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EDITAL/PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2014 

TIPO: MENOR VALOR GLOBAL 

PROCESSO N.º: 118135-3 

 

OBJETO: Contratação de empresa (s) especializada (s) em prestar consultoria técnica na 

execução dos Serviços de Apoio para a elaboração do Estudo de Impacto Ambiental e 

respectivo Relatório – EIA/RIMA para as obras de dragagem da bacia de evolução e abertura 

do canal de acesso do Porto de Itaguaí/RJ, conforme condições, quantidades e exigências 

estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

 

RECIBO: 

A Empresa ___________________________________________________ CNPJ 

n°._______________________________________, CPF n. (para Pessoa Física) retirou este 

Edital de Pregão Presencial nº 010/2014 e deseja ser informada de qualquer alteração pelo 

e-mail: 

___________________________________________________.  

 

 

 

_________________________________________________ 

(Assinatura) 

OBS.: ESTE RECIBO DEVERÁ SER REMETIDO À COMISSÃO DE LICITAÇÃO PELO EMAIL: 

licitação@fec.uff.br PARA EVENTUAIS COMUNICAÇÕES AOS INTERESSADOS, QUANDO 

NECESSÁRIO. 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2014/FEC 

PROCESSO Nº 118135-3 

 

A FUNDAÇÃO EUCLIDES DA CUNHA DE APOIO INSTITUCIONAL À UNIVERSIDADE 

FEDERAL FLUMINENSE, Pessoa Jurídica de Direito Privado, dotada de autonomia 

patrimonial, administrativa e financeira, sem fins lucrativos, com sede na Rua Miguel de 

Frias, 123 – Parte, Icaraí, na cidade de Niterói – RJ, inscrita no CNPJ sob o n° 

03.438.229/0001-09, por meio da sua Diretora Presidente, na forma da Lei n.° 10.520, de 17 

de julho de 2002 e da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com as respectivas alterações 

posteriores, torna público que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO, na sua forma: 

PRESENCIAL, tipo MENOR VALOR, critério de Adjudicação POR MENOR VALOR GLOBAL, 

mediante as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

 

1. DO OBJETO 

 

1.1 O presente procedimento licitatório tem por finalidade a contratação de empresa 

especializada para prestar consultoria técnica na execução dos Serviços de Apoio para a 

elaboração do Estudo de Impacto Ambiental e respectivo Relatório – EIA/RIMA para as obras 

de dragagem da bacia de evolução e abertura do canal de acesso do Porto de Itaguaí/RJ. 

 

2. DO ENDEREÇO, DATA E HORÁRIO DO CERTAME: 

 

2.1. A sessão púbica do presente certame ocorrerá: 

 

Data: 15/08/2014. 

Horário: 10h00min horas. 

Local:  Rua Miguel de Frias, 123 – Parte, Icaraí, Niterói/RJ, CEP: 24.220-001. 

 

2.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 



 
 

 

Rua Miguel de Frias, 123 – Parte, Icaraí, Niterói - RJ CEP: 24220-001  

 
3 

realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 

primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e endereço anteriormente estabelecido, 

desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário. 

 

3. DO FUNDAMENTO LEGAL 

  

3.1. O presente certame obedece às normas legais e reger-se-á pelas condições contidas 

neste Edital e seus anexos e, pelos seguintes diplomas legais: 

 

a) Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002. 

 

b) Decreto n° 3.555, de 08 de agosto de 2000 e alterado pelo Decreto nº 3.693, de 20 de 

dezembro de 2000. 

 

c) Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores. 

 

d) Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994. 

 

e) Decreto nº 7.423, de 31 de dezembro de 2010.  

 

f) Norma de Serviço UFF nº 626, de 04 de abril de 2012. 

 

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

4.1. Poderão participar deste Pregão: 

 

4.1.1. Empresas nacionais legalmente habilitadas na forma da legislação vigente, que 

pertençam ao ramo de atividade do objeto licitado e atendam às condições deste Edital e 

seus Anexos, inclusive quanto à documentação. 
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4.1.2. Empresas que realizarem visita técnica ao local onde serão realizados os serviços, 

objeto da presente licitação, em datas e horas indicadas abaixo: 

  

Datas: 08/08/2014 e 11/08/2014. 

Local: Av. Gal. Milton Tavares de Souza, s/nº - Campus da Praia Vermelha - Boa Viagem - 

Niterói/RJ – Brasil; 

Referência: Instituto Geociências; 

Horário: 10h00min horas. 

 

4.1.3. A vistoria deverá ser agendada até às 14h do dia 07/08/2014, através do e-mail 

licitação@fec.uff.br, indicando o nome do responsável técnico e a empresa interessada. 

 

4.1.4. A vistoria deverá ser feita pelo responsável técnico da empresa. 

 

4.2 Não poderão participar as empresas: 

 

4.2.1. Que se encontram em processo falimentar, concurso de credores, recuperação 

judicial, dissolução e liquidação. 

 

4.2.2. Reunidas em regime de consórcios, quaisquer que seja sua forma de constituição. 

 

4.2.3. Estrangeiras não autorizadas a funcionar no país. 

 

4.2.4. Que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração 

Pública. 

 

4.2.5. Punidas com suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração, cuja 

pena ainda esteja sendo objeto de cumprimento. 

 

mailto:licitação@fec.uff.br
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4.2.6. A empresa que tiver indicado pessoa física, nesta mesma licitação, como 

subcontratada ou representante legal de outra proponente. 

 

4.2.7. Que não realizarem a visita técnica prévia à licitação. 

 

4.3. Todos os custos decorrentes da visita técnica, elaboração e apresentação da proposta 

serão de responsabilidade exclusiva do proponente, não sendo a Fundação Euclides da 

Cunha, em nenhum caso, responsável por tais custos. 

 

5. DO CREDENCIAMENTO 

 

5. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

  

5.1. Tratando-se de representante legal: o estatuto social, contrato social ou outro 

instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, em cópia autenticada ou 

cópia simples acompanhada do original para autenticação durante a sessão, no qual estejam 

expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 

investidura, além do documento de identidade legalmente válido do representante legal 

(original, cópia autenticada ou cópia simples acompanhada da original) 

 

5.2. Tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público (original, cópia 

autenticada, ou cópia simples acompanhada da original), ou por instrumento particular com 

firma reconhecida (original, cópia autenticada ou cópia simples acompanhada do original) na 

qual constem poderes específicos para formular proposta e lances verbais, negociar preço, 

oferecer descontos, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os 

demais atos pertinentes ao certame, devendo a procuração estar acompanhada de 

documentação que comprove os poderes do outorgante, nos termos previstos no Subitem 

5.1, além do documento de identidade legalmente válido do procurador (original, cópia 

autenticada ou cópia simples acompanhada da original). 
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5.3. Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que 

cada um deles poderá representar apenas uma credenciada. 

 

5.4. Somente poderá participar da fase de lances verbais o representante legal da licitante 

ou seu procurador, desde que tenham cumprido as exigências constantes nos Subitens 5.1 e 

5.2, conforme o caso. 

  

5.5. O credenciamento no momento da licitação implica a responsabilidade legal do licitante, 

do seu representante legal e do seu procurador, conforme o caso, e a presunção da 

capacidade técnica de tais sujeitos para realização das transações inerentes ao Pregão 

Presencial. 

 

6. DA RETIRADA, DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO 

 

6.1. O edital poderá ser retirado junto ao site: www.fec.uff.br – licitações, ou solicitado 

diretamente junto a Gerência de Suprimentos, por meio do telefone (21) 2109-1617, via 

fornecimento de 01 (uma) mídia por parte do proponente interessado. 

 

6.2. A solicitação de esclarecimentos de dúvidas a respeito de condições do Instrumento 

Convocatório e de outros assuntos relacionados a presente licitação deverá ser efetuada 

pelas empresas interessadas em participar do certame por escrito ou pelo telefone (21) 

2109.1617 e pelo e-mail licitacao@fec.uff.br, até o 3º (terceiro) dia útil que anteceder a 

data estabelecida no preâmbulo deste instrumento convocatório para a abertura do 

presente Certame. 

 

6.3. É facultado a qualquer cidadão impugnar, por escrito, os termos do presente Pregão 

Presencial, em até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para a abertura do presente 

Certame, através do endereço eletrônico licitacao@fec.uff.br ou enviar a solicitação de 

impugnação ao Pregoeiro e sua Equipe de Apoio. 

http://www.fec.uff.br/
mailto:licitacao@fec.uff.br
mailto:licitacao@fec.uff.br
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6.4. O Pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do edital, decidirá sobre a 

impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

 

6.4.1. Acolhida a impugnação contra este edital, será designada nova data para a realização 

do certame, exceto, quando a alteração não afetar a formulação das propostas. 

 

6.4.2. A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar deste 

Pregão Presencial até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 

 

7. DA FORMA E APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

 

7.1. Os envelopes “Proposta de Preços” e “Documentos de Habilitação” serão recebidos pelo 

Pregoeiro no momento do credenciamento e deverão ser apresentados, separadamente, 

em 02 (dois) envelopes fechados, contendo em sua parte externa, além do nome da 

licitante, os seguintes dizeres: 

ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA DE PREÇOS 

FUNDAÇÃO EUCLIDES DA CUNHA 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2014 

RAZÃO SOCIAL: 

CNPJ Nº................................................. 

FONE Nº................................................ 

             ENVELOPE Nº 2 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

FUNDAÇÃO EUCLIDES DA CUNHA 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2014 

RAZÃO SOCIAL: 

CNPJ Nº................................................. 

FONE Nº................................................ 
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8. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

 

8.1. No dia, hora e local indicados no preâmbulo deste Edital, será aberta a sessão pública do 

Pregão, iniciando-se com o recebimento dos envelopes PROPOSTA e DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO e com o credenciamento dos interessados. 

 

8.2. Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos, não será 

aceita a participação de nenhuma licitante retardatária. 

 

8.3.  A seguir, o Pregoeiro realizará o credenciamento dos interessados, os quais deverão 

comprovar, por meio de instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas e lances 

verbais e para a prática dos demais atos do certame. 

 

9. DA PROPOSTA 

 

9.1. A proposta deverá ser apresentada, conforme Anexo III, em 01 (uma) via datilografada 

ou impressa por processo eletrônico, em língua portuguesa, com valores indicados em 

moeda corrente nacional, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras, 

emendas, borrões ou entrelinhas, em envelope lacrado, devidamente identificado, contendo 

as especificações detalhadas do objeto ofertado e os seguintes dados: 

 

9.1.1 Razão social completa da licitante e número do CNPJ, que serão os mesmos 

constantes da documentação e da nota fiscal a ser emitida, caso seja vencedora do certame; 

 

9.1.2 Indicação do preço global, em algarismo e por extenso. Em caso de divergência 

entre o valor em algarismo e o expresso por extenso, a Comissão de Apoio fará a correção, 

prevalecendo os valores encontrados pela Comissão, prevalecendo o por extenso; 

 

9.1.3 Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados do 
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encerramento do pregão. 

 

9.1.4 Data e assinatura do representante legal da empresa. 

 

9.2. Na omissão dos dados especificados nos subitens anteriores, considerar-se-á o 

constante da documentação enviada a esta Comissão, e, no caso dos prazos mínimos, o 

estipulado neste Edital. 

 

9.3. Na proposta de preços ou lances deverão estar incluídas com todas as despesas, 

impostos, fretes, taxas e contribuições sobre o serviço ofertado, e quaisquer outras que 

venham a incidir. 

 

9.4. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital, 

forem omissas ou apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o 

julgamento. 

 

9.5. Serão corrigidos automaticamente pelo Pregoeiro quaisquer erros de soma e/ou 

multiplicação. 

 

9.6. Falta de data e/ou rubrica da proposta poderá ser suprida pelo representante legal 

presente à reunião de abertura do envelope “PROPOSTA” com poderes para esse fim. 

