, que mutuamente outorgam, aceitam e se obrigam a cumprir, por si e seus eventuais 

sucessores. 

CLÁUSULA 1ª - OBJETO DO CONTRATO 
 

1.1.   É objeto do presente Contrato de Empreitada por Preço Unitário, em caráter autônomo e 

não exclusivo, a contratação de pessoa jurídica especializada em construção civil para 

realização das Obras no Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico (SADT) do Hospital 
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Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN) para fins de suporte às atividades de gestão 

desenvolvidas pelo IMED junto à referida Unidade de Saúde. As Obras a serem executadas 

serão entregues totalmente acabadas de acordo com as estipulações previstas neste Contrato 

e nos Anexos, assumindo a CONTRATADA todos os riscos e responsabilidade relativos às 

Obras. 

 

1.2. Os serviços ora contratados constam e serão prestados conforme e de acordo com as 

especificações constantes neste Contrato e nos Anexos listados no Quadro Resumo, que 

integram o presente Instrumento para todos os fins de direito e que compreendem todo o 

arcabouço necessário para que a prestação dos serviços seja realizada de forma plena e 

eficiente. 

 

1.2.1. Em caso de divergências na interpretação ou aplicação entre os termos e condições do 

presente Contrato e os termos e condições dos Anexos, prevalecerão, para todos os fins e 

efeitos de direito, os termos e condições previstas no Contrato. Em caso de divergências na 

interpretação ou aplicação entre os termos e condições dos Anexos, prevalecerão, para todos 

os fins e efeitos de direito, os anexos na ordem em que estão listados ordem em que estão 

listados no Quadro Resumo. 

 

 
1.3. Outras atividades que forem correlatas e/ou complementares à efetiva prestação dos 

serviços ora contratados também integram o objeto desta cláusula primeira, ainda que não 

mencionadas. 

 

1.4. Os serviços ora contratados deverão ser prestados com estrita observância à legislação 

pertinente e a este Contrato. 

 

1.5. Fica expressamente vedado à CONTRATADA modificar ou substituir qualquer item dos 

produtos/serviços para execução das Obras objeto deste Contrato, de acordo com as 

especificações contidas também nos anexos, sem a anuência prévia e por escrito da 

CONTRATANTE, sob pena de: 

(a) reposição dos referidos produtos/serviços; e/ou 
 
(b) eventuais indenizações aplicáveis. 

 

1.6. A CONTRATADA assegura para todos os fins que, está apta e em conformidade legal 

para a execução do presente Contrato, bem como que possui todas as licenças, autorizações, 
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registros, certidões e certificados necessários para o fornecimento do seu objeto, atendendo a 

todos os requisitos legais. 

 

1.7. A CONTRATADA declara ter ciência de que a CONTRATANTE exerce atividade essencial 

à saúde pública e que os Serviços objeto deste Contrato são essenciais ao atendimento de tal 

finalidade e, portanto, a CONTRATADA não poderá suspender a execução de suas obrigações 

contratuais sob qualquer hipótese. 

 

1.8. Serão readquiridos ou, conforme o caso, demolidos, reconstruídos e recontratados, pela 

CONTRATADA, às suas exclusivas expensas, materiais, obras e serviços que tenham sido 

realizados com infração ao estabelecido nas disposições deste Contrato e dos Anexos e/ou em 

desconformidade com alguma norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (“ABNT”). 

 
1.9. A CONTRATADA declara ter considerado na formação de seus preços as características 

dos locais onde serão executadas as Obras, bem como das condições que poderão afetar o 

custo, o prazo e a realização dos mesmos. Declara, ainda, ter analisado detalhadamente a 

natureza e as condições das localidades onde as Obras serão realizadas, inclusive no que se 

refere às vias e rotas de acesso, dados topográficos, localização, adequação das localidades, 

condições ambientais locais, clima, condições meteorológicas, geológicas, infraestrutura dos 

locais passíveis, sendo os preços constantes da Proposta Comercial suficientes para a perfeita 

execução das Obras. 

 

CLÁUSULA 2ª - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

 

2.1. Além de outras obrigações expressamente previstas neste Instrumento, a CONTRATADA 

deverá: 

 

i. Respeitar e cumprir todas as leis federais, estaduais e municipais aplicáveis ao objeto 

deste Contrato, de acordo com as leis e os procedimentos administrativos governamentais 

brasileiros (incluindo, mas não se limitando a, Segurança Ocupacional e regras da Medicina do 

Trabalho, Meio Ambiente) que sejam aplicáveis à atividade da CONTRATADA e às Obras, bem 

como satisfazer, por sua conta e expensas, qualquer exigência legal e/ou de terceiros em geral; 

 

ii. Responder por quaisquer perdas ou danos pessoais e/ou materiais causados a pessoas 

e/ou bens da CONTRATANTE ou de terceiros, decorrentes de ação ou omissão das pessoas 

por ela designadas, contratadas e/ou subcontratadas para realizar as Obras; 
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iii. Fornecer mão-de-obra qualificada, compatível com o desenvolvimento adequado das 

Obras, devendo tal mão-de-obra estar devidamente registrada na forma estabelecida na 

legislação aplicável; 

 

iv. Fazer com que os empregados e contratados portem crachá de identificação em local 

visível durante todo o período em que estejam nas dependências da CONTRATANTE; 

 

v. Substituir/afastar os empregados e contratados que estiverem realizando serviços 

relacionados às Obras, a pedido da CONTRATANTE, independentemente de qualquer 

justificativa; 

 

vi. Colocar/repor imediatamente a mão-de-obra, máquinas e ferramentas, caso a ausência 

destas possa prejudicar o progresso das Obras; 

 

vii. Não empregar ou utilizar mão-de-obra infantil ou forçada, bem como também não 

contratar ou manter relações com quaisquer outras empresas que lhe forneçam produtos ou 

serviços (parceiros, fornecedores e/ou subcontratados) que utilizem, explorem ou, por qualquer 

meio ou forma, empreguem o trabalho infantil, nos termos previstos no Estatuto da Criança e do 

Adolescente (“ECA”), Lei n° 8.069/90 e demais normas legais e/ou regulamentares em vigor; 

 

viii. Prestar todas as informações solicitadas pela CONTRATANTE no que tange ao 

andamento das Obras e a Fiscalização, seja por meio verbal ou escrito (inclusive relatórios, 

cartas e e-mails), no prazo de 24 (vinte e quatro) horas contados de tais solicitações; 

 

ix. Atender e cumprir todas as solicitações da CONTRATANTE, inclusive, mas não se 

limitando, às solicitações de interrupção de qualquer atividade relacionada às Obras que esteja 

causando ou tenha potencial de causar qualquer dano à CONTRATANTE ou a terceiros 

(inclusive ambientais); 

 

x. Executar, com o devido zelo e diligência, todas as entregas de materiais ou serviços 

relativos às Obras, conservação, montagem, testes e ensaios, devendo, para tanto, fornecer 

todo o pessoal necessário, incluindo a respectiva direção, materiais, equipamentos e quaisquer 

outros elementos, de natureza temporária ou definitiva, necessários à sua execução e ao 

cumprimento das demais obrigações previstas no Contrato; 

 



7  

xi. Empregar métodos eficientes e seguros na execução das Obras, tendo em vista o 

cumprimento do cronograma contratual e observar fielmente as diretivas e recomendações da 

CONTRATANTE; 

 

xii. Fornecer, às suas exclusivas expensas, os aparelhos, instrumentos, ferramentas, 

utensílios, andaimes, equipamentos de proteção coletiva e todos os equipamentos que se 

mostrem necessários para a execução das Obras e adequados para a sua boa execução, 

sendo certo que, em caso de fornecimento de andaimes, os respectivos projetos deverão que 

ser previamente aprovados pelo representante/preposto da CONTRATANTE; 

 

xiii. Promover a delimitação do canteiro de obras, bem como a vedação e vigilância dos 

materiais e equipamentos, cabendo-lhe toda a responsabilidade por qualquer perda ou dano; 

 

xiv. Efetuar a manutenção de todo o canteiro, bem como cercas, cancelas e todas as 

instalações existentes; 

 

xv. Manter em bom estado, no escritório localizado no canteiro de obras ou em outro local 

indicado pela CONTRATANTE, toda a documentação necessária para comprovar a 

regularidade das Obras ou a elas relacionadas, bem como os desenhos, plantas e gráficos que 

permitam a visualização dos serviços que estiverem sendo executados; 

 

xvi. Providenciar, antes do início das Obras, a competente Anotação de Responsabilidade 

Técnica (“ART”) perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (“CREA”), bem 

como antes do início de cada serviço que exija especificação técnica do Engenheiro de Obras, 

entregando à CONTRATANTE cópia dos respectivos comprovantes e das guias recolhidas, 

caso aplicável; 

 

xvii. Manter permanente e rigorosa vigilância e acompanhamento técnico sobre as Obras; 

 

xviii. Executar as Obras e todos os seus atos relacionados em estrita observação as 

disposições do presente Contrato, bem como as normas da ABNT, regulamentos e leis 

aplicáveis; 

 

xix. Responsabilizar-se administrativa, civil e criminalmente por quaisquer danos ambientais a 

que der causa direta ou indiretamente, tais como, mas não limitados, à incêndios, 

contaminação, danos à fauna, à flora, solo ou recursos hídricos, incluindo nas áreas 

circunvizinhas, tomando todas as medidas necessárias para proteção e prevenção de 
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quaisquer eventos que possam acarretar tais danos, inclusive no que tange ao relacionamento 

com as autoridades competentes; 

 

xx. Realizar todos os trabalhos que, por sua natureza ou segundo o uso corrente, devam 

considerar-se trabalhos preparatórios ou acessórios das Obras ou serviços do tipo dos que 

constituem as Obras, tais como, a montagem, construção, desmontagem e manutenção do 

canteiro e as correspondentes instalações; 

 

xxi. Fornecer os materiais novos, de fabricação recente, da melhor qualidade e da mais 

moderna concepção em sua espécie para o fim a que se destinam, dentro dos temos técnicos 

aplicáveis; 

 

xxii. Conservar e reparar, quando necessário, as instalações que porventura venham a ser 

cedidas pela CONTRATANTE à CONTRATADA com vistas à execução das Obras; 

 

xxiii. Encaminhar imediatamente à CONTRATANTE quaisquer comunicações ou notificações 

por parte de qualquer pessoa ou autoridade nas quais a CONTRATANTE e/ou instituições 

coligadas, controladas e/ou controladoras sejam citadas ou intimadas; 

