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PREGÃO

 
 

A FUNDAÇÃO EUCLIDES DA CUNHA
NIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
de autonomia patrimonial, administrativa e financeira, com fins não econômicos
Rua Miguel de Frias, 123 
n° 03.438.229/0001-09, por meio d
17 de julho de 2002, do Decreto 5.450
nho de 1993, com as respectivas alterações posteriores, torna público que fará realizar licit
ção na modalidade PREGÃO
PREÇO GLOBAL, com o critério de adjudicação de 
ços de engenharia, com fornecimento dos materiais, para execução da obra
dições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
 
1 - DO OBJETO 
 

O presente certame
para a execução, com fornecimento de materiais, d
aula no Campus da UFF em Santo Antônio de Pádua, Noroeste Fluminense/RJ, 
ção detalhada consta do Termo de Referência 
 
2 - DO ENDEREÇO, DATA E HORÁRIO DO 
 
2.1. A sessão púbica do presente certame 
 
Data: 01/03/2013. 
Horário: 10h00min 
Local: Rua Miguel de Frias 123 
 
2.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a re
lização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o pr
meiro dia útil subsequente
que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.
 
3 - DO FUNDAMENTO LEGAL
 
3.1. O presente certame
neste Edital e seus Anexos e, pelos 
 

a) Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002;
 
b) Decreto n° 3.555, de 08 de agosto de 2000
20 de dezembro de 2000;
 
c) Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2013/FEC 
PROCESSO Nº 31903/2012-11 

FUNDAÇÃO EUCLIDES DA CUNHA DE APOIO INSTITUCIONAL À 
EDERAL FLUMINENSE, Pessoa Jurídica de Direito Privado, 

de autonomia patrimonial, administrativa e financeira, com fins não econômicos
123 – Parte, Icaraí, na cidade de Niterói – RJ, inscrita no CNPJ sob o 
, por meio da sua Diretora Presidente, na forma da Lei n.° 10.520, de 

17 de julho de 2002, do Decreto 5.450, de 31 de maio de 2005, da Lei n.º 8.666, de 21 de j
nho de 1993, com as respectivas alterações posteriores, torna público que fará realizar licit

PREGÃO, na sua forma: PRESENCIAL, no tipo EMPREITADA
com o critério de adjudicação de MENOR VALOR GLOBAL

ços de engenharia, com fornecimento dos materiais, para execução da obra
dições estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

ertame visa à contratação de empresa especializada em construção civil 
para a execução, com fornecimento de materiais, do 2º pavimento do prédio de 02 salas de 
aula no Campus da UFF em Santo Antônio de Pádua, Noroeste Fluminense/RJ, 

sta do Termo de Referência - ANEXO I a este presente E

ENDEREÇO, DATA E HORÁRIO DO CERTAME. 

do presente certame ocorrerá: 

Miguel de Frias 123 - Parte, Icaraí - Niterói/RJ, CEP: 24220

Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a re
lização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o pr

subsequente, no mesmo horário e endereço anteriormente estabelecido, desde 
que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário. 

DO FUNDAMENTO LEGAL 

ertame obedece às normas legais e reger-se-á pelas condições contidas 
nexos e, pelos seguintes diplomas legais: 

10.520, de 17 de julho de 2002; 

Decreto n° 3.555, de 08 de agosto de 2000 e alterado pelo Decreto nº 3
20 de dezembro de 2000; 

Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores
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DE APOIO INSTITUCIONAL À U-
Pessoa Jurídica de Direito Privado, dotada 

de autonomia patrimonial, administrativa e financeira, com fins não econômicos, com sede na 
RJ, inscrita no CNPJ sob o 

rma da Lei n.° 10.520, de 
de 31 de maio de 2005, da Lei n.º 8.666, de 21 de ju-

nho de 1993, com as respectivas alterações posteriores, torna público que fará realizar licita-
EMPREITADA POR 

MENOR VALOR GLOBAL de servi-
ços de engenharia, com fornecimento dos materiais, para execução da obra, mediante as con-

contratação de empresa especializada em construção civil 
o 2º pavimento do prédio de 02 salas de 

aula no Campus da UFF em Santo Antônio de Pádua, Noroeste Fluminense/RJ, cuja descri-
presente Edital. 

220-001. 

Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a rea-
lização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o pri-

o e endereço anteriormente estabelecido, desde 

á pelas condições contidas 

alterado pelo Decreto nº 3.693, de 

Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores; 
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d) Lei nº 8.958, de 20 
 
e) Lei nº 10.406, de 1
 
f) Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Esta
Pequena Empresa; 
 
g) Decreto nº 7
 
h) Decreto 52.147 de 25/06/63, que estabelece as Normas e Métodos de 
execução de serviços em imóveis públicos;

 

i) Lei Federal nº 5.194/66, que determina a colocação de Placa de Obra, 
conforme a orientação do CREA e CAU;
 
j) Normas brasileiras aprovadas pela ABNT;
 
k) Regulamentos,
serviços públicos e do Corpo de Bombeiros CBMERJ;
 
m) Normas regulamentadoras de segurança e saúde no trabalho do M.T.E

 
4 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
 
4.1. Poderão participar deste Pregão:
 
4.1.1. Empresas nacionais legalmente habilitadas na forma da legislação vigente, que p
çam ao ramo de atividade do objeto licitado e
xos, inclusive quanto à documentação
 
4.1.2. Empresas que realizarem vistoria t
objeto da presente licitação, em data e hora 
 
DATA: 25/02/2013 até 27
LOCAL: Campus da UFF em Santo Antônio de Pádua, Noroeste Fluminense/RJ
HORÁRIO: 9h às 12h. 
 