 

10. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 

10.1. Após a abertura da Sessão, o pregoeiro verificará a consonância das propostas com as 

especificações e condições detalhadas neste edital e em seus anexos: e as classificará em 

ordem crescente. 

 

10.2. A proposta que não atender às especificações do edital, quanto a prazos e condições 
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será previamente desclassificada, não havendo possibilidade de oferecimento de lances. 

 

10.3. Será, também, motivo de desclassificação, a apresentação de mais de uma proposta 

para o mesmo item. 

 

10.4. Serão desclassificadas também as propostas que tiverem vícios, por omissão, 

irregularidades e/ou defeitos, capazes de dificultar o julgamento e que não forem passíveis 

de saneamento na própria sessão. 

 

10.5. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada em Ata e todos 

os licitantes presentes terão acesso à fundamentação aplicada. 

 

10.6. Nenhuma proposta comercial será recusada por formalidades que não impliquem em 

alterações de valor proposto e não contrariem as exigências legais do procedimento 

licitatório, desde que sejam possíveis a aferição da qualificação da licitante e a exata 

compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública do Pregão. 

 

11. DA ETAPA DE LANCES 

 

11.1. Aberta a etapa competitiva, serão abertos os envelopes contendo a proposta de 

preços, procedendo-se à verificação da conformidade dessas com os requisitos 

estabelecidos neste Edital e posterior rubrica das folhas. 

 

11.2. No curso da Sessão, os autores das propostas serão convidados, individualmente, a 

apresentarem novos lances verbais e sucessivos, em valores distintos e decrescentes, a 

partir do autor da proposta classificada de maior preço, até a proclamação do vencedor. 

 

11.3.  Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio 

após obedecido o disposto na Lei 8.666/93, art. 3º, § 2º em atendimento ao que dispõe o art. 
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45, § 2º, da mesma Lei 8.666/93. 

 

11.4. Os lances verbais deverão ser ofertados sobre o valor global. 

 

11.5. A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra à 

licitante, na ordem decrescente dos preços, sendo admitida a disputa para toda a ordem de 

classificação. 

 

11.6. É vedada a oferta de lance com vista ao empate. 

 

11.7. Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se o proponente 

desistente às penalidades constantes deste Edital. 

 

11.8. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará 

a exclusão da licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço 

apresentado pela licitante, para efeito de ordenação das propostas. 

 

11.9. Caso não ocorram lances verbais, será considerada a proposta de menor preço, 

podendo, o Pregoeiro, negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço 

melhor. 

 

11.10. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo Pregoeiro, 

as licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 

 

12. DA NEGOCIAÇÃO 

 

12.1 O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor, com vistas à 

redução do preço. 
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13. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 

 

13.1. A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado, apurados mediante 

pesquisa, presente nos autos que originou o Pregão. 

 

13.2. O pregoeiro deverá verificar a aceitabilidade do melhor preço ofertado. 

 

13.3. Não se admitirá proposta que apresentar preços global ou unitário simbólicos, 

irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, 

acrescidos dos respectivos encargos, ainda que este edital não tenha estabelecido limites 

mínimos. 

 

13.4. Quando o valor original da proposta tiver sido alterado por conta de lance (s) 

oferecido(s), a licitante adjudicatária deverá apresentar, no prazo de até 24 (vinte e quatro) 

horas, contado da data de encerramento da reunião do Pregão, nova PROPOSTA DE PREÇOS, 

constando os valores do fechamento da operação de acordo com o valor da adjudicação, a 

qual substituirá a proposta primitiva e fará parte integrante do contrato. 

 

13.5. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceito ou se o licitante vencedor 

desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta ou lance 

subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de 

classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda 

ao Edital. 

 

13.6. Restando alguma dúvida quanto ao objeto proposto pelo licitante que ofertou o 

melhor lance, em razão das especificações técnicas indicadas na proposta, o Pregoeiro: 

 

13.6.1. Poderá suspender o procedimento licitatório, fixando data e hora para reabertura, a 

fim de solicitar parecer de técnicos vinculados ao licitante ou, ainda, de pessoas físicas ou 
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jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão. 

 

13.6.2. Com base neste parecer poderá fixar prazo para que a empresa apresente 

esclarecimentos por escrito, como condição necessária para a sua aceitação. 

 

14. DA HABILITAÇÃO 

 

14.1. Sendo aceitável a oferta de menor preço, será aberto, na mesma sessão, o envelope 

contendo os documentos de habilitação da licitante que a tiver formulado, quando será 

verificado o atendimento das condições de habilitação, com base na documentação 

apresentada. 

 

14.2. A HABILITAÇÃO para participar deste Pregão Presencial compreende: 

14.2.1. Relativos à Habilitação Jurídica: 

 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual. 

 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedade comercial, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores. 

 

b.1) Comprovação do registro poderá ser feita mediante certidão, carimbo ou 

chancela da respectiva Junta Comercial, aposta no documento. 

 

c) Estatuto social das sociedades por ações deverá estar publicado na imprensa oficial da 

União e em jornal de grande circulação editado na localidade em que está situada a sede da 

companhia. 

 

d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de 
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diretoria em exercício. 

 

e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento, expedido pelo 

órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

 

14.3 Relativos à Regularidade Fiscal: 

 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

 

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo 

ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 

objeto licitado; 

 

c) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou 

sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei, e;  

 

d) Prova de regularidade relativa à Justiça do Trabalho (CNDT), Seguridade Social (CND) e ao 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no 

cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. 

 

14.3.1 Os documentos relacionados no subitem 14.2 deste Edital, poderão ser substituídos 

pela comprovação do cadastro da licitante no SICAF, para a linha dos serviços compatível 

com o objeto licitado, em vigor na data da realização deste Pregão, desde que 

expressamente indicados na comprovação respectiva apresentada. 

 

 14.3.1.1 No caso de não constarem na comprovação do cadastro no SICAF 

quaisquer dos documentos exigidos neste Edital, a licitante deverá complementar a 

documentação exigida, sendo-lhe assegurado o direito de apresentar a documentação 
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atualizada e regularizada ao Pregoeiro, na própria sessão. 

  

 14.3.1.2 A apresentação do cadastro no SICAF não dispensa a apresentação, ainda 

na fase de credenciamento, do ato constitutivo, estatuto ou contrato social, atualizados e 

devidamente registrados, ou de instrumento de procuração, observadas as regras previstas 

neste Edital, com vistas à conferência da assinatura do representante legal aposta nos 

documentos. 

 

14.4 Relativo à Qualificação Econômico-Financeira: 

 

14.4.1 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 

exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da 

empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 

atualizados, quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da 

proposta, tomando como base a variação, ocorrida no período, do ÍNDICE GERAL DE PREÇOS 

- DISPONIBILIDADE INTERNA - IGP-DI, publicado pela Fundação Getúlio Vargas- FGV ou de 

outro indicador que o venha substituir. 

 

14.5. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e 

demonstrações contábeis assim apresentados: 

 

a) Para as sociedades regidas pela Lei 6.404/1976 (Lei das S/A), será exigido que os 

documentos devam ser: 

 

a.1) Registrados e arquivados na junta comercial; 

 

a.2) Publicados na imprensa oficial da União, ou do Estado, ou do Distrito Federal, conforme 

o lugar em que esteja situada a sede da companhia, e; 
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a.3) Publicados em jornal de grande circulação editado na localidade em que está situada a 

sede da companhia. 

b) No caso das demais empresas: 

b.1) Por fotocópia do Livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, 

devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante ou em outro 

órgão equivalente, ou; 

 

b.2) Por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou 

autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante.  

 

14.6. O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por 

contabilista, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade e pelo 

proprietário da empresa licitante. 

 

14.7. Das empresas constituídas há menos de 1 (um) ano será exigida a apresentação de 

cópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado na Junta Comercial ou cópia do Livro 

Diário contendo o Balanço de Abertura, inclusive com os termos de Abertura e de 

Encerramento, devidamente registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio do 

licitante. 

 

14.8. A boa situação financeira será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência 

Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), que deverão apresentar o valor igual ou superior a 1 

(um), resultantes da aplicação das seguintes fórmulas: 

LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

SG = __________________ATIVO TOTAL_____________________ 

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

LC =          ATIVO CIRCULANTE   . 

PASSIVO CIRCULANTE 
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14.8.1. As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos juntado 

ao balanço; 

 

14.8.2. Caso o memorial não seja apresentado, a Comissão reserva-se o direito de efetuar os 

cálculos; 

 

14.8.3. Se necessária à atualização do balanço e do capital social, deverá ser apresentado, 

juntamente com os documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente; 

 

14.10.  Relativo à Qualificação Técnica 

 

14.10.1. A empresa licitante deverá apresentar no ato da habilitação pelo menos 1 (um) 

Atestado de Capacidade Técnica que comprove a execução de serviços semelhantes (Ou 

elaboração de estudo ambiental, e/ou gerenciamento ambiental) para empreendimentos de 

infraestrutura de transportes,  devidamente averbados no CREA. 

 

14.10.2. O (s) atestado (s) deve (m) conter o nome, endereço e o telefone de contato do (s) 

atestador (es), ou qualquer outro meio com o qual a FEC possa valer-se para manter contato 

com a (s) pessoa (s) declarante (s). 

 

14.10.3. Apresentação do ATESTADO DE VISITA TÉCNICA - Anexo IX, devidamente 

preenchido e assinado confirmando que os locais onde serão executados os serviços foram 

previamente vistoriados pelo responsável técnico credenciado da empresa. 

 

14.10.4. A empresa licitante deverá possuir registro no Conselho de Arquitetura e 

Engenharia – CREA. 
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14.10.5. Todas as licitantes deverão apresentar, também, dentro do Envelope nº 02, os 

seguintes documentos: 

 

a) Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos de habilitação, na forma 

do § 2º, artigo 32 da Lei nº 8.666/93, constante do Anexo V. 

 

b) Declaração da empresa de que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo o menor a partir de 

quatorze anos, na condição de aprendiz, na forma do artigo 7º, inciso XXXIII da Constituição 

Federal e Artigo 27, inciso V, da Lei nº 8.666/93, constante do Anexo IV. 

 

c) Declaração de Proposta Independente, constante do Anexo VI. 

 

d) Declaração da licitante enquadrada como microempresa ou empresas de pequeno porte, 

emitida em papel timbrado, caso tenha intenção de se beneficiar do tratamento 

diferenciado e favorecido na presente licitação, na forma do disposto na Lei Complementar 

n.º 123/06, constante do Anexo VII. 

 

14.11. No caso da licitante possuir filiais, a documentação apresentada deverá referir-se 

apenas a uma das filiais ou apenas à matriz, salvo disposição em contrário, sendo que a 

contratação será realizada com a pessoa jurídica que apresentou a documentação. 

 

14.12. Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas ou não sejam cópias 

legítimas. 

 

14.13. Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar 

qualquer dispositivo deste Edital, o Pregoeiro considerará a licitante inabilitada. 

 

14.14. Os documentos apresentados com validade expirada acarretarão a inabilitação da 
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licitante. 

 

14.15. Os envelopes de documentação das licitantes não vencedoras serão devolvidos, 

exceto os das classificadas para a etapa de lances. 

 

14.16. Depois de examinados e julgados os documentos apresentados para efeito de 

habilitação das licitantes, mediante confronto com as condições deste Edital, serão 

desqualificados e não aceitos aqueles que não atenderem às exigências aqui estabelecidas. 

 

14.17. Quando todas as propostas forem desclassificadas ou todas as licitantes forem 

inabilitadas, o Pregoeiro poderá fixar-lhes o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação 

de novas propostas ou de novos documentos escoimados das causas referidas no ato de 

desclassificação ou de inabilitação. 