 

xxiv. Realizar os trabalhos de proteção, segurança e solidez relativa às Obras, ainda que tais 

trabalhos não estejam especificados neste Contrato; 

 

xxv. Encomendar e instalar placas de identificação em todos os locais onde seja necessário 

para o bom andamento das Obras de forma segura e organizada; 

 

xxvi. Devolver, ao término das Obras, os desenhos, memoriais, plantas e demais documentos 

recebidos da CONTRATANTE e/ou elaborados para realização das Obras, em conjunto ou 

exclusivamente pela CONTRATADA; 

xxvii. Informar à CONTRATANTE, por escrito, os nomes e qualificação das pessoas que 

executarão as Obras, cabendo ainda à CONTRATADA fornecer à CONTRATANTE cópias dos 

documentos de identificação dessas pessoas, inclusive nos casos de substituições ou 

inclusões. Obriga-se, ainda, a CONTRATADA a manter sempre atualizada relação contendo 

todas as pessoas que estejam realizando as Obras e entregar cópia consolidada desta para a 

CONTRATANTE sempre que houver alguma substituição, inclusão ou exclusão; 

 

xxviii. Fornecer todo equipamento de proteção (EPI), coletivo e individual, a seus funcionários e 
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subcontratados que estejam diretamente executando as Obras e fiscalizar a utilização dos 

mesmos; 

 

xxix. Subcontratar, total ou parcialmente, os serviços objeto deste Contrato somente para as 

empresas prévia e expressamente autorizadas pela CONTRATANTE, a critério desta, sendo 

de integral e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento das obrigações de 

sua subcontratada, aplicando-se, por conseguinte, todas as disposições previstas no presente 

Contrato; 

 

xxx. Responsabilizar-se pela retirada de todo o lixo e entulho existente no local das Obras, 

que tenha sido gerado pela CONTRATADA, seus subcontratados ou terceiros; 

 

xxxi. Apresentar à CONTRATANTE, sempre que solicitado por esta, os seguintes documentos: 

• Contrato Social atualizado; 
 

 

• Alvará de licença e funcionamento em vigência; 
 

 

• Cartão CNPJ; 
 
 

• Cartão de inscrição municipal; 
 
 

• Cartão de inscrição estadual; 
 
 

• Comprovante de situação regular perante o CRF-FGTS/CEF; 
 

 

• Certidão Negativa de Tributos Municipais; 
 

 

• Certidão Negativa de Tributos Estaduais; 
 

 

• Certidão Negativa de Tributos Federais, Previdenciários e Dívida Ativa da União; 

 

• PCMSO e PCMAT específicos para as Obras; 
 

 
• Licenças Ambientais, Municipais e Estaduais específicas para a atividade a ser 

desenvolvida; 
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• Relação atualizada do pessoal que executará os serviços; 

• Ficha de Registro dos empregados; 

 

• ASO (Atestado Médico Ocupacional) dos empregados, conforme PCMSO; 

 

• Seguro de vida dos colaboradores; 

 

• Fichas de entrega de EPI; 

 

• Treinamento Admissional do empregado; 

 

• Ordem de Serviços do empregado; 

 

• Cópia da CTPS (carteira de trabalho, previdência social); 

 

• Treinamento para trabalho em altura (NR35); 

 

• Treinamento para trabalho com energia elétrica (NR10); 

 

• Treinamento para trabalho em espaço confinado; e/ou 

 

• Seguro de vida e acidentes de trabalho dos trabalhadores. 
 

 
xxxii. Manter preposto em tempo integral no local da prestação de serviços, de modo que 

acompanhe os mesmos, com competência técnica, habilitado e devidamente inscrito no CREA, 

e aceito pela CONTRATANTE, para representá-la na execução do Contrato; 

 

xxxiii.  Gerir e controlar o canteiro de Obras, provendo, para tanto, condições plenas de 

trabalho, higiene e segurança a todos os prestadores de serviços, contratados, subcontratados 

e terceiros que lá se encontrem; devendo ainda a CONTRATADA zelar pela total harmonia e 

segurança coletiva nas Obras, comprometendo-se a evitar conflitos de qualquer natureza entre 

seus empregados, agentes, subcontratados e terceiros; 

 

xxxiv. Obedecer prontamente a qualquer determinação da CONTRATANTE quanto à natureza 

ou desenvolvimento dos trabalhos, inclusive para o reforço de meios de pessoal ou 
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equipamentos ou aumento de período de trabalho se for constatado que o cronograma físico 

da obra não está sendo atendido, sem que isso traga qualquer ônus para o CONTRATANTE; e 

 

xxxv. Entregar no prazo de 15 (quinze) dias após a conclusão das Obras os AS BUILT de todos 

os projetos, e toda a documentação relativa às obras, tais como: manuais, garantias, laudos de 

ensaios, lista e contatos de fornecedores de materiais e equipamentos usados na obra, etc. 

 

2.2. Qualquer descumprimento substancial neste sentido facultará à CONTRATANTE proceder 

com retenções e sustações de pagamentos, bem como aplicação de multa, nos termos 

definidos neste Contrato. 

 

CLÁUSULA 3ª - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 

 

3.1. Além de outras obrigações expressamente previstas neste Instrumento Contratual, obriga-

se a CONTRATANTE a: 

 

i. Realizar o pagamento conforme previsto neste Contrato; 
 

 
ii. Fornecer à CONTRATADA as informações e documentação técnica essenciais para a 

realização das Obras; 

 

iii. Permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA às suas instalações durante a 

vigência deste Contrato, sempre que necessário à execução das Obras, desde que os 

empregados da CONTRATADA sejam indicados à CONTRATANTE com razoável 

antecedência e obedeçam todas as normas e regulamentos impostos pela CONTRATANTE; 

 

iv. Colocar à disposição da CONTRATADA, durante a realização dos serviços ora contratados, 

área para a instalação do canteiro de obras e armazenagem de materiais e equipamentos em 

localização e com área a definir pela CONTRATANTE; e 

 

v. Comunicar em tempo hábil à CONTRATADA, a ocorrência de fato impeditivo, suspensivo, 

extintivo ou modificativo à execução dos serviços. 
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CLÁUSULA 4ª – PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 
 

4.1. Pela integral execução dos serviços será pago o preço especificado no item “D” do Quadro 

Resumo, conforme e nos termos ali dispostos. A CONTRATANTE somente pagará à 

CONTRATADA o valor dos serviços comprovadamente executados baseado em medições 

quinzenais, tendo como Critério de Medição os itens executados no período, que serão 

realizados, conforme as Planilhas de Medição e Boletins de Medição (BMS) a serem 

apresentados pela CONTRATADA para análise e validação da CONTRATANTE. 

 

4.2. As medições deverão considerar a execução total de um determinado serviço em um 

determinado nível e setor, com a entrega total do elemento em questão. Não serão 

considerados passíveis de faturamento entregas parciais. 

 

4.3. Para a referida medição deverá ser apresentado relatório fotográfico das intervenções 

realizadas, diário de obras e vistoria da equipe técnica do IMED para verificação dos serviços 

executados. 

 

4.4. O IMED terá 5 (cinco) dias úteis para análise da medição, sendo-lhe facultado devolver a 

Planilha de Medição para eventuais correções, sendo posteriormente computado novo prazo 

para análise na mesma proporção de dias. 

 
4.5. Os pagamentos serão realizados desde que o IMED tenha recebido o repasse do Estado 

de Goiás o valor do investimento solicitado junto à SES/GO (Processo Administrativo nº 

202200010020668), do que a CONTRATADA, desde já, fica ciente e concorda. 

 

 
4.6. Qualquer atraso na apresentação da Planilha de Medição pela CONTRATADA ensejará o 

acréscimo de prazo para a CONTRATANTE na mesma proporção de dias. 

 

4.7. A valorização e quantificação dos Serviços executados em cada medição deverão respeitar 

obrigatoriamente as quantidades e valores unitários definidos na Planilha Orçamentária 

constante no Anexo II do presente Contrato (Proposta Comercial). 

 

4.8. A CONTRATADA somente poderá realizar a emissão das faturas para pagamento após a 

aprovação formal, pela CONTRATANTE, da Planilha de Medição e correspondente BMS. As 

Notas Fiscais deverão ser emitidas em nome da filial da CONTRATANTE mencionada no 

Quadro Resumo com o prazo mínimo para pagamento de 15 (quinze) dias corridos, devendo 
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estar acompanhadas de(a): 

 

a) Planilha de Medição atestado pela fiscalização; 

b) Certidões Negativas listadas no item “xxxi” da cláusula 2.1 deste Contrato; 
 

 
c) Relação pormenorizada de todas as atividades desenvolvidas com as evidências 

pertinentes (fotos e/ou documentos, quando aplicável); 

 

d) Fatura com abertura das parcelas de mão de obra, equipamentos e materiais sendo estes 

limitados a 50% do valor do Contrato e identificação na Planilha de medição, CNO e endereço 

das Obras e descrição dos impostos a serem retidos; 

 

e) Cópia da folha de pagamento referente ao mês de prestação de serviço; 

 

 
f) Cópia GFIP completa, GRF (FGTS mensal) devidamente quitada, GRRF (FGTS 

rescisões), protocolo de conectividade social, resumo de informações e previdência social, RET, 

comprovante de declaração das contribuições a recolher e relatório analítico de GPS, sendo 

que toda documentação deve estar devidamente recolhida na matrícula das Obras junto ao 

INSS, guia de INSS (em caso de aproveitamento de INSS dos subcontratados, deverá ser 

anexada cópia das Notas Fiscais referidas, bem como comprovantes de pagamento do INSS); 

 

g) Cópia da GPS (INSS) – Guia de Previdência Social com o número do CNO das Obras, 

devidamente recolhida, referente ao mês de prestação de serviço; 

 

h) Cópia da DARF do IRRF sobre folha de pagamento referente ao mês de prestação de 

serviço; 

 

i) Lista de funcionários em papel timbrado referente ao mês de prestação de serviços; 

 

j) Cópia das TRTC (Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho) dos funcionários 

demitidos no mês ou declaração de transferência de unidade, em papel timbrado, 

comprovando a data de saída do mesmo das Obras; 

 

k) Cópia do CAGED referente ao mês de prestação de serviços; 
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l) Informe de indicadores da área de QSMS (Qualidade, Segurança, Meio Ambiente e 

Saúde), Cópia da CAT (comunicação de acidente de trabalho) ou declaração de não incidência 

de acidentes no mês de prestação de serviços; 

 

m) Cópia dos Relatórios de Investigação de Acidentes ou declaração de não incidência de 

acidentes no mês de prestação de serviços; 

n) Declaração contábil afirmando que a CONTRATADA está em situação regular e que os 

serviços referentes à fatura apresentada estão devidamente contabilizados; 

 

o) Cartões de ponto dos contratados e subcontratados; 
 
 
p) Cópia de recibo e aviso de férias (se for o caso); 
 
 
q) Recibos de salários assinados pelos trabalhadores ou comprovante de depósito bancário; 

 

r) Outros documentos que, oportuna e previamente, sejam solicitados pela 

CONTRATANTE. 