4.1.3. A vistoria deverá ser agendada até às 
licitação@fec.uff.br, indicando o nome do representante credenciado e a empresa interessada
 
4.2. Não poderão participar as empresas:
 
4.2.1. Que se encontram em processo falimentar
dissolução e liquidação. 
 
4.2.2. Reunidas em regime de consórcios, quaisquer que seja sua forma de constituição.
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.958, de 20 de dezembro de 1994; 

Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002; 

Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Esta
 

Decreto nº 7.423, de 31 de dezembro de 2010; 

Decreto 52.147 de 25/06/63, que estabelece as Normas e Métodos de 
de serviços em imóveis públicos; 

Lei Federal nº 5.194/66, que determina a colocação de Placa de Obra, 
orme a orientação do CREA e CAU; 

rasileiras aprovadas pela ABNT; 

Regulamentos, especificações e recomendações dos órgãos concessionários de 
e do Corpo de Bombeiros CBMERJ; 

egulamentadoras de segurança e saúde no trabalho do M.T.E

DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

deste Pregão: 

Empresas nacionais legalmente habilitadas na forma da legislação vigente, que p
çam ao ramo de atividade do objeto licitado e atendam às condições deste Edital e seus An
xos, inclusive quanto à documentação. 

ealizarem vistoria técnica ao local onde serão realizados os serviços 
objeto da presente licitação, em data e hora indicadas abaixo: 

27/02/2013. 
Campus da UFF em Santo Antônio de Pádua, Noroeste Fluminense/RJ

A vistoria deverá ser agendada até às 13h do dia 22/02/2013
, indicando o nome do representante credenciado e a empresa interessada

Não poderão participar as empresas: 

em processo falimentar, concurso de credores, recuperação judicial, 

Reunidas em regime de consórcios, quaisquer que seja sua forma de constituição.
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Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Estatuto da Micro e 

Decreto 52.147 de 25/06/63, que estabelece as Normas e Métodos de 

Lei Federal nº 5.194/66, que determina a colocação de Placa de Obra, 

especificações e recomendações dos órgãos concessionários de 

egulamentadoras de segurança e saúde no trabalho do M.T.E. 

Empresas nacionais legalmente habilitadas na forma da legislação vigente, que perten-
atendam às condições deste Edital e seus Ane-

onde serão realizados os serviços 

Campus da UFF em Santo Antônio de Pádua, Noroeste Fluminense/RJ. 

2013, através do e-mail 
, indicando o nome do representante credenciado e a empresa interessada. 

, concurso de credores, recuperação judicial, 

Reunidas em regime de consórcios, quaisquer que seja sua forma de constituição. 
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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. Que não realizarem a vistoria técnica prévia à licitação.
 
4.2.6. Punidas com suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração, cuja 
pena ainda esteja sendo objeto de cumprimento.
 
4.2.7. A empresa que tiver indicado pessoa física, nesta mesma licitação, como 
subcontratada ou representante legal de outra proponente.
 
4.3 Todos os custos decorrentes da 
ta serão de responsabilidade exclusiva do proponente, não sendo a 
Cunha, em nenhum caso, responsável pelos mesmos
 
5 - DO CREDENCIAMENTO
 
5.1. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:
 
5.1.1. Tratando-se de representante legal:
trumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, em cópia autenticada ou c
pia 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 i
vestidura; 
 
5.1.2. Tratando-se de procurador:
cópia autenticada, ou particular, ou cópia autenticada com firma reconhecida, 
tem poderes específicos para formular lances verbais, negociar preço, oferecer descontos, 
interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao 
certame, que comprove os poderes do mandante para a outorg
 
5.2. Será admitido apenas 
que cada um deles poderá representar apenas uma credenciada.
 
5.3. Somente poderá participar da fase de lances verbais o representante legal da licitante, 
presente ao evento, devidamente credenciado.
 
5.4. O credenciamento no momento da licitação implica a responsabilidade legal do lic
tante ou seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das 
transações inerentes a este 
 
6 - DA RETIRADA, DOS ESCLARECIMENTOS E DA 
 
6.1. O Edital poderá ser retirado junto ao site: 
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Estrangeiras não autorizadas a funcionar no país. 

tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração 

Que não realizarem a vistoria técnica prévia à licitação. 

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

A empresa que tiver indicado pessoa física, nesta mesma licitação, como 
ou representante legal de outra proponente. 

Todos os custos decorrentes da vistoria técnica, elaboração e apresentação da propo
de responsabilidade exclusiva do proponente, não sendo a Fundação Euclides da 

, em nenhum caso, responsável pelos mesmos. 

DO CREDENCIAMENTO 

Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:

representante legal: o estatuto social, contrato social ou outro in
trumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, em cópia autenticada ou c
pia simples acompanhada do original para autenticação durante a sessão, no qual estejam 

eus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal i

se de procurador: a procuração por instrumento público, em original ou 
cópia autenticada, ou particular, ou cópia autenticada com firma reconhecida, 
tem poderes específicos para formular lances verbais, negociar preço, oferecer descontos, 
interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao 
certame, que comprove os poderes do mandante para a outorga. 

Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo 
que cada um deles poderá representar apenas uma credenciada. 

Somente poderá participar da fase de lances verbais o representante legal da licitante, 
o evento, devidamente credenciado. 

O credenciamento no momento da licitação implica a responsabilidade legal do lic
tante ou seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das 

 Pregão Presencial. 