 

14.18. Serão exigidos para reapresentação apenas os documentos desqualificados e não 

aceitos. 

 

14.19. Os documentos de habilitação deverão ser apresentados em original, em cópia 

autenticada por cartório ou publicação em órgão da imprensa oficial ou cópia simples 

acompanhada do respectivo original para conferência pelo Pregoeiro(a) e equipe de apoio, 

entregues em envelope separado, devidamente lacrado e rubricado no fecho. 

 

14.20. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte que esteja com alguma 

restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 02 (dois) dias 

úteis, a contar do momento em que a licitante for declarada vencedora do certame, 

prorrogáveis por igual período, a requerimento da interessada e a critério da Administração 

Pública, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e 

emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito, de certidão negativa. 
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14.21. A não regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, e 

facultará o Pregoeiro convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação. 

 

14.22. Se a proposta não for aceitável, ou, ainda, se o licitante não atender às exigências de 

habilitação, o pregoeiro examinará a proposta/documentação subsequente e assim 

sucessivamente, na ordem de classificação, até a seleção da proposta que melhor atenda a 

este Edital.  

 

15. DOS RECURSOS 

 

15.1. Declarado o vencedor, o Pregoeiro proporcionará oportunidade às licitantes para que 

manifestem a intenção de interpor recurso. 

 

15.2. Não será admitida intenção de recurso sem indicação do fundamento ou intempestiva. 

 

15.3. O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, 

rejeitando-a, constando sua decisão em ATA lavrada durante o procedimento. 

 

15.3.1. Tendo a licitante motivadamente manifestado a intenção de recorrer na Sessão 

Pública do Pregão, ela terá o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões de 

recurso. 

 

15.3.2. As demais licitantes, já intimadas na Sessão Pública supracitada, terão o prazo de 03 

(três) dias úteis para apresentarem às contra-razões, que começará a correr do término do 

recorrente. 

 

15.4. Para justificar sua intenção de recorrer e fundamentar suas razões ou contra-razões de 

recurso, o licitante interessado poderá solicitar vista dos autos a partir do encerramento da 
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fase de lances. 

 

15.5. As razões e contra-razões do recurso deverão ser encaminhadas, por escrito, ao 

Pregoeiro, no endereço: Fundação Euclides da Cunha – FEC, Rua Miguel de Frias, 123 – 

Parte, Icaraí – Niterói – RJ/CEP: 24.220-001, o qual deverá ser devidamente protocolada, 

bem como poderá ser enviadas ao Pregoeiro, para o e-mail licitação@fec.uff.br.  

 

15.6. O Pregoeiro terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para apreciar o recurso, 

reconsiderando a sua decisão ou, nesse mesmo período, encaminhá-lo para apreciação e 

decisão, da Autoridade Competente. 

 

15.7. As intenções de recurso não admitidas e os recursos rejeitados pelo Pregoeiro serão 

apreciados pela autoridade competente. 

 

15.8. O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

 

15.9. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de 

recorrer, no prazo estabelecido, importará a decadência desse direito, ficando o pregoeiro 

autorizado a ADJUDICAR o objeto deste certame ao licitante declarado vencedor, 

submetendo-o à homologação pela autoridade competente da FEC. 

 

16. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 

16.1. O objeto deste Pregão será adjudicado pelo pregoeiro, salvo quando houver recurso, 

hipótese em que a adjudicação caberá à autoridade competente para homologação. 

 

16.2. O objeto deste Pregão será adjudicado ao licitante vencedor, ou seja, àquele que 

apresentar a proposta mais vantajosa para a FEC. 
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17. DA ASSINATURA DO CONTRATO 

 

17.1. Depois de homologado o resultado deste Pregão, a Administração da FEC convocará a 

licitante vencedora, durante a validade da sua proposta, para assinatura do instrumento 

contratual, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de decair o direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e no art. 81 da Lei n.º 

8.666/1993. 

 

17.2. O prazo para assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por igual 

período, quando solicitado pela licitante vencedora durante o seu transcurso, desde que 

ocorra motivo justificado e aceito pela Administração da FEC. 

 

17.3. A assinatura do contrato está condicionada à verificação da regularidade da habilitação 

parcial da licitante vencedora. 

 

17.4. É facultada a Administração da FEC, quando a convocada não assinar o contrato, no 

prazo e nas condições estabelecidos, convocar outra licitante, obedecida a ordem de 

classificação, para assiná-lo, após negociação, aceitação da proposta e comprovação dos 

requisitos de habilitação. 

 

17.5. Farão parte do contrato todos os elementos apresentados pelo licitante vencedor que 

tenham servido de base para o julgamento da licitação, bem como as condições 

estabelecidas neste Edital e seus anexos, independentemente de transcrição. 

 

18. DAS OBRIGAÇÕES DA FEC 

 

18.1. Caberá a FEC: 

 

18.1.2. Prestar à contratada todas as informações solicitadas e necessárias para a prestação 
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dos serviços. 

 

18.1.3. Designar servidores vinculados ao Projeto nº 3441 para acompanhar e fiscalizar a 

execução do contrato, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93. 

 

18.1.4. Notificar à contratada, por escrito, a ocorrência de eventuais falhas ou imperfeições 

na prestação dos serviços, fixando prazo para sua correção. 

 

19. DAS OBRIGAÇÕES DO LICITANTE VENCEDOR 

 

19.1. Caberá ao licitante vencedor, a partir do recebimento da assinatura do contrato, o 

cumprimento das seguintes obrigações, além daquelas descritas no termo de referencia 

Anexo deste Edital: 

 

19.1.1. Executar os serviços objetivos desta licitação conforme condições estipuladas neste 

edital e seus anexos. 

 

19.1.2. Responder, em relação aos seus funcionários, por todas as despesas decorrentes da 

execução dos serviços e por outras correlatas, tais como salários, seguros de acidentes, 

tributos, indenizações, vale-refeição, vale-transporte e outras que porventura venham a ser 

criadas e exigidas pelo Poder Público. 

 

19.1.3. Respeitar as normas e procedimentos determinados pelo controle interno, inclusive 

de acesso às dependências indicadas. 

 

 19.1.4.  Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou aos bens das 

instituições envolvidas no Projeto FEC nº 3441 ou ainda a terceiros, decorrentes de sua culpa 

ou dolo, durante a execução dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade 

a fiscalização ou o acompanhamento pela FEC.  
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19.1.5. Manter, durante o período de contratação, o atendimento das condições de 

habilitação exigidas neste Pregão. 

 

19.2. Ao licitante vencedor caberá assumir a responsabilidade por: 

 

19.2.1. Todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social 

e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, uma vez que os seus 

empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com nenhuma das instituições 

envolvidas no Projeto FEC nº 3441. 

 

19.2.2. Todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de 

acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie forem vítimas os seus empregados 

durante a execução do contrato.  

 

19.3. São expressamente vedadas ao licitante vencedor: 

 

19.3.1. A contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal de qualquer uma das 

instituições envolvidas no Projeto FEC nº 3441 para execução do contrato decorrente deste 

Pregão. 

 

19.3.2. A veiculação de publicidade acerca do contrato, salvo se houver prévia autorização 

da Administração da FEC. 

 

19.4. A subcontratação de outra empresa para a execução do objeto deste Pregão. 

 

19.5. A inadimplência do licitante vencedor, com referência aos encargos sociais, comerciais 

e fiscais não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração da FEC, nem 

poderá onerar o objeto desta contratação, razão pela qual o licitante vencedor renuncia 

expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a FEC. 
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20. DO PAGAMENTO 

 

20.1. O licitante vencedor deverá apresentar a Administração da FEC nota fiscal/fatura 

discriminada, em 2 (duas) vias, para liquidação e pagamento da despesa, no prazo de 15 

(quinze) dias, contado do recebimento parcial do(s) serviços(s), mediante depósito a ser 

creditado em conta corrente. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

20.2. Caso a licitante vencedora seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de 

Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, 

deverá·apresentar, juntamente com a Nota Fiscal a devida comprovação, a fim de evitar a 

retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor. 

 

20.3. As faturas que apresentarem qualquer tipo de incorreção serão devolvidas e o prazo 

de pagamento será contado a partir de sua nova apresentação. 

  

20.4. A FEC poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou 

indenizações devidas pelo licitante vencedor, nos termos deste Edital. 

 

20.5. Nenhum pagamento será efetuado ao licitante vencedor na pendência de qualquer 

uma das situações abaixo especificadas, sem que isso gere direito a alteração de preços ou 

compensação financeira: 

 

20.5.1. Atestação de conformidade da entrega do(s) serviços(s); 

 

20.5.2. Comprovação de regularidade junto à Justiça do Trabalho (CNDT), Seguridade Social 

(CND), ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF) e às Fazendas Federal, Estadual e 

Municipal do domicílio ou sede. 
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21. DAS SANÇÕES 

 

21.1. O atraso injustificado na execução dos serviços ou o descumprimento das obrigações 

estabelecidas contratualmente, sujeitará a futura contratada à multa de 0,5% (zero vírgula 

cinco por cento) por dia e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor 

total do contrato, recolhida no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, uma vez comunicada 

oficialmente. 

 

21.2. A aplicação da multa de mora estabelecida no subitem anterior não impede que a FEC 

rescinda unilateralmente o contrato e/ou aplique as sanções previstas no subitem 21.3, sem 

prejuízo do ajuizamento das ações cabíveis. 

 

21.3. Pela inexecução total ou parcial do contrato, a FEC, poderá, garantida a prévia defesa, 

rescindi-lo e/ou, segundo a gravidade da falta cometida, aplicar as seguintes penalidades ou 

sanções: 

a) Advertência. 

 

b) Multa no percentual de 0,2% (zero vírgula dois por cento) até o máximo de 4,2% 

(quatro vírgula dois por cento) sobre o valor do contrato, em caso de inexecução 

parcial, a ser recolhida no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, uma vez 

comunicadas oficialmente. 

 

c) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de 

inexecução total do objeto do contrato, a ser recolhida no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, contados da comunicação oficial. 

 

d) Suspensão temporária do direito de contratar com a FEC, por período não superior 

a 02 (dois) anos, e; 
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e) Declaração de inidoneidade para contratar com a FEC, enquanto perdurarem os 

motivos que determinaram sua punição ou até que seja promovida sua reabilitação, 

perante a própria Autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre 

que a futura contratada ressarcir a FEC pelos prejuízos resultantes e depois de 

decorrido o prazo da sanção aplicada com base no disposto na alínea anterior. 

 

21.4. As sanções previstas nas alíneas “a” e “d” do subitem 21.3, poderão ser aplicadas 

cumulativamente com a penalidade prevista nas alíneas “b” e “c” do mesmo subitem. 

 

21.5. As sanções previstas nas alíneas “a” e “d” do subitem 21.3, somente poderão ser 

relevadas em razão de circunstâncias excepcionais, e as justificativas só serão aceitas 

quando formuladas por escrito, fundamentadas em fatos reais e comprováveis, a critério da 

Autoridade Competente da FEC e apresentada no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, 

contados da data em que a contratada for notificada. Decorrido esse prazo, a penalidade 

passa a ser considerada como aceita na forma como foi apresentada e não dá direito a 

qualquer contestação. 

 

21.6 As sanções previstas nas alíneas “d” e “e” do subitem 21.3, poderão também ser 

aplicadas à contratada que, na execução do contrato: 

a) Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal 

no recolhimento de quaisquer tributos. 

 

b) Tenha praticado atos ilícitos visando frustrar o objetivo da contratação. 

 

c) Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a FEC, em virtude de atos 

ilícitos praticados. 

 

21.7. A multa prevista no subitem 21.1 também deverá ser aplicada quando houver a 

aplicação de 03 (três) advertências, com percentual de mais 0,5% (cinco décimo por cento) 
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do valor do contrato, além do estabelecido no subitem 21.1. 