 

4.9. Os subempreiteiros deverão apresentar, obrigatoriamente, além dos documentos 

previstos nos itens “c” a “p” acima, sob pena de retenção de valores de medições: 

 

a) Cópias dos Contratos de Prestação de Serviços; e 
 

 
b) Cópias das Notas Fiscais emitidas contra a Empreiteira (ora CONTRATADA). 
 

 
4.10. A CONTRATADA se responsabiliza por todo e qualquer risco inerente às Obras, estando 

ciente de que os valores pagos após as medições contemplam todos os custos relacionados à 

mão de obra, materiais e equipamentos para a execução do objeto deste Contrato, inclusive, 

mas sem limitação: 

 

i. todos os serviços indicados na Proposta Técnica (Anexo III); 
 

 
ii. execução de qualquer serviço, próprio ou subcontratado, que vier a ser empregado em 

eventuais reexecuções de partes das Obras; 

 

iii. as despesas relativas às atividades, atribuições e medidas a serem desenvolvidas ou 
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tomadas, conforme o caso, pela CONTRATADA, para execução deste Contrato e de seus 

Anexos, bem como àquelas inerentes às obrigações contratuais da CONTRATADA; 

 

iv. os salários, horas extras relativas a trabalhos noturnos ou extraordinários necessários, 

por qualquer motivo, para ajustar a execução das Obras ao prazo de conclusão previsto, bem 

como quaisquer ônus (financeiros ou não), contribuições à previdência social e outros direitos 

trabalhistas e previdenciários dos empregados, diaristas e subcontratados, diárias, refeições, 

encargos, transporte, prêmios ou indenizações e tributos de qualquer espécie relativos à 

execução das Obras e aos serviços da CONTRATADA nos termos deste Contrato e seus 

Anexos; 

 

v. a remuneração da CONTRATADA e todos os seus subcontratados (aqueles já 

previamente aprovados pela CONTRATANTE, conforme estipulado neste Contrato); 

 

vi. o eventual acréscimo dos preços dos serviços que, por qualquer motivo, venham a ser 

necessários para finalização das Obras, sejam ou não derivados de mudanças no mercado; 

 

vii. todos e quaisquer outros custos e despesas, diretos e indiretos, necessários para 

entregar as Obras em conformidade com o previsto neste Contrato e em seus Anexos, bem 

como às instruções da CONTRATANTE; 

 

viii. custos diretos ou indiretos decorrentes das obrigações da CONTRATADA nos termos 

deste Contrato e de seus Anexos; 

 

ix. os suprimentos de higiene, limpeza, primeiros socorros, ferramentas e equipamentos 

para executar as Obras e garantir sua solidez e segurança; 

 

x. quaisquer valores devidos pela CONTRATADA a todos os seus fornecedores de serviços 

e materiais; 

 

xi. os custos de remoção de todo o lixo e entulho do canteiro e das Obras, ficando acordado 

que estes serviços deverão atender às normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive, 

sem limitação, às emitidas pelo CONAMA/MMA. 

 

4.12.1. Considerando que este Contrato está sendo firmado durante a pandemia da COVID-19, 

a CONTRATADA declara que considerou em sua proposta e para a execução das Obras todos 
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os possíveis riscos e impactos a ela relacionados, incluindo a possível escassez de material e 

mão de obra, bem como os necessários planos de contingência, não podendo a referida 

pandemia ser considerada como um evento de caso fortuito ou de força maior, nem mesmo 

gerar qualquer direito à CONTRATADA de ajustes de preço ou prazo de execução. 

 

4.13. A CONTRATANTE poderá sustar ou reter o pagamento de qualquer fatura apresentada 

pela CONTRATADA, no todo ou em parte, nos seguintes casos: 

 

a) Execução defeituosa dos serviços; 
 

 
b) Descumprimento de obrigação relacionada ao Contrato; 
 
 
c) Existência de débitos da CONTRATADA para com a CONTRATANTE, incluindo 

penalidades aplicados à CONTRATADA e danos por ela causados; 

 

d) Obrigações da CONTRATADA perante terceiros que possam, eventualmente, prejudicar 

a CONTRATANTE; 

 

e) Paralisação injustificada dos serviços pela CONTRATADA. 
 

 
4.14. A liberação de qualquer medição mensal não impede a correção futura de eventuais 

erros ou inconsistências de medição detectados posteriormente pela CONTRATANTE. 

 

4.15. O relatório mensal de atividades deverá ser enviado digitalizado ao CONTRATANTE 

juntamente com a medição da execução dos serviços para aprovação da CONTRATANTE. 

 

4.16. Todos os pagamentos à CONTRATADA serão feitos por meios eletrônicos para a conta 

bancária especificada abaixo, ou a qualquer outra conta de sua titularidade que venha a ser 

posteriormente informada por escrito à CONTRATANTE, servindo o comprovante de 

transferência bancária como recibo de pagamento: 

 
DIAS BELLIZONA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI 

CNPJ/MF: 30.346.642/0001-08 

BANCO DO BRASIL S/A (001) 

AGÊNCIA: 0529-0 

C/C: 35958-0 
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4.17. O descumprimento de qualquer das cláusulas ou condições deste Contrato ensejará à 

CONTRATANTE, o direito de suspender qualquer pagamento devido à CONTRATADA, sem 

prejuízo do direito de a CONTRATANTE aplicar qualquer penalidade prevista neste 

CONTRATO, bem como perdas e danos, ou de rescindi-lo, sem que isto gere a mora ou 

qualquer ônus para a CONTRATANTE. A suspensão dos pagamentos aqui mencionada durará 

enquanto perdurar o inadimplemento da CONTRATADA. 

CLÁUSULA 5ª – DA SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS POR MOTIVO DE 

FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO 

 

 
5.1. Qualquer alegação de ocorrência de caso fortuito ou de força maior deverá ser 

imediatamente comunicada por escrito pela Parte afetada à outra. A devida comprovação, bem 

como o detalhamento do evento, seus impactos no cronograma das Obras, e respectivas ações 

mitigatórias, deverão ser enviados dentro dos 5 (cinco) dias subsequentes à comunicação, sob 

pena de não surtir efeitos neste Contrato. 

 

5.2. Caso seja realmente necessário suspender a execução dos serviços contratados, a 

CONTRATADA receberá sua remuneração proporcionalmente às atividades realizadas até a 

data efetiva da suspensão, observando-se, para tanto, as disposições constantes neste 

Instrumento. 

 

5.3. Cessado o motivo da suspensão, a Parte suscitante comunicará, por escrito, tal fato à 

Parte suscitada e os serviços serão retomados pela CONTRATADA no menor tempo possível, 

o qual não deverá ser, em qualquer hipótese, superior a 3 (três) dias, a contar da data da 

aludida comunicação. 

 

5.4. A comunicação acima mencionada deverá estar acompanhada de documentos que 

demonstrem a cessação dos motivos que ensejaram a suspensão dos serviços. 

 

5.5. A primeira atividade a ser realizada após a retomada dos serviços será o marco inicial 

para fins de cálculo da remuneração faltante. 

 

5.6. Em nenhuma hipótese a forma de pagamento estabelecida nos itens anteriores desta 

Cláusula será alterada. 

 

5.7. Não serão considerados como eventos de caso fortuito ou força maior, dentre outros, as 

condições climáticas normais do local de prestação dos serviços, greves ou perturbações 
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envolvendo o pessoal da CONTRATADA ou variação cambial. 

 

CLÁUSULA 6ª – DA CONFIDENCIALIDADE E PROTEÇÃO AOS DADOS PESSOAIS 

 

 
6.1. A CONTRATADA se obriga, por si e por seus sócios, associados, empregados, 

prepostos, fornecedores e/ou subcontratados, a manter o mais completo e absoluto sigilo sobre 

quaisquer dados, matérias, pormenores, informações, documentos, especificações técnicas ou 

comerciais, inovações ou aperfeiçoamentos do CONTRATANTE ou de seus clientes, que 

venha a ter conhecimento ou acesso, ou que lhe forem confiados para execução dos serviços 

ora contratados, ainda que não classificadas como “confidenciais”, não podendo, sob qualquer 

pretexto, divulgar, revelar, reproduzir, utilizar ou deles dar conhecimento a terceiros estranhos 

a este Contrato, sob as penas da lei. Assim e em iguais condições, o CONTRATANTE obriga-

se e é também responsável pelas informações sigilosas e confidenciais de propriedade e que 

lhe forem repassadas pela CONTRATADA. 

 

6.2. O item acima encontra exceção apenas em caso de: 

(a) as Informações que estiverem ou se tornarem disponíveis publicamente sem que haja 

violação deste CONTRATO; 

(b) as Informações que possam ser comprovadas por meio de documentos como tendo sido 

desenvolvidas pela Parte receptora anteriormente à revelação feita pela CONTRATANTE; 

(c) as Informações que a CONTRATANTE deve divulgar em razão das suas obrigações para 

com a SES/GO e das obrigações de publicidade e transparência a serem cumpridas pela 

CONTRATANTE; 

(d) existência de ordem judicial ou administrativa emitida por autoridade competente, desde 

que a Parte Receptora da Informação comunique imediatamente a outra Parte por escrito sobre 

a referida ordem, tanto quanto possível, para que a Parte proprietária da Informação possa 

requerer medida que impeça a revelação da Informação. Não obtida a referida medida a Parte 

Receptora, na opinião de seu advogado, seja legalmente compelida a revelá-la, a Parte 

Receptora poderá divulgá-la restringindo-se ao limite exigido, e envidará os melhores esforços 

para que todas as Informações Confidenciais assim divulgadas recebam tratamento 

confidencial; ou, ainda, 

(e) através de autorização expressa da outra Parte. 



19  

 
6.3. A obrigação prevista no item “6.1” acima permanecerá vigente e continuará valendo 

mesmo após o encerramento do presente Contrato. 