DA RETIRADA, DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO.

ser retirado junto ao site: www.fec.uff.br – licitações.
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tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração 

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

A empresa que tiver indicado pessoa física, nesta mesma licitação, como 

elaboração e apresentação da propos-
Fundação Euclides da 

Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

o estatuto social, contrato social ou outro ins-
trumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, em cópia autenticada ou có-
pia simples acompanhada do original para autenticação durante a sessão, no qual estejam 

eus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal in-

a procuração por instrumento público, em original ou 
cópia autenticada, ou particular, ou cópia autenticada com firma reconhecida, da qual cons-
tem poderes específicos para formular lances verbais, negociar preço, oferecer descontos, 
interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao 

representante para cada licitante credenciada, sendo 

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

O credenciamento no momento da licitação implica a responsabilidade legal do lici-
tante ou seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das 

IMPUGNAÇÃO. 

licitações. 
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6.2. A solicitação de esclarecimentos de dúvidas a respeito de condições do Instrumento 
Convocatório e de outros assuntos relacionados à presente licitação deverá ser efetuada pelas 
empresas interessadas em participar do certame por escrito ou pelo telefone (21
ramal 1617, fax (21) 2620.2619
que anteceder a data estabelecida no preâmbulo deste instrumento convocatório para a abe
tura do presente certame. 
 
6.3. É facultado a qualquer cidadão impugnar, por escrito, os termos do presente 
Presencial por irregularidade na aplicação da Lei n.º 8.66
(cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura do 
reço eletrônico licitacao@fec.uff.br
sua Equipe de Apoio. 
 
6.4. O Pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do
bre a impugnação até 02 (dois) dias úteis antes da realização do 
 
6.5. Acolhida a impugnação contra este E
do certame, exceto, quando a alteração não afetar a formulação das propo
 
6.6. A impugnação feita tempestivamente pela 
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, 
em 02 (dois) envelopes lacrados
os seguintes dizeres: 
 
 

ENVELOPE Nº 1 
FUNDAÇÃO EUCLIDES DA CUNHA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 

ENVELOPE Nº 2 
FUNDAÇÃO EUCLIDES DA CUNHA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 
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A solicitação de esclarecimentos de dúvidas a respeito de condições do Instrumento 
Convocatório e de outros assuntos relacionados à presente licitação deverá ser efetuada pelas 
empresas interessadas em participar do certame por escrito ou pelo telefone (21

2620.2619 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 abe

 

É facultado a qualquer cidadão impugnar, por escrito, os termos do presente 
por irregularidade na aplicação da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, em até 

) dias úteis antes da data fixada para a abertura do presente Certame
licitacao@fec.uff.br ou enviar a solicitação de impugnação 

O Pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do
até 02 (dois) dias úteis antes da realização do Pregão.

lhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização 
do certame, exceto, quando a alteração não afetar a formulação das propo

A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar deste 
até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.

DA FORMA E APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

Os envelopes “Proposta de Preços” e “Documentos de Habilitação” serão recebidos 
pelo Pregoeiro no momento do credenciamento e deverão ser apresentados, 

lacrados, contendo em sua parte externa, além do nome da licitante

ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA DE PREÇOS 
FUNDAÇÃO EUCLIDES DA CUNHA 

PREGOEIRO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº _____/2013 

RAZÃO SOCIAL: 
CNPJ Nº................................................. 
FONE Nº................................................ 

 
 

ENVELOPE Nº 2 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
FUNDAÇÃO EUCLIDES DA CUNHA 

PREGOEIRO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº ______/2013 

RAZÃO SOCIAL: 
CNPJ Nº................................................. 
FONE Nº................................................ 
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A solicitação de esclarecimentos de dúvidas a respeito de condições do Instrumento 
Convocatório e de outros assuntos relacionados à presente licitação deverá ser efetuada pelas 
empresas interessadas em participar do certame por escrito ou pelo telefone (21) 2109.1661 

, até o 3º (terceiro) dia útil 
que anteceder a data estabelecida no preâmbulo deste instrumento convocatório para a aber-

É facultado a qualquer cidadão impugnar, por escrito, os termos do presente Pregão 
6/93 e suas alterações, em até 05 

presente Certame, através do ende-
ou enviar a solicitação de impugnação ao Pregoeiro e 

O Pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do Edital, decidirá so-
. 

dital, será designada nova data para a realização 
do certame, exceto, quando a alteração não afetar a formulação das propostas. 

não a impedirá de participar deste 
até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 

Os envelopes “Proposta de Preços” e “Documentos de Habilitação” serão recebidos 
pelo Pregoeiro no momento do credenciamento e deverão ser apresentados, separadamente, 

, contendo em sua parte externa, além do nome da licitante, 

 

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
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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 
tos de Habilitação” com o credenciamento dos inte
 
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 
via datilografada ou impressa por processo eletrônico, em língua portuguesa, com valores 
indicados em moeda corrente
sem rasuras, emendas, borrões ou
do, 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 consta
tes da documentação e da n
 
9.1.2. Indicação do preço global
por extenso, cotados em moeda corrente nacional, sendo admitidas apenas duas
vírgula. Em caso de divergência entre o valor em algarismo e o expresso por
quipe de Apoio fará a correção, prevalecendo os valores encontrados pela
como base a soma dos valores apresentados na 
 
9.1.3. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados do encerr
mento do Pregão. 
 
9.1.4. Data e assinatura do representante legal da empresa.
 
9.1.5. Bem como a demonstração dos Benefícios e Despesas Indiretas 
lhamento de todos os seus componentes, inclusive de forma percentual.
 