 

21.8. A advertência prevista no subitem 21.3 também será aplicada nos casos em que a 

execução contratual não for realizada de acordo com o recomendado pelo funcionário 

responsável pela fiscalização e acompanhamento do contrato, ou deixar de ser feito. 

 

21.9. O não cumprimento de qualquer obrigação assumida, enseja as sanções descritas. 

 

24.8. A FEC formalizará comunicado à contratada sobre as advertências e multas 

aplicáveis, ficando assegurado a esta, a garantia de prévia defesa, a qual deverá ser 

apresentada a FEC, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a data de 

recebimento da comunicação por parte do fiscal do contrato. 

 

21.11. Será de responsabilidade da contratada o ônus resultante de quaisquer ações, 

demandas, custos e despesas decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de qualquer 

de seus empregados, prepostos ou contratados. 

 

21.12. Obriga-se também a contratada por quaisquer responsabilidades decorrentes de 

ações judiciais, inclusive trabalhistas, que venham a ser atribuídas por força de Lei, 

relacionadas com o cumprimento do contrato. 

 

21.13. O prazo para recolhimento das multas estabelecidas neste item será de até 05 (cinco) 

dias úteis a contar da data da notificação. 

 

21.13.1 No caso de atraso no recolhimento das multas, deverá ser procedida a 

atualização do seu valor, calculados pro rata tempore, mediante uso da seguinte 

fórmula: 

I=(TX/100) 

365 
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EM = I x N x VP, onde: 

 

I = Índice de atualização financeira; 

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual = 6% 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela em atraso. 

 

I = (TX) 
I = (6/100) 

365 
I = 0,00016438 

 

21.14. Ficará impedido de licitar e contratar com a FEC, pelo prazo de até 5 (cinco)  

anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízos das demais cominações legais e multas, o 

licitante adjudicatária que: 

 

a) Não assinar o contrato, quando convocada dentro do prazo de validade de sua 

proposta; 

b) Deixar de entregar documentação exigida neste Edital. 

 

c) Apresentar documentação falsa. 

 

d) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto. 

 

e) Não mantiver a proposta. 

 

f) Falhar ou fraudar na execução do contrato. 

 

g) Comportar-se de modo inidôneo. 
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h) Fizer declaração falsa. 

 

24.. Cometer fraude fiscal. 

 

21.15. Reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos artigos 90, 88, 93, 94, 95 e 97 da 

Lei nº 8.666/93. 

 

21.16. O licitante estará sujeito à multa de até 10% por cento do valor estimado para a 

contratação quando incorrer em uma das hipóteses da condição anterior. 

 

22. DA REPACTUAÇÃO 

 

22.1. Não será admitida repactuação do contrato a ser firmado. 

 

23. DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS 

 

23.1. Todas as condições contratuais a serem respeitadas pelas partes, ou seja, Fundação 

Euclides da Cunha – FEC e contratada estão dispostas na minuta do contrato, parte 

integrante deste instrumento convocatório. 

 

24-DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

24.1. A critério da Administração da FEC, este Pregão poderá: 

 

a) Ser anulado, se houver ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, 

mediante despacho escrito e devidamente fundamentado. 

 

a.1) A anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera obrigação de 

indenização, ressalvado o disposto no § 2° do artigo 29 do Decreto nº 5.450, de 31 de maio 
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de 2005. 

 

a.2) A nulidade do procedimento licitatório induz à do contrato, ressalvado, ainda, o 

dispositivo citado na alínea anterior. 

 

b) Ser revogado, a juízo da Administração da FEC, se for considerado inoportuno ou 

inconveniente ao interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente 

comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta. 

 

c) Ser transferida a data da sessão pública, por conveniência exclusiva da Administração da 

FEC. 

 

24.2. Não sendo possível concluir os trabalhos e/ou surgirem dúvidas que não possam ser 

dirimidas de imediato, tais motivos serão consignados em ata e a continuação dos trabalhos 

dar-se-á em uma próxima sessão a ser convocada pelo Pregoeiro, posteriormente. 

 

24.3. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, 

promover diligência destinada a esclarecer, completar, ou melhor, instruir o processo sendo 

vedada à inclusão posterior de informações ou de documentos que deveriam constar 

originariamente da proposta/documentação. 

 

24.4. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, desde que não haja comprometimento da 

segurança do contrato a ser firmado. 

 

24.5. Os casos omissos ou situações não explicadas neste Edital e seus anexos serão 

decididos pela FEC, segundo as disposições contidas na Lei n° 8.666/93 e alterações 

posteriores, demais regulamentos e normas administrativas Federais, independentemente 

de suas transcrições. 
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24.6. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na 

Gerência de Suprimentos da FEC, Rua Miguel de Frias, 123 – Parte, Icaraí – Niterói Rio de 

Janeiro – CNPJ nº 03.438.229/0001-09, nos dias úteis no horário das 9 às 12 horas e das 13 

às 17 horas. 

 

24.7. O recursos orçamentários que irão fazer face a presente contratação serão oriundos do 

Projeto FEC nº 3441, o valor máximo aceitável será de R$ 1.400.000,00 (um milhão e 

quatrocentos reais). 

 

24.8. Acompanham este Edital os seguintes Anexos:  

Anexo I Termo de Referência. 

Anexo II Contrato. 

Anexo III Proposta de Preços. 

Anexo IV 
Declaração de Inexistência de Trabalhador Menor Trabalhando em Condições 

Perigosas, Insalubre ou Noturna. 

Anexo V Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos. 

Anexo VI Declaração de Elaboração Independente da Proposta. 

Anexo VII 
Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno 

Porte. 

Anexo VIII Ordem de Inicio dos Serviços 

Anexo IX  Atestado de Visita Técnica 

 

Niterói,_____ de _______ de 2014. 

 

 

 

Professora Miriam Assunção de Souza Lepsch 

Diretora Presidente 

Fundação Euclides da Cunha – FEC 



 
 

 

Rua Miguel de Frias, 123 – Parte, Icaraí, Niterói - RJ CEP: 24220-001  

 
33 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2014/FEC 

PROCESSO Nº 118135-3 

ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. DA INTRODUÇÃO 

Este Termo de Referência tem por finalidade a contratação de empresa especializada 

para prestar consultoria técnica na execução dos Serviços de Apoio para a elaboração do 

Estudo de Impacto Ambiental e respectivo Relatório – EIA/RIMA para as obras de dragagem 

da bacia de evolução e abertura do canal de acesso do Porto de Itaguaí/RJ. 

 

2. ABRANGÊNCIA DOS SERVIÇOS  

As atividades a serem executadas deverão abranger os limites da área geográfica 

direta e indiretamente afetada pelos impactos ambientais, considerando em todos os casos, 

a bacia na qual se localiza o empreendimento, onde deverão ser desenvolvidos os estudos 

ambientais, contemplando também as informações e os estudos mais recentes 

desenvolvidos. 

Faz parte da abrangência dos serviços o exame d

-

 obtenção da Licença Prévia (LP). 

O Diagnóstico Ambiental deverá ainda retratar a atual qualidade ambiental da área 

de abrangência dos estudos - área de dragagem e sítio de despejo, indicando as 

características dos diversos fatores que compõe o sistema ambiental, de forma a permitir o 

entendimento da dinâmica e das interações existentes entre os meios físico, biológicos e 

socioeconômico, de acordo com as diretrizes estabelecidas no item 4 deste Termo de 
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Referência. 

 

3. DAS DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS  

3.1 A empresa contratada deverá atender a todas as solicitações da Universidade, do 

Empreendedor e do Órgão Licenciador, de forma a garantir que os objetivos e metas 

estabelecidos para o estudo sejam alcançados; 

3.2 Os serviços deverão ser executados buscando obediência aos preceitos do 

desenvolvimento sustentável e princípios estabelecidos na Legislação Ambiental, bem como 

às políticas ambientais e diretrizes ambientais estabelecidas pela SEP e atendendo às 

disposições deste Termo de Referência; 

3.3  Durante todo o desenvolvimento dos estudos, a contratada deverá disponibilizar 

técnicos que assessorem a UFF e a SEP quando da realização das reuniões de análise de 

documentação do licenciamento pretendido junto aos órgãos de interesse; 

3.4  A empresa contratada deverá sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização, 

quando necessário, por parte da Contratante, encarregada de acompanhar a execução dos 

serviços, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações 

formuladas; 

3.5 Os serviços contratados deverão ser executados seguindo as orientações, normas 

técnicas pertinentes e padrões adotados pela Contratante; 

3.6 Fica a Contratada obrigada a apresentar toda e qualquer informação e documentação 

solicitada pela Contratante, dos profissionais indicados para a prestação de serviços, a 

qualquer momento, num prazo não superior a 48 (quarenta e oito) horas. 

 

4. DO ESCOPO DOS SERVIÇOS 



 
 

 

Rua Miguel de Frias, 123 – Parte, Icaraí, Niterói - RJ CEP: 24220-001  

 
35 

Ao longo do período de 180 (cento e oitenta) dias, a empresa responsável deverá prestar 

consultoria técnica na execução das seguintes atividades: 

4.1  Elaboração Diagnóstico Socioeconômico; 

4.2  Elaboração do Diagnóstico das Unidades de Conservação; 

4.3  Elaboração do Diagnóstico Ambiental sobre quelônios; 

4.4  Execução de Análise Ecotoxicológica; 

4.5  Planejamento e Execução de Audiências Públicas; 

4.6  Elaboração Gráfica dos Relatórios;  

4.7  Gerenciamento do processo de Licenciamento Ambiental. 

 

5. DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS 

5.1 - Caracterização Socioeconômica 

 Apresentar a estrutura produtiva analisando os fatores de produção, composição da 

produção local, contribuições socioeconômicas de cada setor produtivo, nível de 

emprego e renda e geração de impostos e uma análise do impacto da obra e seus 

desdobramentos sobre a economia no contexto local, estadual e federal e sobre a 

sociedade local;  

 Descrever o sistema de organização social, identificando os grupos, movimentos e as 

associações comunitárias, lideranças e forças políticas atuantes;  

 Apresentar as atividades socioeconomicas, informando a estrutura produtiva; 

relações de troca entre a economia local, incluindo destinação da produção local e 
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importância relative; e 

 Descrever a ocupação e uso do solo – processo de ocupação, distribuição das 

atividades, densidade, sistema viário, valor da terra, estrutura fundiária, etc. 

Percepção Social das Atividades 

 Deverá ser apresentada pesquisa socioeconômica a partir da análise de 

levantamentos de campo e/ou dados secundários, visando a obtenção de dados para 

o estudo na área de influência, incluindo a percepção dos diferentes segmentos da 

sociedade local sobre a importância da atividade e suas expectativas positivas e 

negativas; e 

 Levantamento da área de pesca, apontando atuação das colônias e organizações de 

pesca existente. 

Aspectos Geopolíticos 

 Deverá descrever os aspectos geopolíticos de inserção do complexo portuário. 

 

5.2 - Elaboração do Diagnóstico das Unidades de Conservação  

 Apresentar o levantamento de dados geográficos das UCs e laudos acerca dos fatores 

bióticos e abióticos da área; 

 Pesquisar a presença de comunidades indígenas e tradicionais; 

 Elaborar diagnóstico das ações antrópicas, como formas de uso do solo; 

 Identificação das áreas de domínio público e privado; e  

 Elaboração de Base Cartográfica abrangendo: limites políticos, hidrografia; uso do 
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solo e malha viária. 

 

5.3 - Elaboração do Diagnóstico Ambiental sobre Quelônios  

 A metodologia prevê levantamentos de campo com fins de observação e entrevistas 

em campo, além da utilização de dados disponíveis na literatura científica. 