6.4. A violação à obrigação de confidencialidade estabelecida nesta cláusula, quer pela 

CONTRATADA, quer pelos seus REPRESENTANTES, sujeitará a CONTRATADA a reparar 

integralmente as perdas e danos diretos causados à CONTRATANTE. 

6.5. A CONTRATADA se obriga a devolver imediatamente todo material tangível que contenha 

Informações Confidenciais, incluindo, sem limitação, todos os resumos, cópias de documentos 

e trechos de informações, disquetes ou outra forma de suporte físico que possa conter qualquer 

Informação Confidencial, tão logo ocorra término ou a rescisão do Contrato. 

6.6. A CONTRATADA não fará qualquer comunicado, tirará ou divulgará quaisquer fotografias 

(exceto para as suas finalidades operacionais internas para a fabricação e montagem dos 

bens), ou revelará quaisquer informações relativas a este Contrato ou com respeito ao seu 

relacionamento comercial com a CONTRATANTE ou qualquer Afiliada da CONTRATANTE, a 

qualquer terceira parte, exceto como exigido pela Lei aplicável, sem o consentimento prévio por 

escrito da CONTRATANTE ou de suas Afiliadas. A CONTRATADA concorda que, sem 

consentimento prévio por escrito da CONTRATANTE ou suas Afiliadas, como aplicável, não (a) 

utilizará em propagandas, comunicados ou de outra forma, o nome, nome comercial, o logotipo 

da marca comercial ou simulação destes, da CONTRATANTE ou de suas Afiliadas ou o nome 

de qualquer executivo ou colaborador da CONTRATANTE ou de suas Afiliadas ou (b) declarará, 

direta ou indiretamente, que qualquer produto ou serviço fornecido pela CONTRATADA foi 

aprovado ou endossado pela CONTRATANTE ou suas Afiliadas. Entende-se por Afiliada 

qualquer empresa controlada por, controladora de ou sob controle comum à CONTRATANTE. 

6.7. Proteção aos dados pessoais: Os dados pessoais que fazem parte dos bancos de dados 

de cada uma das Partes e que se tornam conhecidos sob este Contrato serão confidenciais. 

Portanto, as Partes comprometem-se a que nem ele nem sua equipe ou pessoas que serão 

utilizadas para a execução deste Contrato revelem ou usem essas informações para o 

exercício de sua própria atividade, nem serão duplicadas ou compartilhadas por terceiros. 

Cada uma das Partes compromete-se, ainda, a adotar todas as medidas necessárias ou 

convenientes para garantir a reserva das informações da outra Parte a que tenha acesso na 

ocasião deste Contrato, comprometendo-se, também, a que tais medidas ou precauções não 

sejam, em caso algum, inferiores a aqueles adotados por cada um para manter suas próprias 

informações em reserva. Em conformidade com a Lei Federal nº 13.709/2018 e outros 

regulamentos que os modificam ou os adicionam, cada uma das Partes autoriza a outra a 
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realizar o processamento de seus dados pessoais e de seus equipamentos de trabalho, cujo 

objetivo será manter as informações de seus fornecedores e manter contato permanente com a 

outra parte para cumprir este Contrato. Como um mecanismo para a proteção desses dados, 

cada uma das Partes é responsável por seus cuidados e gestão pelo cumprimento deste 

Contrato. 

CLÁUSULA 7ª – DA INDEPENDÊNCIA E DELIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DAS 

PARTES 

 

7.1. Fica expressamente pactuado que a responsabilidade global do CONTRATANTE, 

resultante e por força do Contrato, incluindo o pagamento de quaisquer multas, penalidades, 

indenizações e compensações eventualmente devidas à CONTRATADA e/ou a terceiros, fica 

limitada aos danos diretos que tenham sido causados por culpa comprovada e exclusiva da 

mesma, independentemente do número de ocorrências, no limite máximo do valor total deste 

Contrato. 

7.2. Fica expressamente excluída qualquer responsabilidade do CONTRATANTE por danos 

indiretos, acidentais, eventuais, remotos, especiais e/ou resultantes de ato da própria, 

causados a si mesma ou a terceiros, perda de produção, perda de receitas ou lucros cessantes, 

limitando-se a responsabilidade do CONTRATANTE, única e exclusivamente, conforme aqui 

estabelecido. 

7.3. A CONTRATADA será a única e exclusiva responsável por suas obrigações legais, 

incluindo, sem limitação, as de natureza trabalhista, previdenciária e securitária, com relação 

aos seus respectivos empregados, prepostos e subcontratados, responsabilizando-se pelo 

pagamento de quaisquer valores devidos a tais pessoas ou terceiros, a qualquer título. 

7.4. Todos os encargos sociais, trabalhistas e previdenciários das pessoas que a 

CONTRATADA vier a empregar ou subcontratar para a execução das Obras, bem como os 

encargos fiscais incidentes sobre a execução do objeto deste Contrato, são de exclusiva 

responsabilidade da CONTRATADA. 

7.5. Na eventual interposição de reclamação ou ação judicial, seja de natureza trabalhista, 

tributária, previdenciária, administrativa, civil ou de qualquer outra natureza, em face da 

CONTRATANTE causado por ou de responsabilidade da CONTRATADA, a CONTRATANTE 

fica autorizada a suspender os pagamentos à CONTRATADA até que a CONTRATADA exclua 

a CONTRATANTE do polo passivo da demanda, ou até o encerramento da mesma. 
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Independente da referida retenção, a CONTRATADA a indenizará e eximirá a CONTRATANTE, 

seus administradores, diretores, empregados e representantes de quaisquer gastos ou 

despesas, bem como eventuais perdas, danos, pagamentos, acordos, penalidades, multas e 

quaisquer custos de qualquer natureza, inclusive honorários e despesas de advogados, 

cobrados e/ou incorridos pela CONTRATANTE, seus administradores, diretores, empregados e 

representantes. Deverá a CONTRATADA, ainda, em preliminar de suas defesas, requerer a 

exclusão da CONTRATANTE e seus agentes da lide. A CONTRATANTE fica autorizada ainda 

a deduzir tais custos dos pagamentos devidos à CONTRATADA por força deste ou outros 

contratos existentes entre as Partes. 

7.6. As obrigações da CONTRATADA que possam ser eventualmente pleiteados por terceiros 

junto a CONTRATANTE permanecerão válidas durante a vigência do presente Contrato e 

subsistirão após seu término ou rescisão. 

CLÁUSULA 8ª – OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 
 

 

8.1. A CONTRATADA será responsável por todos os tributos, encargos e contribuições 

municipais, estaduais e federais, decorrentes das suas atividades e da execução das Obras, 

inclusive por todos e quaisquer encargos empregatícios, fiscais e previdenciários (inclusive 

acidentários), relativos aos seus empregados e contratados. 

8.2. Caso seja constatado pelo órgão de fiscalização competente, que houve recolhimento 

inferior e/ou incorreto, devido a erro atribuído à CONTRATADA, o qual ocasione aplicação de 

multa e/ou autuação passível de recolhimentos complementares de tributos, contribuições ou 

encargos de ordem trabalhista/social por parte da CONTRATANTE, a CONTRATANTE terá o 

direito de cobrar e receber de imediato da CONTRATADA ou de suas sucessoras, e a 

CONTRATADA, por si e suas sucessoras, obriga-se a pagar o total apurado e devidamente 

pago pela CONTRATANTE. Será facultado à CONTRATANTE compensar os valores apurados, 

nos termos desta Cláusula, com todos e quaisquer valores devidos pela CONTRATANTE à 

CONTRATADA. 

8.3. Fica desde já estipulado que, no caso de autuação fiscal, caberá a CONTRATADA optar 

pela apresentação ou não de defesa e recursos administrativo ou judicial, devendo a 

CONTRATANTE notificar a CONTRATADA no prazo máximo de 05 (cinco) dias do recebimento 

da notificação, para que a mesma providencie a competente defesa. Caso a CONTRATANTE 

opte por efetuar o pagamento da autuação fiscal, tal ato será considerado de mera liberalidade 

da CONTRATANTE, cabendo a mesma o ônus da prova de que os valores exigidos pela 
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fiscalização são efetivamente devidos, não bastante argumentar a presunção de veracidade do 

ato administrativo. 

CLÁUSULA 9ª - ÉTICA E COMPLIANCE 
 

 

9.1. A CONTRATADA declara estar em conformidade com todas as leis, normas, 

regulamentos e requisitos vigentes, relacionados com o presente Contrato. Assim, 

compromete-se a cumprir rigorosamente e de boa fé a legislação aplicável aos serviços que 

deve executar nos termos deste Contrato. 

9.2. Em virtude deste Contrato, nenhuma das Partes poderá oferecer, conceder ou 

comprometer-se a ceder a ninguém, ou receber ou concordar em aceitar de qualquer pessoa, 

qualquer pagamento, doação, compensação, benefícios ou vantagens financeiras ou não 

financeiras de qualquer espécie que configurem uma prática ilegal ou corrupção, por conta 

própria ou de terceiros, direta ou indiretamente, devendo-se assegurar o cumprimento desta 

obrigação por parte de seus representantes e colaboradores. 

9.3. As Partes declaram e garantem categoricamente durante toda a vigência do presente 

Contrato, inclusive no que tange aos seus colaboradores e parceiros utilizados na execução 

dos serviços a serem prestados, a ausência de situações que constituam ou possam constituir 

um conflito de interesses em relação às atividades e serviços que devem ser realizados de 

acordo com este documento legal. Da mesma forma, as Partes comprometem-se a adotar, 

durante toda a validade do Contrato, uma conduta apropriada para evitar o surgimento de 

qualquer situação que possa gerar um conflito de interesses. No caso de haver qualquer 

situação suscetível a levar a um conflito de interesses, as Partes comprometem-se a informar 

imediatamente por escrito a outra Parte e a ater-se nas indicações que podem porventura ser 

assinaladas a esse respeito. O não cumprimento pelas Partes das obrigações assumidas sob 

esta cláusula, facultará a outra Parte a possibilidade de rescindir o Contrato imediatamente, sem 

prejuízo das demais ações e direitos que possam ser exercidos de acordo com a lei. 

9.4. As Partes declaram e garantem que cumprem e cumprirão, durante todo o prazo de 

vigência do presente Contrato, todas as leis de anticorrupção, federais, estaduais e locais, 

decretos, códigos, regulamentações, regras, políticas e procedimentos de qualquer governo ou 

outra autoridade competente, em especial os preceitos decorrentes da Lei nº 12.846/13 (“Lei de 

Anticorrupção Brasileira”), abstendo-se de praticar qualquer ato de corrupção (“Atos de 

Corrupção”) e/ou qualquer ato que seja lesivo à administração pública, nacional ou estrangeira, 

que atente contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra princípios da 
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administração pública ou contra os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil. 