9.2. Planilha de Orçamento
devendo ser discriminada conforme modelo fornecido pela Fundação Euclides da Cunha, no 
qual constará quantidade, unidade, preços unitários, totais por item, preço global, todos em 
algarismos arábicos, observando os valores
sistema métrico decimal. 
 
9.2.1. Nos preços unitários propostos
necessárias à perfeita execução do objeto desta Licitação, tais como custos de aquisição e fo
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ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

No dia, hora e local indicados no preâmbulo deste Edital, será aberta a sessão pública 
se com o recebimento dos envelopes “Proposta de Preços” e “Docume

com o credenciamento dos interessados. 

Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos, não será 
aceita a participação de nenhuma licitante retardatária. 

A seguir, o Pregoeiro realizará o credenciamento dos interessados, os quais deverão 
or meio de instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas e lances 

verbais e para a prática dos demais atos do certame. 

A proposta deverá ser apresentada, conforme modelo do ANEXO 
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 identific

especificações detalhadas do objeto ofertado e os seguintes dados:

Razão social completa da licitante e número do CNPJ, que serão os mesmos consta
nota fiscal a ser emitida, caso seja vencedora do certame

ndicação do preço global e unitário dos itens que compõe a proposta
por extenso, cotados em moeda corrente nacional, sendo admitidas apenas duas
vírgula. Em caso de divergência entre o valor em algarismo e o expresso por

de Apoio fará a correção, prevalecendo os valores encontrados pela
como base a soma dos valores apresentados na planilha. 

Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados do encerr

Data e assinatura do representante legal da empresa. 

Bem como a demonstração dos Benefícios e Despesas Indiretas 
lhamento de todos os seus componentes, inclusive de forma percentual.

Planilha de Orçamento conforme modelo ANEXO II, em papel timbrado da licitante, 
devendo ser discriminada conforme modelo fornecido pela Fundação Euclides da Cunha, no 
qual constará quantidade, unidade, preços unitários, totais por item, preço global, todos em 
algarismos arábicos, observando os valores em moeda corrente nacional e as unidades do 

Nos preços unitários propostos deverão estar inclusas todas as despesas decorrentes 
necessárias à perfeita execução do objeto desta Licitação, tais como custos de aquisição e fo
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No dia, hora e local indicados no preâmbulo deste Edital, será aberta a sessão pública 
“Proposta de Preços” e “Documen-

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

A seguir, o Pregoeiro realizará o credenciamento dos interessados, os quais deverão 
or meio de instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas e lances 

ANEXO IV, em 01 (uma) 
impressa por processo eletrônico, em língua portuguesa, com valores 

nacional, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, 
entrelinhas, em envelope lacrado, devidamente identifica-

especificações detalhadas do objeto ofertado e os seguintes dados: 

Razão social completa da licitante e número do CNPJ, que serão os mesmos constan-
iscal a ser emitida, caso seja vencedora do certame. 

e unitário dos itens que compõe a proposta, em algarismo e 
por extenso, cotados em moeda corrente nacional, sendo admitidas apenas duas casas após a 
vírgula. Em caso de divergência entre o valor em algarismo e o expresso por extenso, a E-

de Apoio fará a correção, prevalecendo os valores encontrados pela Equipe, tomando 

Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados do encerra-

Bem como a demonstração dos Benefícios e Despesas Indiretas – BDI com o deta-
lhamento de todos os seus componentes, inclusive de forma percentual. 

, em papel timbrado da licitante, 
devendo ser discriminada conforme modelo fornecido pela Fundação Euclides da Cunha, no 
qual constará quantidade, unidade, preços unitários, totais por item, preço global, todos em 

em moeda corrente nacional e as unidades do 

deverão estar inclusas todas as despesas decorrentes 
necessárias à perfeita execução do objeto desta Licitação, tais como custos de aquisição e for-
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necimento de materiais e/ou peças, 
previdenciários, transportes, fretes, lucros e despesas indiretas.
 
9.3. Cronograma físico-
pel timbrado da licitante devendo ser baseado nos modelos de cronograma físico apresentado 
pela FEC e pelas especificações, onde deverão constar os valores mensais previstos e acum
lados para o período de execução dos serviços, bem como seus respectivos percentuais
 
9.4. Na omissão dos dados especificados nos subitens anteriores, considerar
tante da documentação enviada a
neste Edital. 
 
9.5. Na proposta de preços ou lances deverão estar incluídas com todas 
postos, fretes, taxas e contribuições sobre o serviço ofertado, e quaisquer outras que venham 
a incidir, inclusive instalação e/ou
 
9.6. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Ed
tal, forem omissas ou apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julg
mento. 
 
9.7. Serão corrigidos automaticamente pelo Pregoeiro quaisquer erros de soma e/ou mu
tiplicação. 
 
9.8. Falta de data e/ou rubrica da proposta poderá ser suprida 
presente à reunião de abertura do envelope 
 
10 - DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
 
10.1. Após a abertura da Sessão, o 
especificações e condições detalhadas neste 
dem crescente. 
 
10.1.2. A proposta que não atender às especificações do 
será previamente desclassificada, não havendo possibilidade de oferecimento 
 
10.1.3. Será, também, motivo de desclassificação, a apresentação de mais de uma proposta 
para o mesmo item. 
 
10.1.4. Serão desclassificadas também as propostas que 
ridades e/ou defeitos, capazes de dificultar o julgamento e que não forem passíveis de sane
mento na própria sessão. 
 
10.1.5. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada em Ata e todos 
os licitantes presentes terão acesso a fundamentação aplicada.
 