 

5.4 – Execução de Análise Ecotoxicológica 

 Caracterizar os sedimentos de acordo com as seguintes análises: 

o granulometria;  
o peso específico dos sólidos;  
o contaminantes orgânicos: (N-Kjeldahl, P-Total, COT, PCB’s (PCB 28, PCB 52, 

PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153, PCB 180), PAH’s (fluoranteno, 
benzo(b)fluoranteno, benzo (k)fluoranteno, benzo (a) pireno, benzo (ghi) 
perileno e indeno (1,2,3-cd) pireno e;  

o metais pesados: Arsênico (AS), Cádmio (Cd), Cromo (Cr), Cobre (Cu), Chumbo 
(Pb), Mercúrio (Hg), Níquel (Ni) e Zinco (Zn);  

o Hidrocarbonetos; 
o Tributilestanho; e 
o estudos ecotoxicológicos indicando a ausência ou presença de efeito tóxico,  

 

5.5 – Planejamento e Execução de Audiências Públicas  

A empresa contratada deverá prestar assessoria para a realização das Audiências Públicas 

(no mínimo 2) e realizar as seguintes atividades: 

• Divulgação das Audiências Públicas com antecedência mínima de 15 dias, através de 
veículos de rádio, jornais impressos, folhetos, cartazes ou através de carro de som; 

• Apoio local das Audiências Públicas (recepção, som, iluminação; apoio no salão; 
segurança); 
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• Elaboração de apresentação áudio-visual para as Audiências Públicas, prevendo meios 
alternativos de apresentação para casos fortuitos, tal como falta de energia elétrica nos 
locais dos eventos; 

• Aluguel dos equipamentos multimídia que se fizerem necessários; 

• Elaboração e impressão de folhetos (aproximadamente 05 páginas) para distribuição 
de informações do público; 

• Impressão de “posters” e “banners” informativos para o local do evento; 

• Apresentação do projeto nas audiências públicas. 

• Registro fotográfico dos eventos e transcrição da audiência; 

• Disponibilização de transporte para as audiências; 

• Disponibilização de serviços de primeiros socorros com ambulância na data e local da 
audiência. 

 

5.6 – Elaboração Gráfica dos Relatórios 

 A empresa contratada deverá emitir 10 (dez) cópias do Estudo de Impacto Ambiental 

e 10 (dez) Relatórios de Impacto no Meio Ambiente.  

 Ressalta-se que a execução das atividades de Caracterização Socioeconômica, 

Percepção Social da Atividade e Aspectos Geopolíticos do Meio Socioeconômico deve ser 

executada em conformidade com a Instrução Técnica CEAM nº 01/2012. 

 

6. DOS CRITÉRIOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  

6.1. Atender aos dispositivos legais em vigor referentes ao uso e à proteção dos recursos 

ambientais, considerando em todos os casos as bacias hidrográficas; 

6.2. As representações gráficas deverão ser apresentadas em escala adequada que 

permitam uma análise clara dos dados plotados (informar a escala utilizada em todas as 

plantas, mapas ou cartas) e de acordo com seguintes itens: 
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6.2.1. Todas as espacializações das análises deverão estar georreferenciadas em Sistema de 

projeção UTM (Universal Transversa de Mercator) e datum WGS 84 (World Geodetic System 

1984); 

 

6.2.2. Os dados geográficos deverão ser apresentados, preferencialmente, no formato digital 

SHP (ArcGis). No entanto, outros formatos CAD também poderão ser aceitos: DXF (AutoCad) 

e DGN (Microstation). Ressalta que todos os mapas, plantas e imagens deverão também ser 

apresentadas em formato PDF; 

 

6.2.3.Todas as análises deverão ser apresentadas em mapas temáticos em escalas, entre elas 

os seguintes aspectos listados abaixo: 

a) Imagens indicando a localização com a poligonal do empreendimento;   

b) Limites das áreas geográficas a ser direta e indiretamente afetadas pelos impactos;  

c) Localização dos corpos d’água existentes, delimitação de suas bacias de drenagem;  

d) Áreas de inundação;  

e) Áreas de domínio público, sítios arqueológicos e áreas tombadas;  

f) Áreas de Preservação Permanente, Unidades de Conservação da Natureza e suas Zonas de 

Amortecimento, e áreas protegidas por legislação especial;  

g) Cobertura vegetal, incluindo as formações florestais em seus diferentes estágios de 

regeneração;  

h)Apresentar todas as intervenções hidráulicas previstas (canalização, capeamento, 
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construção de pontes, travessias, etc.). 

 

7. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA EMPRESA 

7.1. A empresa licitante deverá apresentar no ato da habilitação pelo menos 1 (um) 

Atestado de Capacidade Técnica que comprove a execução de serviços semelhantes (Ou 

elaboração de estudo ambiental, e/ou gerenciamento ambiental devidamente averbados no 

CREA. 

7.2 A empresa licitante deverá possuir registro no Conselho de Engenharia e Arquitetura – 

CREA. 

8. DA VIGÊNCIA CONTRATUAL 

A vigência contratual será de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, a contar da 

data de assinatura do contrato, podendo ser prorrogado a critério da FEC, mantendo-se os 

valores contratados originariamente, mediante termo aditivo, até o limite previsto no artigo 

57, inciso II, da Lei nº 8.666/93. 

9. DOS PRODUTOS 

A empresa contratada deverá entregar os seguintes produtos: 

9.1 Relatório de Planejamento das Atividades: 

O produto deverá conter a programação das atividades incluindo a metodologia a ser 

aplicada no desenvolvimento dos trabalhos, incluindo comprovação da equipe técnica. 

  9.1.1 Diagnóstico Socioeconômico 

 9.1.2 Serviços gráficos, conforme descritos do item 5.2 

  9.1.3 Diagnóstico das Unidades de Conservação 

  9.1.4 Diagnóstico Ambiental sobre Quelônios  
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 9.1.5 Relatório e análises Ecotoxicológica 

  9.1.6 Relatório da execução das Audiências Públicas 

  9.1.7 Relatórios bimestrais sobre o processo de licenciamento ambiental 

10. DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO 

Item Produtos Dias 

10 30 45 60 80 90 120 150 180 
1 Relatório de 

Planejamento 
10%         

2 Diagnóstico 
Socioeconômico 

 20%        

3 1º Relatório de Gestão 
Ambiental 

  10%       

4 Diagnóstico das 
Unidades de 
Conservação 

   10%      

5 2º Relatório de Gestão 
Ambiental 

    10%     

6 Diagnóstico Ambiental 
de Quelônios 

     10%    

7 Relatório de Análises 
Ecotoxicológicas 

      10%   

8 Relatório de Execução 
das Audiências Públicas 

       10%  

9 3º Relatório de Gestão 
Ambiental 

        10% 

11. VALOR  

O valor máximo aceitável para esta contratação será de R$ 1.400.000,00 (um milhão e 

quatrocentos mil reais). 

 

12 - DO RECEBIMENTO 

 

12.1 A Coordenação do Projeto atestará a entrega dos produtos nas condições exigidas, 

constituindo tal atestação, requisito para a liberação dos pagamentos à contratada.  

 

12.2 O recebimento definitivo dos produtos somente se efetivará com a atestação referida no 

item anterior.  
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2014/FEC 

PROCESSO Nº 118135-3 

ANEXO II 

 

MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A 

FUNDAÇÃO EUCLIDES DA CUNHA - FEC E DO 

OUTRO A EMPRESA ___________________, 

ORIGINÁRIO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 

010/2014/FEC. 

 

A FUNDAÇÃO EUCLIDES DA CUNHA - FEC, Instituição Privada, sem fins lucrativos, 

inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.438.229/0001-09, com sede na Rua Miguel de Frias, 123 - 

Parte, Icaraí, na cidade de Niterói - RJ, doravante denominada FEC, neste ato representado 

pela Diretora Presidente, Professora Miriam Assunção de Souza Lepsch, RG n° 050880491 - 

IFP/RJ, CPF nº 419.476.577-04, residente e domiciliado nesta cidade, nomeada pela Portaria 

nº 43.690, de 30 de dezembro de 2010, do Magnífico Reitor da Universidade Federal 

Fluminense - UFF, publicada no Diário Oficial da União de 04 de agosto de 2010, Seção II, 

página 33, e de outro lado à empresa (______________________________________), 

doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por 

(_________________________________________) domiciliado à Rua 

(_________________________________________), resolvem celebrar o presente Contrato 

nos termos constantes no Processo FEC nº 118135-3, referente ao Pregão Presencial nº 

010/2014/FEC, e mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

1.1 O presente instrumento tem por finalidade a contratação de empresa especializada para 

prestar consultoria técnica na execução dos Serviços de Apoio para a elaboração do 
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Estudo de Impacto Ambiental e respectivo Relatório – EIA/RIMA para as obras de 

dragagem da bacia de evolução e abertura do canal de acesso do Porto de Itaguaí/RJ. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO 

 

2.1 Constituem partes integrantes deste Contrato, estando a eles vinculados, como se neste 

estivessem transcritos, os seguintes documentos, cujo teor as partes declaram ter pleno 

conhecimento: 

 

a) Edital do Pregão Presencial nº 010/2014/FEC e seus anexos, especialmente o 

Termo de Referência. 

 

b) Proposta de Preços. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS SERVIÇOS 

 

3.1 A CONTRATADA se obriga a: 

 

3.1.1 Executar os serviços de acordo com o Termo de Referência. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO 

 

4.1 O valor do Contrato é de R$ _____________(___________________). 

 

4.1.1 No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 

decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, 

trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, materiais 

de consumo, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto contratado. 
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4.1.2 O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos serão devidos à 

CONTRATADA de acordo com a apresentação e aprovação dos produtos entregues, 

obedecendo aos percentuais constantes do CRONOGRAMA DE PAGAMENTO constante do 

Termo de Referência. 

  

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE INÍCIO DOS SERVIÇOS 

 

5.1 Os serviços serão iniciados a contar da data da assinatura da Ordem de Inicio dos 

Serviços. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA GARANTIA CONTRATUAL 

 

6.1 A CONTRATADA prestará garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total 

do Contrato, consoante o artigo 56, § 1° da Lei n° 8.666/93 combinado com o disposto no 

Decreto Lei n° 1.737/79 e no Decreto n° 93.872/86. 

 

a) A garantia deverá ser apresentada no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados 

da assinatura do instrumento deste Contrato. 

 

6.2 A garantia deverá ser apresentada em uma das seguintes modalidades, previstas no § 1° 

do artigo 56 da Lei nº 8.666/93: 

 

a) Caução em Dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter sido 

emitido sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de 

liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos 

seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda. 

 

b) Seguro Garantia. 
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c) Fiança Bancária. 

6.3 No caso da CONTRATADA optar pela apresentação de garantia sob a forma de caução 

em dinheiro, deverá fazê-lo por meio de depósito caucionado na Caixa Econômica Federal, 

em conformidade com o disposto no artigo 1° do Decreto Lei nº 1.737/79. 

 

6.4 A CONTRATADA que optar pela apresentação de garantia por meio de Carta de Fiança 

Bancária, deverá fazer expressar nesse instrumento, a renúncia do fiador aos benefícios 

previstos nos artigos 827 e 835 da Lei n° 10.406/02 (Novo Código Civil). 

 

6.5 A garantia deverá ter o seu valor proporcionalmente complementado, quando ocorrer 

modificação no valor total do Contrato ou quando ocorrer sua utilização para cobertura de 

eventuais multas aplicadas. 

 

6.6 A FEC fica autorizada a utilizar a garantia para corrigir imperfeições na execução do 

objeto deste Contrato ou para reparar danos decorrentes de ação ou omissão da 

CONTRATADA ou de seu preposto, ou, ainda, para aplicação de multas, depois de esgotado 

o prazo recursal. 