9.5. Não obstante qualquer disposição em contrário, caso a CONTRATADA tome qualquer 

ação que possa se constituir numa violação desta Cláusula, nenhum outro pagamento será 

devido pela CONTRATANTE à CONTRATADA. 

9.6. A CONTRATADA, a qualquer tempo mediante simples notificação, autorizará que sejam 

realizadas auditorias pela CONTRATANTE e/ou por empresas que a represente, a fim de 

verificar se os termos desta Cláusula estão sendo cumpridos de forma integral pela 

CONTRATADA. 

CLÁUSULA 10ª – DURAÇÃO E RESCISÃO 
 

 

10.1. A CONTRATADA iniciará a execução das Obras e as concluirá no prazo constante no 

item “C” do Quadro Resumo, sob pena de aplicação da penalidade prevista no item “F.2” do 

Quadro Resumo, podendo, caso necessário para conclusão dos serviços contratados, ser 

prorrogado até o limite da vigência do Contrato de Gestão firmado entre o CONTRATANTE e o 

Estado de Goiás e, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES/GO) ou de seus 

respectivos Termos Aditivos, desde que justificado pela CONTRATADA e aceito pela 

CONTRATANTE, bem como seja formalizado mediante Termo Aditivo devidamente assinado 

pelo(s) representante(s) legal(is) ou procurador(es) das Partes. 

10.2. Não constitui fundamento para justificar o atraso no cumprimento de qualquer parte das 

Obras, a rejeição pela CONTRATANTE de quaisquer serviços ou materiais executados ou 

empregados, que não correspondam às exigências e condições deste Contrato e/ou de seus 

Anexos. 

10.3. Este Contrato será encerrado de forma automática, caso haja, por qualquer motivo, 

rescisão do contrato de gestão mencionado no “Considerando” disposto após o Quadro 

Resumo deste Contrato, não cabendo à CONTRATADA o pagamento de qualquer multa e/ou 

indenização. 

10.4. Este Contrato poderá ser encerrado imotivadamente a qualquer momento pela 

CONTRATANTE, mediante aviso prévio à CONTRATADA, por escrito, com antecedência de 30 

(trinta), sem direito a qualquer tipo de indenização ou multa à CONTRATADA. 
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10.5. O presente Contrato também poderá ser rescindido, mediante comunicação prévia e 

expressa por qualquer das Partes, na ocorrência dos seguintes eventos: 

i. Pela CONTRATANTE, em caso descumprimento de qualquer obrigação pela 

CONTRATADA, imperícia, atraso, negligência, imprudência, dolo, má-fé ou desídia da 

CONTRATADA, na execução do Contrato, e que não tenha sido sanada ou tecnicamente 

justificada no prazo de 5 (cinco) dias, contados do recebimento de notificação comunicando tal 

inadimplemento, aplicando-se as penalidades cabíveis; 

ii.  Quando da ocorrência de caso fortuito ou força maior que impossibilite a execução do 

presente Contrato; e/ou 

iii.  Em caso de recuperação judicial ou extrajudicial, liquidação, dissolução ou falência da 

outra Parte. 

10.6. A CONTRATANTE poderá rescindir, de pleno direito, o presente Contrato, 

independentemente de notificação ou interpelação, judicial ou extrajudicial, na ocorrência dos 

seguintes eventos: 

i. violação de qualquer obrigação da CONTRATADA decorrente deste Contrato que não 

seja passível de remediação, incluindo, sem limitação, aquelas cujo inadimplemento resulte em 

danos ou prejuízos irreversíveis, inclusive danos ambientais ou reputacionais à 

CONTRATANTE, descumprimento de obrigações de confidencialidade, ética e compliance pela 

CONTRATADA; 

ii.  atraso injustificado/abandono das Obras por mais de 15 (quinze) dias consecutivos ou 30 

(trinta) dias alternados; ou 

iii.  por determinação da SES/GO. 

 

10.7. Na hipótese de rescisão contratual motivada por inadimplemento da CONTRATADA na 

prestação dos serviços ora contratados, deverá esta, após devidamente notificada, encerrar 

imediatamente suas atividades, sem prejuízo do pagamento de multa equivalente a 15% 

(quinze por cento) do valor total do Contrato, sem prejuízo da indenização pelos danos 

causados à CONTRATANTE. 

10.8. Nas hipóteses de rescisão por inadimplemento ou culpa da CONTRATADA, salvo em 

caso de descumprimento à Cláusula 9ª, quando observar-se-á o disposto no item “9.5”, a 
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CONTRATANTE deverá pagar à CONTRATADA pelas Obras efetiva e comprovadamente 

concluídas, medidas e aceitas até o momento da rescisão contratual, descontadas as multa 

aplicadas por força deste Contrato pelos atrasos e descumprimentos da CONTRATADA, 

acrescidas das perdas e danos que a CONTRATANTE incorrer como resultado da rescisão e, 

ainda, o valor que a CONTRATANTE tiver que pagar pela contratação de um terceiro, que 

execute a parcela remanescente do Contrato. 

10.9. Nas hipóteses de rescisão não decorrentes de ação ou omissão da CONTRATADA, a 

CONTRATANTE deverá pagar à CONTRATADA pelas Obras efetiva e comprovadamente 

concluídas, medidas e aceitas até o momento da rescisão contratual, descontadas as multas, 

perdas e danos e indenizações eventualmente aplicadas por força deste Contrato, mais 

despesas comprovadas para desmobilização de equipamentos e funcionários. Nenhuma outra 

indenização ou ressarcimento será devido à CONTRATADA. 

10.10. Em qualquer hipótese de rescisão contratual, passarão automaticamente para a 

propriedade da CONTRATANTE todas as Obras realizadas, bem como todos os documentos ou 

quaisquer materiais que estiverem sob posse ou sob o seu controle da CONTRATADA, 

relativos às mesmas. 

10.11. A CONTRATADA tem pleno conhecimento de que foi contratada para prestar os 

serviços objeto deste Contrato ao CONTRATANTE, uma vez que este é o responsável pelo 

gerenciamento e execução das ações e serviços de saúde constantes no Contrato de Gestão 

firmado com o Estado de Goiás, por intermédio de sua Secretaria de Estado de Saúde 

(Contrato de Gestão nº 080/2021 – SES / GO), razão pela qual concorda, desde já, que caso o 

ente público intervenha, rescinda ou encerre, por qualquer modo ou razão, o referido contrato, 

o presente Instrumento restará automaticamente rescindido, não fazendo a CONTRATADA jus 

a qualquer tipo de indenização, qualquer que seja sua natureza, renunciando expressamente 

ao direito de pleitear quaisquer valores indenizatórios, em qualquer tempo ou jurisdição, junto 

ao CONTRATANTE. 

 
CLÁUSULA 11ª – MULTAS E PENALIDADES 
 

11.1. Sem prejuízo do direito da CONTRATANTE de rescindir o Contrato, bem como da 

aplicação das outras penalidades nele previstas, a ineficiência na prestação dos serviços ora 

contratados, como também o descumprimento da legislação e/ou das obrigações e demais 

disposições assumidas pela CONTRATADA no presente Contrato e em seus Anexos, ensejará 

a imediata obrigatoriedade desta em, dependendo de cada caso, refazer os serviços de acordo 
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com os padrões de qualidade aplicáveis e atender as disposições e obrigações contratuais 

previstas e dentro dos prazos estipulados pela CONTRATANTE, sendo facultado a esta: 

a) reter imediata e integralmente o pagamento da contraprestação prevista na Cláusula 4ª 

deste Instrumento até que a(s) pendência(s) seja(m) devida e satisfatoriamente regularizada(s); 

e 

b) aplicar multa prevista no item “F.1” do Quadro Resumo.  

11.2. Em caso de atraso na execução dos serviços será devida pela CONTRATADA a multa 

prevista no item “F.2” do Quadro Resumo. 

11.3. As multas estipuladas nesta Cláusula não reduzem ou exoneram a CONTRATADA da 

obrigação de cumprir o Contrato e de suas responsabilidades e do ressarcimento pelos 

eventuais danos ocasionados pelo atraso ou inadimplemento contratual. 

11.4. As multas e/ou ressarcimentos serão automaticamente descontadas dos pagamentos 

eventualmente devidos à CONTRATADA por força deste ou de outros contratos existentes 

entre as Partes. Caso o montante dos pagamentos devidos não seja suficiente para a 

compensação das referidas penalidades, a CONTRATADA deverá pagar os valores devidos a 

título de multa e/ou perdas e danos, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento 

de notificação de cobrança enviada pela CONTRATANTE. 

11.5. O cálculo de toda e qualquer multa prevista neste Contrato será feito sobre valores 

atualizados desde a data-base até a data de seu efetivo pagamento. 

CLÁUSULA 12ª – DA SUPERVISÃO E INSPEÇÃO 
 

12.1. A CONTRATANTE exercerá a qualquer tempo, ampla fiscalização em todas as frentes de 

serviços, podendo qualquer pessoa autorizada por ela, ter livre acesso ao local em que estão 

sendo executados, podendo sustar os trabalhos sem prévio aviso, sempre que justificadamente 

considerar a medida necessária, bem como, acompanhar a realização de medições e ensaios 

no campo de quaisquer materiais, equipamentos ou serviços. 

12.2. A ação de fiscalização e controle não diminui ou atenua a responsabilidade das 

CONTRATADA quanto à perfeita execução das Obras. A CONTRATADA não poderá 

acrescentar aos prazos de execução dos serviços, o tempo para fiscalização e inspeção. 
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12.3. Em caso de ocorrência de falhas reiteradas comprovadas na execução das Obras, a 

CONTRATANTE poderá exigir a contratação de pessoal especializado ou a obtenção de 

equipamentos especiais para perfeita execução dos mesmos. Os custos relativos à contratação 

de pessoal especializado ou a obtenção de equipamentos especiais serão pagos pela 

CONTRATADA. 

 
CLÁUSULA 13ª – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
 

13.1. Todos os anexos e documentos relacionados a este Contrato são parte integrante e 

indissociável do mesmo. 