10.2. Nenhuma proposta comercial será recusada por formalidades que não impliquem em 
alterações de valor proposto e não contrariem as exigências legais do procedimento licitat
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necimento de materiais e/ou peças, mão de obra, impostos, leis sociais, seguros, encargos 
previdenciários, transportes, fretes, lucros e despesas indiretas. 

-financeiro conforme modelo apresentado no 
icitante devendo ser baseado nos modelos de cronograma físico apresentado 

e pelas especificações, onde deverão constar os valores mensais previstos e acum
lados para o período de execução dos serviços, bem como seus respectivos percentuais

Na omissão dos dados especificados nos subitens anteriores, considerar
documentação enviada ao Pregoeiro, e, no caso dos prazos mínimos

Na proposta de preços ou lances deverão estar incluídas com todas 
contribuições sobre o serviço ofertado, e quaisquer outras que venham 

a incidir, inclusive instalação e/ou desinstalação. 

Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Ed
ou apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julg

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

Falta de data e/ou rubrica da proposta poderá ser suprida pelo representante legal 
abertura do envelope “Proposta de Preços” com poderes para esse fim.

DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

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 o

A proposta que não atender às especificações do Edital, quanto a prazos e condições 
erá previamente desclassificada, não havendo possibilidade de oferecimento 

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

Serão desclassificadas também as propostas que tiverem vícios, por omissão, irregul
ridades e/ou defeitos, capazes de dificultar o julgamento e que não forem passíveis de sane

A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada em Ata e todos 
ntes presentes terão acesso a fundamentação aplicada. 

Nenhuma proposta comercial será recusada por formalidades que não impliquem em 
alterações de valor proposto e não contrariem as exigências legais do procedimento licitat
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, impostos, leis sociais, seguros, encargos 

conforme modelo apresentado no ANEXO III, em pa-
icitante devendo ser baseado nos modelos de cronograma físico apresentado 

e pelas especificações, onde deverão constar os valores mensais previstos e acumu-
lados para o período de execução dos serviços, bem como seus respectivos percentuais. 

Na omissão dos dados especificados nos subitens anteriores, considerar-se-á o cons-
, e, no caso dos prazos mínimos, o estipulado 

Na proposta de preços ou lances deverão estar incluídas com todas as despesas, im-
contribuições sobre o serviço ofertado, e quaisquer outras que venham 

Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edi-
ou apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julga-

Serão corrigidos automaticamente pelo Pregoeiro quaisquer erros de soma e/ou mul-

pelo representante legal 
com poderes para esse fim. 

regoeiro verificará a consonância das propostas com as 
e as classificará em or-

dital, quanto a prazos e condições 
erá previamente desclassificada, não havendo possibilidade de oferecimento de lances. 

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

tiverem vícios, por omissão, irregula-
ridades e/ou defeitos, capazes de dificultar o julgamento e que não forem passíveis de sanea-

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

Nenhuma proposta comercial será recusada por formalidades que não impliquem em 
alterações de valor proposto e não contrariem as exigências legais do procedimento licitató-



 

Rua Miguel de Frias

rio, 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 pr
ços, procedendo-se à verificação da conformidade dessas com os requisitos estabelecidos ne
te Edital e posterior rubrica das folhas.
 
11.2. Após o exame e classificação, o Pregoeiro, proclamará os proponentes que apresent
rem a proposta de menor preço, e as propos
res àquelas. 
 
11.2.1. Não havendo, pelo menos, 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem anter
or, poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer novos 
lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas.
 
11.3. No curso da Sessão, os autores das propostas que atenderem aos requisitos dos itens 
anteriores serão convidados
vos, em valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de maior 
preço, até a proclamação do vencedor.
 
11.4. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio 
para determinação da ordem de oferta dos lances.
 
11.5. Os lances verbais deverão ser ofertados sobre o 
 
11.6. 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 pa
classificação. 
 
11.7. É vedada a oferta de lance com vista ao empate.
 
11.8. Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando
sistente às penalidades constantes deste Edital.
 
11.9. A desistência em apre
rá a exclusão da licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apr
sentado pela licitante, para efeito de ordenação das propostas.
 
11.10. Caso não ocorram 
dendo, o Pregoeiro, negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço m
lhor. 
 
11.11. O encerramento da etapa competitiva dar
licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.
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íveis a aferição da qualificação da licitante e a exata compreensão da 
sua proposta, durante a realização da sessão pública do Pregão. 

DA ETAPA DE LANCES 

Aberta a etapa competitiva, serão abertos os envelopes contendo a proposta de pr
se à verificação da conformidade dessas com os requisitos estabelecidos ne

te Edital e posterior rubrica das folhas. 

Após o exame e classificação, o Pregoeiro, proclamará os proponentes que apresent
rem a proposta de menor preço, e as propostas com preços até 10% (dez por cento) superi

Não havendo, pelo menos, 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem anter
or, poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer novos 

e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas.

No curso da Sessão, os autores das propostas que atenderem aos requisitos dos itens 
convidados, individualmente, a apresentarem novos lances verbais e 

vos, em valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de maior 
preço, até a proclamação do vencedor. 

Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio 
em de oferta dos lances. 

deverão ser ofertados sobre o valor global. 

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 pa

É vedada a oferta de lance com vista ao empate. 

Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando
sistente às penalidades constantes deste Edital. 