 

6.7 Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigação, ou reduzido 

em termos reais por desvalorização da moeda, de forma que não mais represente 5% (cinco 

por cento) do valor do Contrato, a CONTRATADA se obriga a restabelecer o valor real da 

garantia, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, a contar da data em que para tanto 

for notificada pela FEC. 

 

6.8 O valor da garantia será retido integralmente ou pelo saldo que apresentar, no caso de 

rescisão por culpa da CONTRATADA, ou reparação por perdas e danos, sem prejuízo das 

sanções cabíveis. 

 

6.9 O valor da garantia será liberado pela FEC, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, a contar 
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do término do Contrato, se cumpridas todas as obrigações devidas pela CONTRATADA, 

inclusive recolhimento de multas e satisfação de prejuízos que tenham sido causados a FEC 

na execução do objeto contratado, respeitando-se o disposto sobre o assunto no Decreto-Lei 

n° 1.737/79 e no Decreto n° 93.872/86. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

7.1 Para que o pagamento seja efetuado deve ser apresentada nota fiscal/fatura 

discriminativa, em 02 (duas) vias, devidamente atestada pelo fiscal designado pela FEC, de 

acordo com as condições estabelecidas na CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO deste 

Instrumento, cumpridas todas as exigências contratuais, na forma abaixo: 

 

a) Os serviços serão recebidos provisoriamente, mediante termo circunstanciado, 

emitido pelo fiscal da FEC e, posteriormente, será emitido o termo de recebimento 

definitivo, no prazo de até 05 dias úteis a contar do recebimento da (s) nota (s) fiscal 

(ais)/fatura (s). 

 

b) A (s) nota (s) fiscal (s)/fatura (s) para pagamento deverá estar em conformidade 

com as especificações constantes deste Instrumento Contratual e proposta de 

preços, com os quantitativos efetivamente entregues, e, devidamente atestada pelo 

fiscal designado pela FEC. 

 

c) A (s) nota (s) fiscal (s)/fatura (s) deverá (ao) ser emitida (s) em nome da Fundação 

Euclides da Cunha - FEC, endereço da Rua Miguel de Frias, 123 - Parte, Icaraí, Niterói, 

Rio de Janeiro, CNPJ nº 03.438.229/0001-09. 

 

d) A (s) nota (s) fiscal (s)/fatura (s) deve (m) ser entregue (s) seguinte endereço: Rua 

Miguel de Frias, 123 – Parte, Icaraí, Niterói, Rio de Janeiro/Gerência de Suprimentos. 

7.2 O pagamento dependerá da real prestação do serviço, podendo haver variação entre a 



 
 

 

Rua Miguel de Frias, 123 – Parte, Icaraí, Niterói - RJ CEP: 24220-001  

 
47 

quantidade efetivamente prestada e a quantidade estimada, constante das partes 

integrantes deste Instrumento. 

7.2.1 Possíveis mudanças no escopo, conforme descrito na CLÁUSULA PRIMEIRA – 

DO OBJETO, serão avaliadas e poderão ocorrer apenas com o consentimento da FEC 

e da CONTRATADA. 

 

7.3 O aceite dos serviços prestados por força desta contratação será feito mediante ateste 

da (s) nota (s) fiscal (s)/fatura (s), correspondendo tão somente aos serviços efetivamente 

utilizados. 

 

7.4 Em hipótese alguma serão pagos serviços não realizados. 

 

7.5 O pagamento será adequado ao atendimento das metas na execução do serviço, com 

base no escopo descrito na CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO neste Contrato. 

 

7.6 O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária em favor da CONTRATADA, 

ficando estabelecido que a ordem bancária se constituirá para FEC, em documento hábil, 

comprobatório da quitação das obrigações. 

 

7.7 Havendo identificação na nota (s) fiscal (s)/fatura (s) de cobrança indevida, o fato será 

informado à CONTRATADA e a contagem do prazo para pagamento será reiniciada a partir 

da data da reapresentação da nota fiscal/fatura devidamente corrigida e atestada pelo fiscal. 

 

7.8 A (s) nota (s) fiscal (s)/fatura (s) devera (ao) mencionar o número deste Contrato e conter 

todas as informações necessárias à conferência dos serviços prestados. 

 

7.9 Não serão efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendência de liquidação 

de obrigações em virtude de penalidades impostas à CONTRATADA ou inadimplência 

contratual, inclusive. 



 
 

 

Rua Miguel de Frias, 123 – Parte, Icaraí, Niterói - RJ CEP: 24220-001  

 
48 

7.9.1 A FEC descontará dos pagamentos devidos os valores necessários para cobrir 

possíveis despesas com multas e indenizações ou outras de responsabilidade da 

CONTRATADA. 

 

7.10 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento por culpa da FEC, o valor devido deverá 

ser acrescido de encargos moratórios, apurados desde a data prevista para o pagamento até 

sua efetivação, calculados pro rata tempore, mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

I=(TX/100) 

365 

EM = I x N x VP, onde: 

 

I = Índice de atualização financeira; 

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual = 6% 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela em atraso. 

 

I = (TX) 
I = (6/100) 

365 
I = 0,00016438 

 

7.10.1 Na hipótese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, os 

autos devem ser instruídos com as justificativas e motivos, e ser submetidos à 

apreciação da Autoridade Superior competente da FEC, que adotará as providências 

para verificar se é ou não caso de apuração de responsabilidade, identificação dos 

envolvidos e imputação de ônus a quem deu causa. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS DESPESAS 

 

8.1 As despesas decorrentes deste Contrato e ou outras despesas que porventura possam 
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ocorrer no decurso do Contrato, correrão à conta dos recursos consignados do Projeto FEC 

nº 3441 gerido pela FEC. 

 

CLÁUSULA NONA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 

9.1 O prazo de vigência do Contrato será de 180 (cento e oitenta) dias a contar da data de 

assinatura da Ordem de Inicio dos Serviços, podendo a critério da FEC, mediante termo 

aditivo, ser prorrogado até o limite previsto no artigo 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

10.1 Instituir um funcionário responsável por todo o processo de comunicação com a FEC na 

realização dos serviços contratados e outros assuntos correlatos ao objeto deste Contrato. 

 

10.2 Além de cumprir rigorosamente as normas e obrigações constantes deste Contrato e os 

demais instrumentos que o integram, caberá à CONTRATADA as seguintes obrigações: 

a) Comunicar a FEC por escrito, de forma detalhada, qualquer eventualidade ou 

ocorrência que prejudique a execução dos serviços. 

 

b) Permitir a fiscalização dos serviços contratados, por funcionário designado pela 

FEC, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações 

formuladas. 

 

c) Arcar com todas as obrigações, fiscais, sociais e previdenciárias dos seus 

empregados e da empresa, como também, taxas, tarifas, contribuições ou 

emolumentos que incidam ou venham a incidir sobre os serviços contratados uma 

vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a FEC. 

 

d) Assumir todos os encargos de possíveis demandas: trabalhista, cível ou penal, 
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relacionadas à prestação dos serviços, originariamente ou vinculados por prevenção, 

conexão ou continência. 

 

e) Manter em compatibilidade com as obrigações assumidas, durante a execução do 

contrato administrativo, todas as condições de habilitação e de qualificação exigidas 

no Contrato. 

 

f) Arcar com todos os ônus necessários à completa e correta execução dos serviços. 

 

g) Respeitar os prazos acordados com a FEC. 

 

h) Agir segundo as normas e diretrizes da FEC e legislação pertinente. 

 

i) Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados. 

 

10.3 Respeitar todas as especificações da proposta comercial integrante deste Contrato. 

 

10.4 No que couber, aplicar os critérios constantes do artigo 6º da Instrução Normativa SLTI/ 

MPOG, de 19 de janeiro de 2010, referentes à sustentabilidade ambiental para as 

contratações públicas. 

 

10.5 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante da 

CONTRATADA deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das 

medidas convenientes. 

 

10.6 Além das demais obrigações assumidas pela CONTRATADA prestadora do serviço 

deverão ser observadas as seguintes: 

 

10.6.1 Cumprir fielmente o que estabelece este Contrato. 
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10.6.2 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

FEC em até 24 (vinte e quatro) horas, por intermédio de preposto da contratada, 

designado para acompanhamento do contrato, a contar da data da solicitação da 

FEC. 

 

10.6.3 Reconhecer o fiscal do contrato, bem como outros funcionários que forem 

indicados pela FEC, para realizar solicitações relativas à contratação, tais como 

habilitação, desabilitação, entre outros. 

 

10.6.4 Levar, imediatamente, ao conhecimento do fiscal do Contrato, qualquer fato 

extraordinário ou anormal que ocorrer na execução do objeto contratado, para 

adoção das medidas cabíveis. 

 

10.6.5 Repassar à FEC, durante o período de vigência do Contrato, todos os preços e 

vantagens ofertados ao mercado, sempre que estes forem mais vantajosos à FEC do 

que aqueles ofertados na proposta. 

 

10.6.6 Assumir as responsabilidades pelos encargos fiscais e comerciais resultantes 

da adjudicação da licitação oriunda do Contrato. 

 

10.6.7 Assumir inteira responsabilidade técnica e operacional do objeto contratado, 

não podendo, sob qualquer hipótese, transferir a outras empresas a responsabilidade 

por problemas de funcionamento do serviço. 

 

10.6.8 Caso o problema de funcionamento do serviço detectado tenha a sua origem 

fora do escopo do objeto contratado, a contratada repassará as informações técnicas 

com a devida análise fundamentada que comprovem o fato para a FEC, sem qualquer 

ônus para esta. 
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10.6.9 Não fazer uso das informações prestadas pela FEC que não seja em absoluto 

cumprimento do contrato administrativo em questão. 

 

10.6.10 A quebra da confidencialidade ou sigilo de informações obtidas na prestação 

de serviços contratado ensejará a responsabilidade criminal, na forma da lei, sem 

prejuízo de outras providências nas demais esferas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA FEC 

 

11.1 Nomear um funcionário, a ser denominado fiscal do Contrato, para o acompanhamento 

e a fiscalização da execução do Contrato, o qual consiste na verificação da conformidade da 

prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o 

perfeito cumprimento do Contrato, especialmente designado na forma dos artigos 67 e 73 

da Lei nº 8.666/93. 

 

11.2 Notificar à CONTRATADA, por escrito, ocorrência de eventuais imperfeições no curso 

de execuções dos serviços, fixando prazo para sua correção. 

 

11.3 Proceder às advertências, multas e demais cominações legais pelo descumprimento dos 

termos deste Contrato. 

 

11.4 Comunicar à CONTRATADA, toda e qualquer ocorrência relacionada com a prestação 

do serviço. 

 

11.5 Reter do primeiro pagamento o valor da garantia, caso haja descumprimento da 

CLÁUSULA SEXTA deste Contrato e seus subitens. 

 

11.6 Efetuar o pagamento à CONTRATADA, até o 15º (décimo quinto), dia a contar do 

recebimento de cada etapa do cronograma acostado no termo de referência, mediante 
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apresentação da nota fiscal/fatura discriminativa, em 02 (duas) vias, devidamente atestada 

pelo fiscal do Contrato, cumpridas todas as exigências contratuais. 

 

11.7 Observar para que, durante a vigência contratual, sejam cumpridas todas as obrigações 

assumidas pela CONTRATADA. 

 

11.8 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a serem solicitados pela 

CONTRATADA. 

 

11.9 Atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a realização do serviço, 

podendo recusar aqueles que não estejam de acordo com os termos pactuados. 

 

11.10 Proporcionar todos os meios para que a CONTRATADA possa desempenhar seus 

serviços dentro das normas estabelecidas. 

 

11.11 Recusar os serviços que forem apresentados fora da especificação. 

 

11.12 A inadimplência por parte da CONTRATADA, com referência às obrigações sociais, 

comerciais e fiscais não transfere a responsabilidade por seu pagamento a FEC, nem poderá 

onerar o objeto da contratação, ou tampouco constituirá qualquer vínculo de solidariedade, 

ativa ou passiva, com a FEC. 

