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ORDEM DE FORNECIMENTO – OF 
ORDEM DE SERVIÇO - OS 

Nº [000-000/AA] 001/20   

DATA 21/05/2020 

FLS.: 01-08 

QUADRO I – DO REQUERENTE 

Secretaria Requerente: Secretaria Municipal de Saúde 

Órgão Requerente: Hospital Municipal 

QUADRO II – DAS INFORMAÇÕES DA CONTRATAÇÃO 

Informações : 

Processo Adm. Contratação: 6355/20 

Licitação: Dispensa 022/20  - Compra 
emergencial 

No. ARP: Não se aplica 

No. Contrato: Dispensa 022/20 

Nos. Aditivos: n/a 

Vigência atual Contrato: 21/05/20 a 20/06/20 

Número Empenho: 493/2020 

Saldo atual Empenho: R$5.457,20 

Saldo Empenho após esta Ordem: R0,00 

Saldo atual Contrato: R$5.457,20 

Saldo Contrato após esta Ordem: R$0,00 

QUADRO III – DA CONTRATADA 

Informações : 

Razão Social: Clarice Calvacanti Pinto Correa 10791126773 

CNPJ: 20.789.487/0001-40 

Inscr.Estadual: Isento 

Endereço: Bairro Acaiaca – avenida beira rio 

Cidade/Estado: Piúma 

CEP: 29285-000 

TEL: 28 99881-1066 

Email: vandincorrea@gmail.com 

Responsável: Clarice Calvacanti Pinto Correa 

QUADRO IV – DO OBJETO 

Descrição do Objeto: CONSERTO E REVISÃO DA AMBULÂNCIA DUCATO FIAT ANO 2015 – 
PLACA PPG 8038 CHASSI 93W245G3RG2154894 com fornecimento de peças e serviços, 
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento 
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QUADRO V – DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 

 
ANEXO I 

 

QUADRO VI – DO VALOR E DA FORMA DE PAGAMENTO 

Valor:  R$5.457,20 (Cinco Mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e 20 centavos) 

Forma de Pagamento: 

1. DO PAGAMENTO 

1.1. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 15 dias, contados do 
recebimento da Nota Fiscal/Fatura.  

1.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite 
de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no 
prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota 
Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

1.2. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do serviço, 
conforme este Projeto Básico 

1.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da 
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de 
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação 
mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.  

1.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor 
contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da 
Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018. 

1.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou 
Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:  

1.4.1. o prazo de validade;  

1.4.2. a data da emissão;  

1.4.3. os dados do contrato e do órgão contratante;  

1.4.4. o período de prestação dos serviços;  

1.4.5. o valor a pagar; e  

1.4.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

1.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a 
liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as 
medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da 
regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante; 

1.6. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 
2017, será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, 
sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada: 
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1.6.1. não produziu os resultados acordados; 

1.6.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a 
qualidade mínima exigida; 

1.6.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do 
serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

1.7. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 
bancária para pagamento. 

1.8. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar 
a manutenção das condições de habilitação exigidas neste Projeto Básico.  

1.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será 
providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua 
situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por 
igual período, a critério da contratante. 

1.10. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração 
deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação 
em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem 
como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 
3, de 26 de abril de 2018. 

1.11. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante 
deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à 
inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para 
que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus 
créditos.   

1.12. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à 
rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada 
a ampla defesa.  

1.13. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, 
até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao 
SICAF.   

1.13.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no 
SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de 
interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, 
pela máxima autoridade da contratante. 

1.13.2. Além do disposto no subitem acima, poderá a autoridade competente, na forma 
do art. 4º-F da Lei nº 13.979/20, dispensar a apresentação de documentação de 
regularidade fiscal ou trabalhista (salvo a comprobatória de regularidade com a 
Seguridade Social), de forma excepcional e justificada, no caso de haver restrição 
de fornecedores ou prestadores de serviços  

1.14. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 
aplicável, em especial a prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993, nos termos do item 6 do 
Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber. 

 

1.15. É vedado o pagamento, a qualquer título, por serviços prestados, à empresa privada 
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que tenha em seu quadro societário servidor público da ativa do órgão contratante, com 
fundamento na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente. 

1.16. A parcela mensal a ser paga a título de aviso prévio trabalhado e indenizado 
corresponderá, no primeiro ano de contratação, ao percentual originalmente fixado na planilha 
de preços. 

1.16.1. Não tendo havido a incidência de custos com aviso prévio trabalhado e 
indenizado, a prorrogação contratual seguinte deverá prever o pagamento do 
percentual máximo equivalente a 03 (três) dias a mais por ano de serviço, até o 
limite compatível com o prazo total de vigência contratual. 

1.16.2. A adequação de pagamento de que trata o subitem anterior deverá ser prevista 
em termo aditivo. 

1.16.3. Caso tenha ocorrido a incidência parcial ou total dos custos com aviso prévio 
trabalhado e/ou indenizado no primeiro ano de contratação, tais rubricas deverão 
ser mantidas na planilha de forma complementar/proporcional, devendo o órgão 
contratante esclarecer a metodologia de cálculo adotada. 