A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implic
rá a exclusão da licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apr
sentado pela licitante, para efeito de ordenação das propostas. 

 lances verbais, será considerada a proposta de menor preço, p
dendo, o Pregoeiro, negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço m

O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo Pregoeiro, as 
s manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 
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íveis a aferição da qualificação da licitante e a exata compreensão da 

Aberta a etapa competitiva, serão abertos os envelopes contendo a proposta de pre-
se à verificação da conformidade dessas com os requisitos estabelecidos nes-

Após o exame e classificação, o Pregoeiro, proclamará os proponentes que apresenta-
tas com preços até 10% (dez por cento) superio-

Não havendo, pelo menos, 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem anteri-
or, poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer novos 

e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas. 

No curso da Sessão, os autores das propostas que atenderem aos requisitos dos itens 
a apresentarem novos lances verbais e sucessi-

vos, em valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de maior 

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

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 

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

sentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implica-
rá a exclusão da licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apre-

lances verbais, será considerada a proposta de menor preço, po-
dendo, o Pregoeiro, negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço me-

á quando, convocadas pelo Pregoeiro, as 
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12 - DA NEGOCIAÇÃO 
 O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor, com vistas à r
dução do preço. 
 
13 - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA
 
13.1. A aceitabilidade será aferida a par
sente 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, 
rios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acre
cidos dos respectivos encargos, ainda que este 
 
13.4. Quando o valor original da proposta tiver sido alterado po
do(s), a licitante adjudicatária deverá apresentar, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, a 
ser fixado pelo Pregoeiro, contado da data de encerramento da reunião do Pregão, nova 
PROPOSTA DE PREÇOS
o valor da adjudicação, a qual substituirá a proposta primitiva e fará parte integrante do co
trato. 
 
13.5. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceito ou se o licitante vencedor d
satender às exigências para 
Edital, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subseqüente, verificando a sua aceitabil
dade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a 
apuração de uma proposta ou lance que atenda ao 
 
13.6. Restando alguma dúvida quanto ao objeto proposto pelo licitante que ofertou o m
lhor lance, em razão das especificações técnicas indicadas na proposta, o 
 
13.6.1. Poderá suspender o procedimento licitatório, fixando data e hora para reabertura, 
fim de solicitar parecer de técnicos vinculados ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estr
nhas a ele, para orientar sua decisão.
 
13.6.2. Com base neste parecer poder
mentos 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 h
cado o atendimento das condições 
 
14.2. A Habilitação para participar deste Pregão Presencial compreende:
 
14.2.1.  Relativos à Habilitação Jurídica
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O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor, com vistas à r

DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 

A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado, apurados 
sente nos autos que originou o Pregão. 

regoeiro deverá verificar a aceitabilidade do melhor preço ofertado.

Não se admitirá proposta que apresentar preços global ou unitário simbólicos, 
rios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acre
cidos dos respectivos encargos, ainda que este Edital não tenha estabelecido limites mínimos.

Quando o valor original da proposta tiver sido alterado por conta de lance (s) oferec
do(s), a licitante adjudicatária deverá apresentar, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, a 

regoeiro, 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 co

Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceito ou se o licitante vencedor d
satender às exigências para habilitação previstas nas condições contidas no item 14 deste 

regoeiro examinará a proposta ou lance subseqüente, verificando a sua aceitabil
dade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a 

de uma proposta ou lance que atenda ao Edital. 

Restando alguma dúvida quanto ao objeto proposto pelo licitante que ofertou o m
lhor lance, em razão das especificações técnicas indicadas na proposta, o 

Poderá suspender o procedimento licitatório, fixando data e hora para reabertura, 
solicitar parecer de técnicos vinculados ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estr

, para orientar sua decisão. 

Com base neste parecer poderá fixar prazo para que a empresa apresente esclarec
mentos por escrito, como condição necessária para a sua aceitação. 

 

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 verif
cado o atendimento das condições de habilitação, com base na documentação apresentada.

para participar deste Pregão Presencial compreende:

Habilitação Jurídica 
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O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor, com vistas à re-

tir dos preços de mercado, apurados pela FEC, pre-

regoeiro deverá verificar a aceitabilidade do melhor preço ofertado. 

Não se admitirá proposta que apresentar preços global ou unitário simbólicos, irrisó-
rios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acres-

dital não tenha estabelecido limites mínimos. 

r conta de lance (s) ofereci-
do(s), a licitante adjudicatária deverá apresentar, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, a 

regoeiro, contado da data de encerramento da reunião do Pregão, nova 
echamento da operação de acordo com 

o valor da adjudicação, a qual substituirá a proposta primitiva e fará parte integrante do con-

Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceito ou se o licitante vencedor de-
previstas nas condições contidas no item 14 deste 

regoeiro examinará a proposta ou lance subseqüente, verificando a sua aceitabili-
dade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a 

Restando alguma dúvida quanto ao objeto proposto pelo licitante que ofertou o me-
lhor lance, em razão das especificações técnicas indicadas na proposta, o Pregoeiro: 

Poderá suspender o procedimento licitatório, fixando data e hora para reabertura, a 
solicitar parecer de técnicos vinculados ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estra-

á fixar prazo para que a empresa apresente esclareci-

Sendo aceitável a oferta de menor preço, será aberto, na mesma sessão, o envelope 
abilitação da licitante que a tiver formulado, quando será verifi-

, com base na documentação apresentada. 

para participar deste Pregão Presencial compreende: 
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14.2.2.  Registro comercial, no caso de empresa individual
 
14.2.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedade comercial, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado
mentos de eleição de seus administradores.
 
14.2.4.  Comprovação do registro poderá ser feita mediante certidão, carimbo ou chancela da
respectiva Junta Comercial, aposta no documento.
 
14.2.5. Estatuto social das sociedades por ações deverá estar publicado na 
da União e em jornal de grande circulação editado na localidade em que está 
da companhia. 
 