 

11.13 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante da FEC 

deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas 

convenientes. 

 

11.14 Verificar a regularidade da situação fiscal da contratada, antes de efetuar cada 

pagamento devido. 
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11.15 Proporcionar todos os meios para que a contratada possa desempenhar seus serviços 

dentro das normas estabelecidas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO 

 

12.1 A execução do Contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de 

instrumentos de controle, que compreendam a mensuração dos seguintes aspectos, quando 

for o caso: 

 

12.1.1 Os resultados alcançados em relação ao contratado, com a verificação dos 

prazos de execução e da qualidade demandada. 

 

12.1.2 A adequação dos serviços prestados à rotina de execução estabelecida. 

 

12.1.4 O cumprimento das demais obrigações decorrentes do Contrato, e a satisfação 

do público usuário. 

 

12.2 O fiscal do Contrato deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando 

as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais. 

 

12.3 O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela 

CONTRATADA ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Instrumento 

Contratual e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual. 

 

12.4 Caberá ao Fiscal do Contrato: 

a) Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços, sob os aspectos quantitativos e 

qualitativos. 

 

b) Assegurar-se pela boa prestação dos serviços, verificando sempre o seu bom 
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desempenho. 

 

c) Observar, para que sejam cumpridas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, 

bem como sejam mantidas todas as condições pactuadas. 

 

d) Comunicar à CONTRATADA, por escrito, as ocorrências de eventuais imperfeições 

no curso de execuções dos serviços, fixando prazo para sua correção. 

 

e) Recusar o pagamento dos serviços que não forem prestados de acordo com o 

contratado. 

 

f) Documentar as ocorrências havidas, fiscalizando o cumprimento das obrigações 

contratuais assumidas pela CONTRATADA, inclusive quando à interrupção da 

prestação dos serviços. 

 

g) Emitir pareceres em todos os atos relativos à execução do Contrato, em especial 

aplicação de sanções ou possíveis alterações do Contrato. 

 

12.5 A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada sem prejuízo 

das demais ações que objetivem o perfeito cumprimento do Contrato e aplicação das 

sanções cabíveis. 

 

12.5.1 O prestador do serviço poderá apresentar justificativa para a prestação do 

serviço com menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal do 

Contrato, desde que comprovada à excepcionalidade da ocorrência, resultante 

exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador. 

 

12.5.2 O fiscal do Contrato deverá monitorar constantemente o nível de qualidade 

dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para corrigir ou aplicar 
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sanções quando verificar um viés contínuo de desconformidade da prestação do 

serviço à qualidade exigida. 

 

12.6 A fiscalização de que trata esta CLAUSULA, não exclui nem reduz a responsabilidade da 

CONTRATADA pelos danos causados a FEC ou a terceiros, resultantes de imperfeições 

técnicas, vícios ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na 

ocorrência deste, não implica em corresponsabilidade da FEC ou de seus agentes e 

prepostos. 

 

12.7 Caberá a FEC notificar, por escrito, a CONTRATADA as ocorrências, observações, 

reclamações e exigências que se impuserem em decorrência da fiscalização e 

acompanhamento da execução do Contrato, fixando prazo para sua correção, conforme sua 

conveniência. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

13.1 O atraso injustificado na execução dos serviços ou o descumprimento das obrigações 

estabelecidas neste Contrato, sujeitará a CONTRATADA à multa de 0,5% (zero vírgula cinco 

por cento) por dia e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total 

do Contrato, recolhida no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, uma vez comunicada 

oficialmente. 

 

13.2 A aplicação da multa de mora estabelecida no subitem anterior não impede que a FEC 

rescinda unilateralmente o Contrato e/ou aplique as sanções previstas no subitem 13.3, sem 

prejuízo do ajuizamento das ações cabíveis. 

 

13.3 Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a FEC, poderá, garantida a prévia defesa, 

rescindi-lo e/ou, segundo a gravidade da falta cometida, aplicar as seguintes penalidades ou 

sanções: 
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a) Advertência. 

 

b) Multa no percentual de 0,2% (zero vírgula dois por cento) até o máximo de 4,2% 

(quatro vírgula dois por cento) sobre o valor do Contrato, em caso de inexecução 

parcial, a ser recolhida no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, uma vez 

comunicada oficialmente. 

 

c) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, no caso de 

inexecução total do objeto deste Contrato, a ser recolhida no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, contados da comunicação oficial. 

 

d) Suspensão temporária do direito de contratar com a FEC, por período não superior 

a 02 (dois) anos, e; 

 

e) Declaração de inidoneidade para contratar com a FEC, enquanto perdurarem os 

motivos que determinaram sua punição ou até que seja promovida sua reabilitação, 

perante a própria Autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre 

que a CONTRATADA ressarcir a FEC pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido 

o prazo da sanção aplicada com base no disposto na alínea anterior. 

 

13.4 As sanções previstas nas alíneas “a” e “d” do subitem 13.3, poderão ser aplicadas 

cumulativamente com a penalidade prevista nas alíneas “b” e “c” do mesmo subitem. 

 

13.5 As sanções previstas nas alíneas “a” e “d” do subitem 13.3, somente poderão ser 

relevadas em razão de circunstâncias excepcionais, e as justificativas só serão aceitas 

quando formuladas por escrito, fundamentadas em fatos reais e comprováveis, a critério da 

Autoridade Competente da FEC e apresentada no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, 

contados da data em que a CONTRATADA for notificada. Decorrido esse prazo, a penalidade 

passa a ser considerada como aceita na forma como foi apresentada e não dá direito a 



 
 

 

Rua Miguel de Frias, 123 – Parte, Icaraí, Niterói - RJ CEP: 24220-001  

 
58 

qualquer contestação. 

 

13.6 As sanções previstas nas alíneas “d” e “e” do subitem 13.3, poderão também ser 

aplicadas à CONTRATADA que, na execução do Contrato: 

 

a) Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal 

no recolhimento de quaisquer tributos. 

 

b) Tenha praticado atos ilícitos visando frustrar o objetivo da contratação. 

 

c) Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a FEC, em virtude de atos 

ilícitos praticados. 

 

13.7 A multa prevista no subitem 13.1 também deverá ser aplicada quando houver a 

aplicação de 03 (três) advertências, com percentual de mais 0,5% (cinco décimo por cento) 

do valor do Contrato, além do estabelecido no subitem 13.1. 

 

13.8 A advertência prevista no subitem 13.3 também será aplicada nos casos em que a 

execução contratual não for executada de acordo com o recomendado pelo funcionário 

responsável pela fiscalização e acompanhamento do Contrato, ou deixar de ser feito. 

 

13.9 O não cumprimento de qualquer obrigação assumida, enseja as sanções descritas. 

 

13.10 A FEC formalizará comunicado à CONTRATADA sobre as advertências e multas 

aplicáveis, ficando assegurado a esta, a garantia de prévia defesa, a qual deverá ser 

apresentada a FEC, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a data de recebimento da 

comunicação por parte do fiscal do Contrato. 

 

13.11 Será de responsabilidade da CONTRATADA o ônus resultante de quaisquer ações, 
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demandas, custos e despesas decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de qualquer 

de seus empregados, prepostos ou contratados. 

 

13.12 Obriga-se também a CONTRATADA por quaisquer responsabilidades decorrentes de 

ações judiciais, inclusive trabalhistas, que venham a ser atribuídas por força de Lei, 

relacionadas com o cumprimento do Contrato. 

 

13.13 O prazo para recolhimento das multas estabelecidas neste item será de até 05 (cinco) 

dias úteis a contar da data da notificação. 

 

13.13.1 No caso de atraso no recolhimento das multas, deverá ser procedida a 

atualização do seu valor, mediante uso da fórmula apresentada na condição do 

subitem 7.10. 

 

CLÁUSULA DECIMA QUARTA - DA RESCISÃO 

 

14.1 A inexecução total ou parcial do Contrato, enseja a sua rescisão. 

 

14.2 A rescisão do Contrato poderá ser: 

 

a) Determinada por ato unilateral e escrito da Administração da FEC, nos casos 

enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei 8.666/93, notificando-se à 

CONTRATADA com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis contados da 

notificação formal, período em que a CONTRATADA poderá exercer o contraditório e 

sua defesa relativamente à rescisão contratual, conforme parágrafo único do artigo 

78 e observado o disposto no artigo 109 “I”, alínea “e”, ambos da Lei 8.666/93. 

 

b) Amigável, por acordo entre as partes, caso haja conveniência para a Administração 

da FEC, reduzida a termo de processo administrativo, desde que, cumprido o 
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estabelecido no parágrafo 1° do artigo 79 da Lei n° 8.666/93. 

 

c) Judicial, nos termos da legislação vigente. 

 

14.3 A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e 

fundamentada da Autoridade Competente da FEC. 

 

14.4 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, 

ficando assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 

14.5 Constituem motivos para a rescisão deste Contrato nos termos do artigo 78 da Lei n° 

8.666/93: 

a) O não cumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, 

especificações ou prazos. 

b) Atraso injustificado no início da execução contratual. 

c) O desatendimento das determinações regulares do funcionário da FEC designado 

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

d) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1° do 

artigo 67, da Lei n° 8.666/93. 

e) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil. 

f) A dissolução da sociedade da CONTRATADA. 

g) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, 

que prejudique a execução do Contrato. 

h) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas 

e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está 

subordinado a FEC e exaradas no processo administrativo a que se refere o Contrato. 

i) A supressão, por parte da Administração da FEC, de serviços acarretando 

modificação do valor do Contrato, além do limite permitido no § 1° do artigo 65, da 

Lei n° 8.666/93, ressalvado o disposto no inciso II do § 2° do artigo 65 do mesmo 
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diploma legal. 

j) A suspensão de sua execução, por ordem escrita da FEC, por prazo superior a 120 

(cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da 

ordem inter a ou guerra, ou, ainda, por repetidas suspensões que totalizem o mesmo 

prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas 

sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras 

previstas, assegurado à CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela 

suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a 

situação. 

k) O atraso superior a 90 (noventa) dias do pagamento devido pela FEC salvo em caso 

de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado à 

CONTRATADA o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações 

até que seja normalizada a situação. 

l) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 

impeditiva da execução do Contrato. 

m) Descumprimento do disposto no inciso V do artigo 27, da Lei n° 8.666/93, sem 

prejuízo das sanções penais cabíveis. 

n) Lentidão do seu cumprimento, levando a FEC comprovar a impossibilidade da 

perfeita execução contratual, nos prazos estipulados. 

o) Paralisação da execução contratual sem justa causa e prévia comunicação à FEC. 

p) Subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA com 

outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como à fusão, cisão ou 

incorporação, não admitidos neste Contrato. 

 

14.6 A rescisão do Contrato acarretará, independentemente de qualquer procedimento 

judicial ou extrajudicial por parte da FEC, a retenção dos créditos decorrentes do Contrato, 

limitada ao valor dos prejuízos causados, além das sanções previstas neste Instrumento e em 

Lei, até a completa indenização dos danos. 
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14.7 A FEC poderá rescindir o presente Contrato de pleno direito, mediante comunicação 

por escrito, no caso de ocorrência das hipóteses previstas no artigo 78, incisos I a XII e XVII e 

XVIII, da Lei n° 8.666/93, não cabendo à CONTRATADA o direito de qualquer ação ou 

reclamação com base em prejuízos ou lucros cessantes. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

15.1 A CONTRATADA não poderá ceder ou dar em garantia, a qualquer título, no todo ou em 

parte, os créditos futuros decorrentes deste Contrato, salvo mediante autorização prévia, 

por escrito, da FEC. 