13.2. Com exceção prevista para o caso de sucessão empresarial (cisão, incorporação, fusão 

ou qualquer outra forma de reorganização societária), a CONTRATADA não poderá ceder ou 

transferir os direitos e as obrigações previstas neste Contrato, sem a prévia e expressa 

anuência da CONTRATANTE. A CONTRATADA ainda se compromete a não realizar 

negociações, tais como, mas não limitadas a, ceder, caucionar, descontar, dar em pagamento, 

dar em garantia, quaisquer créditos ou duplicatas sacadas contra a CONTRATANTE em 

decorrência do Contrato, sendo nula de pleno direito qualquer negociação neste sentido, sob 

pena, ainda, de indenizá-la pelos prejuízos a ela causados, sejam eles de que ordem for. 

13.3. Todos os resultados obtidos com a execução das Obras, bem como os respectivos 

projetos, relatórios, dados, informes, demonstrativos, e, enfim, todos e quaisquer documentos 

produzidos ou executados nesse sentido serão de exclusiva propriedade da CONTRATANTE, 

ficando esta autorizada a promover todos e quaisquer registros que sejam possíveis e admitidos 

para resguardar aqueles direitos, assumindo a CONTRATADA a obrigação de fornecer e 

assinar todos os documentos necessários. 

13.4. Este instrumento vincula as Partes e seus sucessores e cessionários a qualquer título, 

sendo um compromisso irretratável, irrevogável e incondicional. 

13.5. Qualquer alteração ao objeto e às atividades relacionadas à este Contrato somente terá 

efeito se aprovada pela CONTRATANTE, ficando, portanto, defeso à CONTRATADA executar 

serviços adicionais por si, serviços esses que não gerarão obrigação de pagamento pela 

CONTRATANTE. 

13.5.1. Quaisquer situações que, no entender da CONTRATADA, constituam motivo de custos 

aditivos terão que ser apresentadas à CONTRATANTE com pelo menos 10 (dez) dias de 

antecedência sobre a data prevista para a execução dos trabalhos com ela relacionados. Caso 
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este prazo não seja cumprido serão da total responsabilidade da CONTRATADA quaisquer 

implicações em termos de descumprimento de cronograma e prazos. 

13.6. O presente Instrumento e seus Anexos, como também eventuais aditamentos, 

consubstanciam toda a relação contratual, ficando sem validade e eficácia quaisquer outros 

documentos aqui não mencionados e já assinados, correspondências já trocadas, bem como 

quaisquer compromissos e/ou acordos pretéritos, presentes e/ou futuros relacionados ao 

mesmo objeto, os quais não obrigarão as Partes, sendo considerados inexistentes para os fins 

deste Contrato caso não seja observada a formalidade contida no item a seguir. 

13.7. Se qualquer uma das disposições do presente Contrato for ou vier a tornar-se nula ou 

revelar-se omissa, inválida ou ineficaz não afetará ou prejudicará as cláusulas remanescentes, 

que continuarão com vigência, validade e eficácia plenas. Na ocorrência desta hipótese, as 

Partes farão todos os esforços possíveis para substituir a cláusula tida como nula, omissa, 

inválida ou ineficaz por outra, sem vícios, a fim de que produza os mesmos efeitos jurídicos, 

econômicos e financeiros que a cláusula original produziria, ou, caso isso não seja possível, 

para que produza os efeitos mais próximos possíveis daqueles inicialmente vislumbrados. 

13.8. O não exercício dos direitos previstos neste Instrumento Contratual, em especial no 

tocante à rescisão contratual e obtenção da reparação de danos eventualmente causados, bem 

como a tolerância, de uma Parte com a outra, quanto ao descumprimento de qualquer uma das 

obrigações assumidas neste Instrumento ou em seus Anexos, serão considerados atos de mera 

liberalidade, não resultando em modificação, novação ou renúncia das disposições contratuais 

ora estabelecidas, podendo as Partes exercerem, a qualquer tempo, seus direitos. 

13.9. Em hipótese alguma o silêncio das Partes será interpretado como consentimento tácito. 

13.10. A responsabilidade da CONTRATADA pela parcela dos serviços executados por seus 

subcontratados é integral, abrangendo inclusive as obrigações por acidentes gerais e do 

trabalho e os encargos e deveres de natureza trabalhista, previdenciária e tributária. 

 
CLÁUSULA 14ª – FORO 
 

 
14.1. Fica eleito, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que o seja, o 

Foro da Comarca de São Paulo para dirimir quaisquer controvérsias resultantes da 

interpretação e/ou execução do presente Contrato. 

 

E, por estarem justas e contratadas, firmam as partes e 02 (duas) testemunhas o presente 
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Contrato para que produza os efeitos jurídicos desejados, reconhecendo a forma de 

contratação por meios eletrônicos, digitais e informáticos como válida e plenamente eficaz, 

ainda que seja estabelecida com a assinatura eletrônica ou certificação fora dos padrões ICP-

BRASIL, conforme disposto pelo Art. 10 da Medida Provisória nº 2.200/2001 em vigor no Brasil. 

Sendo certo que na (i) na hipótese de assinatura eletrônica deste Contrato, ele produzirá 

efeitos a partir da abaixo mencionada, independentemente da data em que for assinado pelas 

Partes; e (ii) na hipótese de assinatura na forma física, o Contrato deverá ser entregue em 02 

(duas) vias em igual teor e valor. 

 
Uruaçu-GO, 15 de dezembro de 2022. 
 
 
 
 
 
 

 
_____________________________________________________________________ 

CONTRATANTE: IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO  

 

____________________________________________________________________ 

CONTRATADA: DIAS BELLIZONA ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI 

Júlio César da Silva Dias 
 
 
 
Testemunhas: 
 
 
 
1) ____________________________   2)_______________________________ 

Nome:        Nome: 

C.P.F/M.F:      C.P.F/M.F: 











































ANEXO II 
 

PROPOSTA COMERCIAL 
 

 
 
 



Código 
auxiliar

 Unidade QDE  Material  Mão-de-obra  Total 

1 SALA DE RAIO X

166 SERVIÇO EM TERRA
40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m3 0,09 -R$  28,66R$  2,58R$  

SUB-TOTAL 2,58R$  

169 INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO

71205 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2" M 19,10 9,63R$  14,85R$  467,57R$  
71207 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3" M 30,00 17,63R$  23,75R$  1.241,40R$  
70692 CAIXA METALICA QUADRADA 4"X4"X2" Un 10,00 5,00R$  4,46R$  94,60R$  
71193 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM M 6,50 1,26R$  5,05R$  41,02R$  
72575 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) Un 2,00 12,60R$  8,61R$  42,42R$  
71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 18,00 2,57R$  5,05R$  137,16R$  

70564 CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 4 MM2 m 54,00 3,66R$  1,78R$  293,76R$  

70515 CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 95 MM2 M 1360,00 55,26R$  5,34R$  82.416,00R$  

70518 CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 185 MM2 M 340,00 111,48R$  9,65R$  41.184,20R$  

125.918,12R$  

182 REVESTIMENTO DE PAREDES
200103 RASGO E ENCHIMENTO DE ALVENARIA M 1,56 0,16R$  12,62R$  19,94R$  

19,94R$  

189 DIVERSOS

BASE DE CONCRETO PARA A MESA
40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m3 0,45 -R$  28,66R$  12,90R$  
41002 APILOAMENTO m2 3,00 -R$  4,47R$  13,41R$  

60513
PREPARO SEM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO PARA LASTRO  - 
(O.C.)

m3 0,15 310,75R$  111,70R$  63,37R$  

51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m3 0,45 350,70R$  66,26R$  187,63R$  
51055 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) m3 0,60 -R$  40,25R$  24,15R$  
60202 FORMA-TABUA C/REAPROV. 2 VEZES - (OBRAS CIVIS) m2 3,00 76,47R$  44,53R$  363,00R$  

52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 0,92 10,96R$  2,08R$  12,00R$  

BASE DE CONCRETO PARA O BUCKY
40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m3 0,15 -R$  28,66R$  4,30R$  
41002 APILOAMENTO m2 1,00 -R$  4,47R$  4,47R$  

60513
PREPARO SEM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO PARA LASTRO  - 
(O.C.)

m3 0,05 310,75R$  111,70R$  21,12R$  

51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m3 0,15 350,70R$  66,26R$  62,54R$  
51055 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) m3 0,20 -R$  40,25R$  8,05R$  

60202 FORMA-TABUA C/REAPROV. 2 VEZES - (OBRAS CIVIS) m2 1,00 76,47R$  44,53R$  121,00R$  
52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 0,43 10,96R$  2,08R$  5,61R$  

903,55R$  

2 MAMOGRAFIA
164 SERVIÇOS PRELIMINARES

20117 DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA C/TR.ATE CB.E CARGA m2 44,55 -R$  4,23R$  188,45R$  
188,45R$  

3 TOMOGRAFIA
166 SERVIÇO EM TERRA

40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m3 0,14 -R$  28,66R$  4,01R$  

4,01R$  

169 INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO

EL.02 ELETROCALHA LISA COM TAMPA 10X10X30XCM M 25,15 35,18R$  9,50R$  1.123,70R$  

71207 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3" M 30,00 17,63R$  23,75R$  1.241,40R$  
71291 FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 2,5 MM2 M 140,00 2,54R$  1,63R$  583,80R$  
81002 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 20 mm m 16,00 3,68R$  2,64R$  101,12R$  
70515 CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 95 MM2 M 150,00 55,26R$  5,34R$  9.090,00R$  
70518 CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 185 MM2 M 600,00 111,48R$  9,65R$  72.678,00R$  
71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 28,00 2,57R$  5,05R$  213,36R$  

EL.03 INTERRUPTOR DIMERIZÁVEL Un. 2,00 35,15R$  6,68R$  83,66R$  
71614 LUMINÁRIA TIPO ARANDELA DE USO INTERNO - BASE E-27 un 4,00 119,36R$  9,57R$  515,72R$  

EL.04 CABO ISOLADO PVC 750 V, No. 50 MM2 M 50,00 45,32R$  3,71R$  2.451,50R$  
88.082,26R$  

182 REVESTIMENTO DE PAREDES
200103 RASGO E ENCHIMENTO DE ALVENARIA M 30,00 0,16R$  12,62R$  383,40R$  

383,40R$  

189 DIVERSOS

CANALETA EMBUTIDA PISO 20 X10
40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m3 0,24 -R$  28,66R$  6,88R$  