14.2.6. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de
diretoria em exercício. 
 
14.2.7 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
cionamento no País, e ato de registro ou autorização para f
gão competente, quando a atividade assim o exigir.
 
14.3. Relativos à Regularidade Fiscal
 
14.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ)
 
14.3.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se 
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 
com o objeto licitado. 
 
14.3.3. Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Est
cílio ou sede da licitante, ou out
  
14.3.4. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND) e ao Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimen
gos sociais instituídos por lei.
 
14.4. Relativo à Qualificação Econômico
 
14.4.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exig
veis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação 
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados, 
quando encerrados há mais de 
como base a variação, ocorrida no período, do 
terna - IGP-DI, publicado pela Fundação Getúlio Vargas 
venha substituir. 
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Registro comercial, no caso de empresa individual. 

Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedade comercial, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado

eleição de seus administradores. 

Comprovação do registro poderá ser feita mediante certidão, carimbo ou chancela da
Comercial, aposta no documento. 

Estatuto social das sociedades por ações deverá estar publicado na 
União e em jornal de grande circulação editado na localidade em que está 

Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de

Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
cionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento, expedido
gão competente, quando a atividade assim o exigir. 

Relativos à Regularidade Fiscal 

de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ)

de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se 
ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 

de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do dom
ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei, e, 

de regularidade relativa à Seguridade Social (CND) e ao Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimen
gos sociais instituídos por lei. 

Qualificação Econômico-Financeira 

. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exig
veis 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 

DI, publicado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV ou de outro in
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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 docu-

Comprovação do registro poderá ser feita mediante certidão, carimbo ou chancela da 

Estatuto social das sociedades por ações deverá estar publicado na Imprensa Oficial 
União e em jornal de grande circulação editado na localidade em que está localizada a sede 

Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de 

Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em fun-
uncionamento, expedido pelo ór-

de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). 

de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver 
ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 

adual e Municipal do domi-

de regularidade relativa à Seguridade Social (CND) e ao Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encar-

. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigí-
financeira da empresa, 

vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados, 
3 (três) meses da data de apresentação da proposta, tomando 

Geral de Preços  - Disponibilidade In-
FGV ou de outro indicador que o 
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14.4.2. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstr
ções contábeis assim apresentados:
 
14.4.2.1. Para as sociedades regidas pela Lei 6.404/1976 (Lei das S/A), será exigido que os 
documentos devam ser: 
 
14.4.2.1.1. Registrados e arquivados na junta comercial
 
14.4.2.1.2. Publicados na Imprensa O
conforme o lugar em que esteja situada a 
 
14.4.2.1.3. Publicados em jornal de grande circulação editado na localidade em que está sit
ada a sede da companhia. 
 
14.4.2.2. No caso das demais empresas:
 
14.4.2.1.1. Por fotocópia do Livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Ence
ramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante ou 
em outro órgão equivalente
 
14.4.2.1.2. Por fotocópia do Balanço e das De
dos ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante. 
 
14.4.3. O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por co
tabilista, devidamente registrado no Conselho Re
da empresa licitante. 
14.4.4. 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 Encerr
mento, devidamente registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante.
 
14.4.5. A boa situação financeira será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), Solvê
cia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), que deverão apresentar o valor igual ou superior a 
1 (um), resultantes da aplicação das seguintes fórmulas:
 

a) LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
         PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
SG = __________________

 
 

b) PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
LC =          ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE

 
14.4.5.1. As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos juntado 
ao balanço. 
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Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstr
apresentados: 

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

e arquivados na junta comercial. 

Imprensa Oficial da União, ou do Estado, ou do Distrito Federal, 
conforme o lugar em que esteja situada a sede da companhia, e, 

em jornal de grande circulação editado na localidade em que está sit
 

No caso das demais empresas: 

fotocópia do Livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Ence
ramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante ou 
em outro órgão equivalente, ou, 

fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registr
dos ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante. 

O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por co
tabilista, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade e pelo proprietário 

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 

ndo o Balanço de Abertura, inclusive com os termos de Abertura e de Encerr
mento, devidamente registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante.

boa situação financeira será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), Solvê
Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), que deverão apresentar o valor igual ou superior a 

1 (um), resultantes da aplicação das seguintes fórmulas: 

ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

________________ATIVO TOTAL_____________________

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 
ATIVO CIRCULANTE   . 

PASSIVO CIRCULANTE 

s fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos juntado 
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Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstra-

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

u do Distrito Federal, 

em jornal de grande circulação editado na localidade em que está situ-

fotocópia do Livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encer-
ramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante ou 

monstrações Contábeis devidamente registra-
dos ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante.  

O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por con-
gional de Contabilidade e pelo proprietário 

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 

ndo o Balanço de Abertura, inclusive com os termos de Abertura e de Encerra-
mento, devidamente registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante. 

boa situação financeira será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), Solvên-
Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), que deverão apresentar o valor igual ou superior a 

ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

_____________________ 

 

s fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos juntado 
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14.4.5.1.1. Caso o memorial não seja apresentado, 
to de efetuar os cálculos. 
  
14.4.5.1.2. Se necessária a atualização do balanço e do capital social, deverá ser apresentado, 
juntamente com os documentos em apreço,
 
14.4.6. As licitantes que apresentarem esses índices com valores inferiores a 1(um) deverão 
comprovar de patrimônio líquido não inferior a 10% (dez por cento) do va
da licitação. 
 
14.4.7. Certidão negativa de falência, concordata ou recuperação judicial, expedida pelo di
tribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da 
pessoa física. 
 