 

15.2 Não valerá como precedente ou novação, ou ainda, como renúncia aos direitos que a 

legislação e o presente Contrato asseguram a FEC, a tolerância, de sua parte, de eventuais 

infrações, cometidas pela CONTRATADA, à cláusula e condições estabelecidas neste 

Instrumento Contratual. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À EXECUÇÃO DO CONTRATO 

ADMINISTRATIVO 

 

A execução do presente Contrato e aos casos omissos aplicam-se às disposições 

contidas na Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e demais legislações 

correlatas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA - DO FORO 

 

O Foro da Comarca de Niterói, será o único competente para dirimir e julgar todas e 

quaisquer questões que possam vir a decorrer do presente, renunciando as partes a 

qualquer outro, por mais privilegiado que possa vir a ser. 
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Para firmeza e por estarem, assim, justos e acordados, é firmado o presente 

Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, assinadas pelos representantes legais das 

partes, juntamente com duas testemunhas, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. 

 

 

Niterói, ___de_______________ de 2014. 

 

 

 

 

 

___________________________________               _______________________________ 

PELA FEC                                                                     PELA CONTRATADA 

 

 

 

TESTEMUNHAS 

 

                                                                                            

NOME:                                                        NOME: 

RG:      RG: 

CPF:                  CPF: 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2014/FEC 

PROCESSO Nº 118135-3 

ANEXO III 

 

PROPOSTA DE PREÇOS 

 

A 

Fundação Euclides da Cunha - FEC 

 

Prezados Senhores, 

 

Declaramos que foram examinadas minuciosamente todas as normas específicas do 

termo de referência para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 

consultoria técnica na execução dos Serviços de Apoio a elaboração do Estudo de Impacto 

Ambiental e respectivo Relatório – EIA/RIMA para as obras de dragagem da bacia de 

evolução e abertura do canal de acesso do Porto de Itaguaí/RJ 

 

 

Propomos, sob nossa integral responsabilidade, prestar os serviços na forma prevista 

no Edital e seus anexos, pelo valor total de R$ ____________ (valor por extenso). 

 

     Niterói, _____ de _____________ de 2014. 

 

 

 

 

     

(Nome Legível e Assinatura do Representante Legal) 

(n° da identidade do Representante Legal). 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2014/FEC 

PROCESSO Nº 118135-3 

ANEXO IV 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TRABALHADOR MENOR TRABALHANDO EM 

CONDIÇÕES PERIGOSAS, INSALUBRE OU NOTURNA. 

 

 

_________________(Nome da empresa) ______________________, CNPJ (MF) n.º 

__________________________, sediada _____(endereço completo) 

_____________________________________________, por intermédio de seu 

representante legal o(a) Sr(a)____________________________, portador da Carteira de 

Identidade n° ____________, e do CPF n° _____________, DECLARA, para os devidos fins do 

disposto no inciso V do artigo 27 da Lei n º 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 

nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

 

Ressalvas: (  ) emprega menor a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.  

 

       (  ) não emprega menor a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. 

 

Observação: É necessário assinalar uma das ressalvas acima. 

 

Niterói, ___ de ____________ de 2014. 

 

 

 

(Nome Legível e Assinatura do Representante Legal) 

(n° da identidade do Representante Legal). 



 
 

 

Rua Miguel de Frias, 123 – Parte, Icaraí, Niterói - RJ CEP: 24220-001  

 
66 

REGÃO PRESENCIAL Nº 010/2014/FEC 

PROCESSO Nº 118135-3 

ANEXO V 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 

 

 

___________________________________________________________________________ 

_____________(Nome da empresa) ___________________________, CNPJ n° 

_______________________________________________, sediada (endereço completo) 

______________________________, DECLARA, sob as penas da Lei, que até a presente data 

inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

      Niterói, ____ de __________ de 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nome e Assinatura do Representante Legal) 

(n° da identidade do Representante Legal). 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2014/FEC 

PROCESSO Nº 118135-3 

ANEXO VI 

 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DA PROPOSTA 

 

 

Eu, _______________________, RG nº _____________ emitido pelo ______ e CPF nº 

___________________, como representante devidamente constituído da empresa 

________________________________, CNPJ ______________, para fins do disposto no 

Edital do Pregão Presencial nº      /2014, declara, sob as penas da lei, em especial o artigo 

299 do Código Penal Brasileiro, que: 

 

a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente pela empresa 

________________, e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, 

direta ou indiretamente, informado, discutido com ou recebido de qualquer outro 

participante potencial ou de fato do Pregão Presencial nº ____/2014, por qualquer meio ou 

por qualquer pessoa; 

 

b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou 

recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Presencial nº 

____/2014, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.  

 

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de 

qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Presencial nº _____/2014 

quanto a participar ou não da referida licitação; 

 

d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou 

indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de 
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fato do Pregão Presencial nº ____/2014 antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

 

e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou 

indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante da Fundação 

Euclides da Cunha – FEC  antes da abertura oficial das propostas, e  

 

f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos 

poderes e informações para firmá-la. 

 

 

 

             Niterói, ____ de_________ de 2014. 

 

 

 

 

 

 

(Nome Legível e Assinatura do Representante Legal) 

(n° da identidade do Representante Legal). 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2014/FEC 

PROCESSO Nº 118135-3 

ANEXO VII 

 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE 

 

_____________________________________________________________________, 

(razão social da empresa) 

inscrita no CNPJ nº____________________________________________________, por 

intermédio de seu representante legal, o (a) 

Sr.(a)______________________________________________, portador da Carteira de 

Identidade nº____________________________e do CPF nº______________________, 

DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, 

na presente data, é considerada: 

 

( ) Microempresa, conforme inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 

14/12/2006. 

 

(  ) Empresa de  Pequeno Porte, conforme inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 

123, de 14/12/2006. 

 

Declara ainda que a empresa não se encontra alcançada por qualquer das hipóteses 

descritas no § 4º, do artigo 3º, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

                                                                                            

Niterói____ de________ de 2014 

 

(Nome Legível e Assinatura do Representante Legal) 

(n° da identidade do Representante Legal). 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2014/FEC 

PROCESSO Nº 118135-3 

ANEXOVIII 

 
ORDEM DE SERVIÇO 

 
 
 
 
A Fundação Euclides da Cunha – FEC, AUTORIZA, a _________________(Nome da empresa) 

______________________, CNPJ (MF) n. ° __________________________, sediada 

_____(endereço completo) ____ _________________________________________, por 

intermédio de seu Representante Legal o(a) Sr(a)____________________________, 

portador da Carteira de Identidade n° ____________, e do CPF n° _____________, a dar 

inicio ao serviço, a contar do dia útil após a data de assinatura desta Ordem de Serviço para 

execução dos Serviços de consultoria técnica na execução dos Serviços de Apoio a 

elaboração do Estudo de Impacto Ambiental e respectivo Relatório – EIA/RIMA para as obras 

de dragagem da bacia de evolução e abertura do canal de acesso do Porto de Itaguaí/RJ 

 

 
 

Niterói, ___ de ____________ de 2014. 
 
 
 
 
 
 
 

 
______________________________________ 

Miriam Assunção de Souza Lepsch 

Diretora Presidente 

Fundação Euclides da Cunha – FEC 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2014/FEC 

PROCESSO Nº 118135-3 

ANEXO VII 

 

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 

 

Nome da empresa: 

 

Declaramos conhecer e compreender, por inteiro, o teor do Edital do Pregão Presencial nº 

____/2014, tendo como objeto a contratação de empresa especializada para prestar 

consultoria técnica na execução dos Serviços de Apoio para a elaboração do Estudo de 

Impacto Ambiental e respectivo Relatório – EIA/RIMA para as obras de dragagem da bacia de 

evolução e abertura do canal de acesso do Porto de Itaguaí/RJ. 

 

Declaramos ter tomado conhecimento de todas as informações e condições para o 

devido cumprimento do objeto da licitação em pauta, bem como estar completamente de 

acordo com todas as exigências do Edital do Pregão Presencial nº ____/2014 e seus anexos, 

que o integram independentemente de transcrição. 

 

                              Niterói,____de_________ de 2014. 

 

 

______________________________ ______________________________ 

Empresa CNPJ 

 

______________________________ ______________________________ 

Endereço Telefone/Fax 

____________________________ ______________________________ 
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E-mail Representante Credenciado 

(nome e identificação) 

______________________________ ______________________________ 

Representante Credenciado Representante – FEC 

 

 

 

Observação: Esta declaração deverá ser impressa e preenchida quando da visita técnica, 

sendo assinada pelo representante da FEC e entregue junto com os demais documentos 

relativos à habilitação. 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2014/FEC 

PROCESSO Nº 118135-3 

 

QUESTIONAMENTOS 

 

1- (Empresa MRS) Entendemos que um profissional do quadro permanente, devidamente 

munido de uma procuração atente ao item 4.1.4. 

Resposta: Atende. 

 

2- (Empresa Terra Nova) Tendo em vista que o EIA/RIMA é um estudo multidisciplinar que 

pode ser coordenado por engenheiro ambiental/ou florestal, geógrafo, biólogo, desde que 

tenham experiência comprovada, a Terra Nova poderá participar da licitação referida com 

registro do CRBIO/RJ? 

Resposta: Sim, o coordenador técnico pode ser um biólogo, embora o atestado deverá 

estar averbado no CREA. 

 

3-  (Empresa MSRambiental) Entendemos que a empresa a ser contratada não é a 

responsável pela elaboração do EIA/RIMA. Nosso entendimento está correto? 

   Resposta: Correto a empresa contratada só dará apoio à elaboração. 

‐ Em caso positivo, que empresa ou instituição está responsável pela elaboração do 

EIA/RIMA? 

Resposta: A empresa contratada só dará apoio à elaboração. 

 

‐ O licenciamento é de competência do INEA ou do IBAMA? 

Resposta: A empresa contratada só dará apoio à elaboração. 

 

‐ Poderia ser fornecido o Termo de Referência original emitido por um destes órgãos? 

Resposta: A empresa contratada só dará apoio à elaboração. 

 

4- (Empresa MSRambiental) Em relação ao item 5.4 (página 37) – Execução de Análise 

Ecotoxicológica, favor informar: 

2.1 ‐ A empresa vencedora do presente edital será responsável pela coleta do material 

sedimentar ou apenas pelas análises solicitadas? Caso a empresa seja a responsável pelas 

coletas, favor informar: 

– Qual a área que será dragada?  

  Resposta: Canal secundário localizado na frente da ilha da Marambaia. 

 

– Qual a profundidade atual do canal de acesso? 
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  Resposta: 15 metros. 

 

– Em que profundidade as amostras deverão ser coletadas? 

  Resposta: 22 metros. 

 

– Qual o volume de material a ser dragado? 

  Resposta: 10.000.000,00 M3. 

 

– Quantas amostras deverão ser coletadas? 

  Resposta: 110 AMOSTRAS. 

 

‐ Deverão ser coletadas amostras na área de descarte de sedimentos? 

Resposta: Sim. 

 

‐ Poderia ser fornecido um mapa localizando essas áreas? Canal de acesso, bacia de 

evolução, área de descarte. 

Caso a empresa não seja responsável pelas coletas, favor informar o número de amostras 

que deverão ser analisadas. 

   Resposta: A área para a coleta é o canal secundário, em frente à Ilha da Marambaia. 110 

amostras. 

 

5-  (Empresa MSRambiental) Em relação ao item 5.5 (página 37) ‐ Planejamento e Execução 

de Audiências Públicas,favor informar: 

‐ Em que cidades serão realizadas as Audiências Públicas? 

   Resposta: Mangaratiba e Itaguaí. 

 

6- (Empresa MSRambiental) Qual a área de abrangência do transporte que deverá ser 

disponibilizado? 

Resposta: Municípios ao redor da Baía de Sepetiba. 

 