41002 APILOAMENTO m2 2,40 -R$  4,47R$  10,73R$  
60202 FORMA-TABUA C/REAPROV. 2 VEZES - (OBRAS CIVIS) m2 2,40 76,47R$  44,53R$  290,40R$  
200505 REB.PAULISTA C/IMPERM.A-15 (1CI:4ARMLC+5% IMPXCI) m2 2,40 10,23R$  16,01R$  62,98R$  

189 DIVERSOS

CANALETA EMBUTIDA PAREDE 20 X10
200103 RASGO E ENCHIMENTO DE ALVENARIA M 1,15 0,16R$  12,62R$  14,70R$  

BASE DE CONCRETO PARA A GANTRY E A MESA
40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m3 0,83 -R$  28,66R$  23,79R$  
41002 APILOAMENTO m2 5,50 -R$  4,47R$  24,59R$  

60521 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=30 MPA COM TRANSPORTE MANUAL - (O.C.) m3 0,85 414,01R$  28,81R$  376,40R$  

60513
PREPARO SEM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO PARA LASTRO  - 
(O.C.)

m3 0,13 310,75R$  111,70R$  54,92R$  

60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) m3 0,98 -R$  40,25R$  39,45R$  
60202 FORMA-TABUA C/REAPROV. 2 VEZES - (OBRAS CIVIS) m2 5,50 76,47R$  44,53R$  665,50R$  
52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 2,28 10,96R$  2,08R$  29,73R$  

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL

 R$                                                                                                                            90.069,72 

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

REFERÊNCIA :TABELA 161 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - 2022 – ONERADA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SEM DESONERAÇÃO

 R$                                                                                                                          126.844,19 

 R$                                                                                                                                 188,45 



1.600,04R$  

4 RESSÂNANCIA MAGNÉTICA
164 #N/DISP

20118 DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA m3 34,31 -R$  32,56R$  1.117,13R$  

EL.06 REMOÇÃO DE FORRO EM GESSO ACARTONADO M2 43,30 -R$  8,61R$  372,81R$  

SP.03 CAIBROS M 23,00 70,80R$  4,45R$  1.730,75R$  

SP.04 RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  PORTAS M2 12,60 4,97R$  45,89R$  640,84R$  
20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (O.C.) m3 0,198 -R$  135,42R$  26,81R$  

20134 DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO GESSO C/ TRANSP. ATÉ CB.E CARGA m2 6,000 -R$  1,96R$  11,76R$  

SP.05 RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  BATE MACA M 18,000 4,82R$  18,76R$  424,44R$  
4.324,55R$  

168 ESTRUTURA
60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA m3 0,198 2.066,11R$  599,80R$  527,85R$  

527,85R$  

169 INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO
71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 22,00 4,03R$  5,93R$  219,12R$  
71208 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 4" M 24,00 27,79R$  29,68R$  1.379,28R$  

71646
LUMINÁRIA TIPO PLAFON DE EMBUTIR QUADRADA PARA 2 LÂMPADAS - INCLUSO CORTE 
NO FORRO

un 4,00 123,52R$  10,27R$  535,16R$  

70586 CABO PVC (70ºC) 1 KV No. 25 MM2 M 15,00 24,38R$  2,52R$  403,50R$  
70512 CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 35 MM2 M 620,00 21,39R$  3,11R$  15.190,00R$  
70510 CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 16 MM2 M 140,00 10,13R$  2,37R$  1.750,00R$  
71203 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/2" M 20,00 5,90R$  10,98R$  337,60R$  
81002 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 20 mm m 33,00 3,68R$  2,64R$  208,56R$  
80926 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" Un 1,00 62,86R$  18,10R$  80,96R$  
82301 TUBO SOLD.P/ESGOTO DIAM. 40 MM m 16,00 5,43R$  7,12R$  200,80R$  

EL.06 LEITO PARA CABOS m 30,00 186,84R$  9,50R$  5.890,20R$  

QUADRO DE ENERGIA DA LAJE TÉCNICA PARA SALA DE RESSÔNANCIA -R$  -R$  -R$  
70706 CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 80X60X25 CM un 1,00 719,57R$  59,36R$  778,93R$  
71176 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 125-A Un 1,00 383,88R$  26,71R$  410,59R$  
71173 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A Un 1,00 64,34R$  26,71R$  91,05R$  
71186 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA Un 1,00 200,45R$  29,68R$  230,13R$  
72190 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-24E - 150A Un 1,00 738,39R$  89,04R$  827,43R$  

28.533,31R$  

172 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS

100201
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 9 x 19 x 19 - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

m2 21,50 27,96R$  23,72R$  1.111,12R$  

1.111,12R$  

182 REVESTIMENTO DE PAREDES
200101 CHAPISCO COMUM m2 43,00 2,06R$  2,88R$  212,42R$  
200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) m2 43,00 8,16R$  11,56R$  847,96R$  

1.060,38R$  

183 FORROS
210498 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM m2 6,00 48,61R$  10,77R$  356,28R$  

356,28R$  

184 REVESTIMENTO DE PISO
220309 PISO EM CERÂMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1CI:3ARML) E m2 2,16 38,93R$  23,42R$  134,68R$  

134,68R$  

188 PINTURA
261304 EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS m2 43,00 5,25R$  9,27R$  624,36R$  
261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m2 43,00 5,70R$  6,47R$  523,31R$  

1.147,67R$  

189 DIVERSOS

EL.05 SENSOR DE PORTA Un 1,00 74,60R$  13,07R$  87,67R$  

BASE DE CONCRETO PARA O CHILER
40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m3 0,45 -R$  28,66R$  12,90R$  
41002 APILOAMENTO m2 3,00 -R$  4,47R$  13,41R$  

60513
PREPARO SEM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO PARA LASTRO  - 
(O.C.)

m3 0,15 310,75R$  111,70R$  63,37R$  

51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m3 0,45 350,70R$  66,26R$  187,63R$  
51055 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) m3 0,60 -R$  40,25R$  24,15R$  

60202 FORMA-TABUA C/REAPROV. 2 VEZES - (OBRAS CIVIS) m2 3,00 76,47R$  44,53R$  363,00R$  
52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 0,92 10,96R$  2,08R$  12,00R$  

BASE DE CONCRETO PARA O MAGNETO
40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m3 1,002 -R$  28,66R$  28,72R$  
41002 APILOAMENTO m2 6,68 -R$  4,47R$  29,86R$  

60513
PREPARO SEM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO PARA LASTRO  - 
(O.C.)

m3 0,334 310,75R$  111,70R$  141,10R$  

EST.07 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=40 MPA m3 1,00 272,64R$  66,25R$  338,89R$  

51055 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) m3 1,33 -R$  40,25R$  53,53R$  
60202 FORMA-TABUA C/REAPROV. 2 VEZES - (OBRAS CIVIS) m2 6,68 76,47R$  44,53R$  808,28R$  

DESVIO DA REDE PLUVIAL
82331 TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 150 MM m2 3,15 39,38R$  16,63R$  176,43R$  

HID.01 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 150 MM UN 3,00 72,42R$  13,36R$  257,34R$  

HID.02 FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. UN 1,00 -R$  10,00R$  10,00R$  

HID.03 CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM. UN 1,00 3,83R$  0,43R$  4,26R$  

SUB-TOTAL 2.612,53R$  

5 DIVERSOS GERAL
271500 CAFE DA MANHA RE 300,00 2,25R$  -R$  675,00R$  
271502 CANTINA - (OBRAS CIVIS) RE 300,00 12,63R$  -R$  3.789,00R$  

SUB-TOTAL 4.464,00R$  

6 ADMINISTRAÇÃO GERAL
250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 200,00 -R$  74,75R$  14.950,00R$  
250103 ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 440,00 -R$  21,11R$  9.288,40R$  

SUB-TOTAL 24.238,40R$  

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL

 R$                                                                                                                            39.808,36 

 R$                                                                                                                              4.464,00 

 R$                                                                                                                            24.238,40 

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL



285.613,11R$           

18,01%

 R$          337.052,04 

obs: o prazo de validade desta proposta é de 180 dias, contados a partir da data de apresentação da mesma, ou seja, dia 20/05/2022.

obs¹: nos comprometemos a negociar com as condições comerciais, num prazo de no minimo 12 meses, contados da assinatura do contrato, sem qualquer 
negocição de reajuste nesse período, a não ser que se trate de algo que impacte diretamente na alta dos preços dos insumos e mão de obra, como por 
exemplo, a pandemia que nos atingiu nos ultimos dois anos.

VALOR TOTAL DA PROPOSTA:  (trezentos e trinta e sete mil cinquenta e dois reais e quatro centavos)

Valor total sem BDI

BDI

TOTAL DO ORÇAMENTO



DESCRIÇÃO COEF. TAXA % (a.m) % no preço de venda

1) COFINS 100,00% 3,00% 3,00%

2) PIS 100,00% 0,65% 0,65%

3) ISSQN 100,00% 2,50% 2,50%

4) CPRB 100,00% 0,00% 0,00%

5) Administração Central 100,00% 3,88% 3,00%

6) Despesas Financeiras 100,00% 0,37% 0,37%

7) Seguros + Garantias 100,00% 0,12% 0,12%

8) Risco 100,00% 0,97% 0,97%

9) Lucro 100,00% 7,20% 7,40%

18,01%

Notas:
(1) e (2) Alíquota definida por lei.

(3) Alíquota e base de cálculo definidas pela legislação municipal.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COM ONERAÇÃO

REFERÊNCIA :TABELA 168 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2022 – COM DESONERAÇÃOO

                                   GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores adotados e praticados no mercado ( 
“ ex ante ” ) ou aqueles entre os 1º e 3º quartis.

(*) A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão 
n. 2.622/2013 – TCUPlenário

(4) Alíquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta).

(5) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre o 1º e 3º quartis.

(6) Valor calculado pela expressão matemática do acórdão 2.369/2011 – TCU – Plenário e disponibilizado pela AGETOP em dezembro de 
2018. (Foi utilizado para o cálculo a média da Taxa SELIC no período de 11/2017 a 10/2018)

(7) Valores definidos pela AGETOP a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores médios. 

Observação da AGETOP: (Seguros contra erros de execução, incêndio e explosão, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento, 
inundação, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de 
equipamentos, desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construção (OCC); Instalação e Montagem (IM); e Obras 
Civis em Construção e Instalação e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliação dessas coberturas básicas, como: 
cobertura de responsabilidade civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinárias, cobertura de 
tumultos, cobertura de desentulho do local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela 
convenção coletiva dos trabalhadores na indústria da construção civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a 
Presidência da AGETOP, na pessoa do Senhor Jayme Eduardo Rincon, determinou a exclusão dos valores referentes aos Seguros de Risco de 
Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na composição do cálculo do B.D.I..