1.17. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha 
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação 
financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da 
parcela é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, sendo: 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga. 
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I = (TX) 
I 
=  

( 6 / 100 ) I = 0,00016438 
TX = Percentual da taxa anual = 6% 
 

 

QUADRO VII – DA ENTREGA E DA FISCALIZAÇÃO 

1.1. a fiscalização do contrato fica delegado ao Sr Haroldo Sérgio Pereira Soldani matrícula 
3696, portaria 040. 

1.2. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da 
conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, 
de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais 
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 
8.666, de 1993. 

1.3. O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para o 
acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato. 

1.4. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos 
critérios previstos neste Projeto Básico. 

1.5. A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade 
pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade 
responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente 
realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do artigo 
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65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

1.6. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução dos 
serviços deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação 
detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Básico, informando as 
respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso. 

1.7. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, 
adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o 
disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993. 

1.8. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela 
Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Projeto Básico e na 
legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 
87 da Lei nº 8.666, de 1993. 

1.9. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de 
forma preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe de 
fiscalização ou único servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, fique assegurada a 
distinção dessas atividades e, em razão do volume de trabalho, não comprometa o desempenho de 
todas as ações relacionadas à Gestão do Contrato.  

1.10. A fiscalização técnica dos contratos avaliará constantemente a execução do objeto e 
utilizará o Instrumento de Medição de Resultado (IMR), conforme modelo previsto no Anexo XXX, 
ou outro instrumento substituto para aferição da qualidade da prestação dos serviços, devendo 
haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a 
CONTRATADA: 

a) não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade 
mínima exigida as atividades contratadas; ou 

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, 
ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

1.10.1. A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros 
mecanismos para a avaliação da prestação dos serviços. 

1.11. Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o nível 
de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à 
CONTRATADA a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.  

1.12. O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da 
execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos 
serviços realizada.  

1.13. Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a 
avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.  

1.14. A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com 
menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a 
excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao 
controle do prestador.  

1.15. Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço 
em relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis 
previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à 
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CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatório.  

1.16. O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o 
período escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da 
prestação dos serviços.  

1.17. A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser 
verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua relação detalhada, 
de acordo com o estabelecido neste Projeto Básico e na proposta, informando as respectivas 
quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.  

1.18. As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto no Anexo VIII da 
Instrução Normativa SLTI/MP nº 05, de 2017, aplicável no que for pertinente à contratação. 

1.19. 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 corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus 
agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.  

 
 

QUADRO VIII – DAS OBRIGAÇÕES 

Da Contratada: 
 Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela 

Administração,  acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as 
indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia. 

 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os 
artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990). 

 O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da 
Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, 
no prazo máximo de 24 (horas), o produto com avarias ou defeitos.  

 Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto do 
presente pregão. 

 Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que 
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo 
previsto, com a devida comprovação. 

 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no pregão. 

 Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as 
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, 
exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato. 

 Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, 
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, 
deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou 
venham a incidir na execução do contrato. 

Da Contratante: 
a)  Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e 
horário. 
b) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens 
recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da 
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proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos. 
c)  Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, 
através de servidor especialmente designado. 
d) Efetuar o pagamento no prazo previsto. 

QUADRO IX – DA ORDEM DE FORNECIMENTO 

Fica o Contratado acima especificado autorizado a fornecer o objeto constante 
desta Ordem, observadas as especificações e demais condições constantes do processo 
epigrafado, bem como as condições que foram oferecidas ao Contratante. 

 
Piúma, 21 de Mario de 2020 
 
 
 
 
 

 

QUADRO X – DA CIÊNCIA DA CONTRATADA 

 
Recebí a presente OF sob número 01/20 e seus anexos, sob a qual declaro ter 

conhecimento das condições gerais para o fornecimento, prometendo cumpri-las na melhor 
forma do direito.   

 
Piúma, ............ de ...................... de ................ 
 
 
 

--------------------------------------------- 
Representante da Contratada 

 
Os quadros VI, VII e VIII só precisarão ser preenchidos se a OF/OS não se originar de Contrato 

formalizado.  
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ANEXO I 
 
 
 
 
 
DESCRIÇÃO:  CONSERTO E REVISÃO DA AMBULÂNCIA DUCATO FIAT ANO 2015 – PLACA PPG 8038 

CHASSI 93W245G3RG2154894 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID QUANT. 
 
 

01 

 
Serviço de Revisão da caixa de marcha com 
substituição de óleo, incluso óleo. 
 

serv 01 

02 
Troca do kit de embreagem, incluso peças e 
serviço. 

und 01 

03 

Bateria de 100 amp, para aplicação principal 
do veículo. (atendimento ao sistema 
mecanico). 

und 01 

04 
Bateria de 150 amp, para alimentação do 
sistema interno do salão do veículo. 

und 01 

05 
Troca de óleo do motor, incluso óleo e 
serviço. 

und 01 

06 
Troca do filtro de óleo, incluso filtro e 
serviço. 

und 01 

07 
Troca do filtro de ar, incluso filtro e serviço 
 

und 01 

08 
Serviço de alinhamento e balanceamento 
 

und 01 

09 
Motor de partida, incluso peças e serviço de 
substituição 

und 01 

 