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre 1º e 3° quartis.

DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DE BDI

COMPOSIÇÃO BDI PARA OBRAS CIVIS

BDI - FINAL



Obs.: Para obras com valores superiores a R$ 20.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administração central e 
lucro para patamares inferiores ao estipulado acima.



CUSTO TOTAL: R$ 337.052,04 Dias:

%

149.688,82

45,29%

222,39

0,06%

106.291,28

33,73%

46.977,85

11,38%

5.267,97

1,65%

28.603,74

7,89%

337.052,04 337.052,04

100%

TOTAIS ACUMULADOS: 206.059,42 337.052,04

PERCENTUAIS  ACUMULADOS: 61,14% 100,00%

CUSTO DO ORÇAMENTO 206.059,42 130.992,62

PERCENTUAIS: 61,14% 38,86%

ADMINISTRAÇÃO GERAL 28.603,74 8,49

14.301,87 14.301,87

50,00% 50,00%

DIVERSOS GERAL 5.267,97 1,56

2.633,98 2.633,98

50,00% 50,00%

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA 46.977,85 13,94

23.488,92 23.488,92

50,00% 50,00%

TOMOGRAFIA 106.291,28 31,54

53.145,64 53.145,64

50,00% 50,00%

MAMOGRAFIA 222,39 0,07

222,39 0,00

100,00% 0,00%

SALA DE RAIO X 149.688,82 44,41

112.266,62 37.422,21

75,00% 25,00%

CRONOGRAMA - FÍSICO FINANCEIRO

                                   GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

REFERÊNCIA :TABELA 168 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2022 – COM DESONERAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COM ONERAÇÃO

VALOR
30 60

TOTAL
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 1ª PARCELA 2ª PARCELA
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PROPOSTA TÉCNICA 
 

 
 
 



PROPOSTA TÉCNICA

PROPOSTA TÉCNICA HCN

ESCOPO: Execução de obras de engenharia
para adequação de instalações da Ala de SADT 
no HCN, conforme descrito na RFP 47/2022

IMED - Instituto de Medicina, Estudos e
Desenvolvimento

Local de Prestação dos Serviços: Hospital
Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN).
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PROPOSTA TÉCNICA  

 

 

I – EMPRESA DIAS BELLIZONA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 

 

Uma empresa fraternal, acolhedora, tanto para os colaboradores, quanto para os 

clientes. Uma empresa familiar, em busca não só de clientes ou colaboradores, mas 

amigos, admiradores da marca. Que a empresa não seja só mais uma do ramo, mas 

que ela seja exemplo de um novo formato de gestão, humanizado e coerente, 

buscando sempre atender com excelência e respeito 

 

 

1. DADOS GERAIS 

 

1.1. Dados Cadastrais 

1.1.1. Razão Social: DIAS BELLIZONA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI 

1.1.2. CNPJ: 30.346.642/0001-08 

1.1.3. Endereço: Rua José do Patrocínio, 37-C, Qd 12, Lt 01, Sala 03, Centro, 

Uruaçu-GO 

1.1.4. Telefones: (62) 9 8208-5801 

1.1.5. Endereço Eletrônico: admdiasengenharia@gmail.com 

1.1.6. Início das atividades: Maio/2018 

 

1.2. Dados Bancários 

1.2.1. Júlio César da Silva Dias Ag. 529-0 Cc, 35958-0 
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PROPOSTA TÉCNICA  

2. PRINCIPAIS CLIENTES 

 

 

  
 

 

 

                   
 

 

3. SEGMENTOS E ATIVIDADES 
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PROPOSTA TÉCNICA  

II – PLANO DE TRABALHO 

 

1. ESCOPO DA PROPOSTA TÉCNICA 

 

1.1 DESCRIÇÃO DO ESCOPO DA PROPOSTA TÉCNICA 

O escopo desta Proposta Técnica é a execução e adaptação das instalações de SADT 

do Hospital Centro Norte Goiano, localizado em Uruaçu, sob a administração e 

gestão do IMED – Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento.  

As obras estarão relacionadas às ações de engenharia civil e hidráulica, engenharia 

elétrica e engenharia mecânica, envolvendo as atividades principais listadas abaixo:  

a) Adaptação e reforço de fundação para recebimento dos equipamentos de 

imagem;  

b) Execução de reboco impermeabilizado;  

c) Fornecimento e execução de instalações elétricas, para alimentação dos novos 

equipamentos de imagem;  

d) Adaptações de layouts das salas;  

 

Ressalta-se que o quantitativo de materiais e serviços se encontra na planilha do 

item 2 desta Proposta Técnica. 

 

1.2 DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

O local de intervenção é o Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN), 

localizado na Av. Galdino Moreira de Souza, em Uruaçu-GO, 

O hospital está localizado no norte do Estado de Goiás, em Uruaçu-GO, há 310 km 

de Goiânia, capital do estado e há  260 km de Brasília-DF.  

 

2. SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS 

Os serviços e atividades a serem realizadas constam da planilha de serviços e estarão 

diretamente ligadas ao cumprimento do escopo desta Proposta Técnica. Abaixo 

encontra-se a lista de serviços e quantitativos. 
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PROPOSTA TÉCNICA PLANILHA DE SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS 
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PROPOSTA TÉCNICA 

3. RECURSOS HUMANOS ALOCADOS PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS

3.1 QUADRO DE PROFISSIONAIS 

A DIAS BELLIZONA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, destinará para o escopo desta 

proposta técnica, os seguintes profissionais: 

TABELA 1 – EQUIPE DE TRABALHO 

Além dos profissionais destinados diretos pela DIAS BELLIZONA ENGENHARIA E 

CONSTRUÇÕES, a mesma mobilizará empresas parceiras, responsáveis pelas 

seguintes atividades específicas:  

a) Instalações de portas, portais, etc (marcenaria);
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PROPOSTA TÉCNICA 3.2 RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Em razão da especificidade do projeto, em que o escopo das obras envolverá 

atividades de Engenharia Civil (paredes, divisórias, portas, pintura etc.) e Engenharia 

Elétrica (iluminação, tomadas, cabeamento, rede de dados etc.), a DIAS BELLIZONA 

ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES conta com seus Responsáveis Técnicos (abaixo 

relacionados) neste mesmo segmentos para dar suporte e atuar como responsáveis 

técnicos na execução das obras.  

a) Responsável Técnico – Engenharia Civil

▪ Nome Completo: Júlio César da Silva Dias

▪ Título profissional: Engenheiro Civil

▪ Registro no CREA/GO: 1016427689D-GO

3.3 MOBILIZAÇÃO 

A DIAS BELLIZONA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, por sua atuação dinâmica, tem condições 

de mobilizar profissionais, equipamentos e ferramentas para a execução das obras em, no 

máximo, 2 (dois) dias corridos, após a autorização de início por parte do IMED. Quanto aos 

materiais a serem empregados nas obras, descritos na planilha do item 2 desta Proposta 

Técnica, a DIAS BELLIZONA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES informa que serão mobilizados 

entre 2 (dois) e 3 (três) dias corridos após a formalização de início dos serviços por parte do 

IMED, dependendo do material. 

3.4 GESTÃO DE OBRAS 

Para atender a demanda de gestão das obras e equipes, a DIAS BELLIZONA ENGENHARIA E 

CONSTRUÇÕES deixará a disposição um encarregado de obras que atuará diretamente junto 

as equipes e na obra. Um outro ponto de controle para aferir a qualidade dos serviços dos 

profissionais é o controle da execução do cronograma, no sentido de verificar se a qualidade 

e a velocidade dos serviços estão em conformidade com o que foi alinhado com a área 

gestora do IMED.8 Serão realizadas reuniões periodicamente, sempre que necessário, com 

a área gestora do IMED para analisar o status das obras, bem como dificuldades e plano de 

ação para atuar nas dificuldades encontradas. 

4. VEÍCULOS, FERRAMENTAS E EPI’S

4.1 VEÍCULOS 

4.1.1 Veículo Leve: Camionetes S10 ou similar para deslocamentos de 

Engenheiro, Arquiteta, Encarregado e demais profissionais. 



9 

PROPOSTA TÉCNICA 

Foto ilustrativa 

4.1.2 Veículo Leve: Pick-up ou similar, para serviços logísticos de volume pequeno 

ou médio e deslocamento de profissionais. 

Foto ilustrativa 

4.2 FERRAMENTAS 

A DIAS BELLIZONA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES possui todo o quadro de ferramentas 

necessárias que serão utilizadas na obra em questão, e destinará para uso pelos 

profissionais escalados para a execução desta proposta técnica. 

4.3 EPI’S, UNIFORMES E EPC’S 

A segurança de nossos colaboradores está em primeiro plano. Assim, todo o nosso quadro 

de colaboradores possui a disposição e obrigatoriedade de uso, uniformes, EPI´s e EPC’s, 

que serão distribuídos aos profissionais que executarão as obras objeto desta Proposta 

Técnica.  
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PROPOSTA TÉCNICA 5. ANEXOS

▪ Anexo 1 – Inscrição CNPJ

▪ Anexo 2 – Contrato Social

▪ Anexo 3 – Inscrição Municipal

▪ Anexo 4 – Declaração de Isenção Estadual

▪ Anexo 5 – Documentos Pessoais

▪ Anexo 6 – CND Federal

▪ Anexo 7 – CND Estadual

▪ Anexo 8 – CND Municipal

▪ Anexo 9 – CND FGTS

▪ Anexo 10 – CND Trabalhista

▪ Anexo 11 – CREA-GO DIAS BELLIZONA

▪ Anexo 12 – CREA-GO Responsável Técnico – Engenheiro Civil

▪ Anexo 13 – Declaração de Disponibilidade

▪ Anexo 14 – Acervo Técnico

▪ Anexo 15 – Acervo Técnico

▪ Anexo 16 – Acervo Técnico

▪ Anexo 17 – Atestado de Capacidade Técnica

▪ Anexo 18 – Atestado de Capacidade Técnica

▪ Anexo 19 – Atestado de Capacidade Técnica

▪ Anexo 20 – Atestado de Capacidade Técnica

▪ Anexo 21 – Atestado de Capacidade Técnica

Uruaçu, 20 de Maio de 2022

_____________________________________________
DIAS BELLIZONA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

CNPJ: 30.346.642/0001-08

DIAS BELLIZONA 
ENGENHARIA E 
CONSTRUCOES 
EIRELI:30346642000
108
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