14.5. Relativo à Qualificação Técnica
 
14.5.1. Declarações, no mínimo 02 
serviços similares, fornecidas por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidame
te registradas pela entidade profissional competente (CREA), devendo ser acompanhadas de 
Certidões de Acervo Técnico da empresa ou de seu atual responsável técnico, de forma a qu
lificar a empresa interessada e atestar sua aptidão na realização de serviços de complexidade 
tecnológica e operacional, equivalentes ou superiores aos serviços objeto da presente 
ção. 
 
14.5.1.1. Estes documentos deverão mencionar endereço, telefone ou fax das declarantes e 
serem assinados por seu representante legal, devidamente identificado e autorizado para tal 
fim, reservando-se o direito 
que julgar pertinentes. 
 
14.5.1.2 A apresentação das Certidões de Acervo Técnico não exime
clarações registradas. 
 
14.5.1.3 Não serão aceitos atestados de elaboração de projetos básicos nem de fiscalização de 
obras ou serviços, de vez que são objetos completamente diferentes do aqui licitado, que tr
tam de execução de obras e serviços
 
14.5.1.4. O(s) atestado(s) deve(m) conte
tador(es), ou qualquer outro meio com o qual a 
a(s) pessoa(s) declarante(s).
 
14.5.2. Apresentação do ATESTADO DE VISTORIA TÉCNICA (
VII) devidamente preenchido e assinado confirmando que o loca
serviços previamente vistoriado por 
 
14.5.3 Prova de possuir no seu quadro permanente profissional de nível superior, que será o 
Responsável Técnico dos serviços, detentor de um ou mais atestados de responsabilidade 
técnica por execução de obras de características e complexidade semelhantes às constantes 
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aso o memorial não seja apresentado, o Pregoeiro e seu apoio 

necessária a atualização do balanço e do capital social, deverá ser apresentado, 
juntamente com os documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente

licitantes que apresentarem esses índices com valores inferiores a 1(um) deverão 
comprovar de patrimônio líquido não inferior a 10% (dez por cento) do va

egativa de falência, concordata ou recuperação judicial, expedida pelo di
tribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da 

Relativo à Qualificação Técnica 

Declarações, no mínimo 02 (dois), comprovando que a empresa licitante já executou 
serviços similares, fornecidas por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidame
te registradas pela entidade profissional competente (CREA), devendo ser acompanhadas de 

o Técnico da empresa ou de seu atual responsável técnico, de forma a qu
lificar a empresa interessada e atestar sua aptidão na realização de serviços de complexidade 
tecnológica e operacional, equivalentes ou superiores aos serviços objeto da presente 

Estes documentos deverão mencionar endereço, telefone ou fax das declarantes e 
serem assinados por seu representante legal, devidamente identificado e autorizado para tal 

se o direito do Pregoeiro de promover diligências para os esclarecimentos 

A apresentação das Certidões de Acervo Técnico não exime a apresentação das d

Não serão aceitos atestados de elaboração de projetos básicos nem de fiscalização de 
obras ou serviços, de vez que são objetos completamente diferentes do aqui licitado, que tr
tam de execução de obras e serviços. 

O(s) atestado(s) deve(m) conter o nome, endereço e o telefone de 
qualquer outro meio com o qual a FEC possa valer-se para manter contato com 

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

ATESTADO DE VISTORIA TÉCNICA (
devidamente preenchido e assinado confirmando que o local onde será 

serviços previamente vistoriado por representante credenciado da empresa.

Prova de possuir no seu quadro permanente profissional de nível superior, que será o 
ável Técnico dos serviços, detentor de um ou mais atestados de responsabilidade 

técnica por execução de obras de características e complexidade semelhantes às constantes 
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o Pregoeiro e seu apoio reserva-se o direi-

necessária a atualização do balanço e do capital social, deverá ser apresentado, 
o memorial de cálculo correspondente. 

licitantes que apresentarem esses índices com valores inferiores a 1(um) deverão 
comprovar de patrimônio líquido não inferior a 10% (dez por cento) do valor total estimado 

egativa de falência, concordata ou recuperação judicial, expedida pelo dis-
tribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da 

(dois), comprovando que a empresa licitante já executou 
serviços similares, fornecidas por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamen-
te registradas pela entidade profissional competente (CREA), devendo ser acompanhadas de 

o Técnico da empresa ou de seu atual responsável técnico, de forma a qua-
lificar a empresa interessada e atestar sua aptidão na realização de serviços de complexidade 
tecnológica e operacional, equivalentes ou superiores aos serviços objeto da presente licita-

Estes documentos deverão mencionar endereço, telefone ou fax das declarantes e 
serem assinados por seu representante legal, devidamente identificado e autorizado para tal 

ara os esclarecimentos 

a apresentação das de-

Não serão aceitos atestados de elaboração de projetos básicos nem de fiscalização de 
obras ou serviços, de vez que são objetos completamente diferentes do aqui licitado, que tra-

r o nome, endereço e o telefone de contato do(s) ates-
se para manter contato com 

ATESTADO DE VISTORIA TÉCNICA (Modelo do ANEXO 
l onde será executado os 

da empresa. 

Prova de possuir no seu quadro permanente profissional de nível superior, que será o 
ável Técnico dos serviços, detentor de um ou mais atestados de responsabilidade 

técnica por execução de obras de características e complexidade semelhantes às constantes 
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do objeto da licitação, averbados pelo CREA, emitidos por entidades de direito público
privado. 
 
14.5.3.1 Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica deverão pertencer ao 
quadro permanente do licitante, na data prevista para a entrega da proposta, entendendo
como tal, para fins deste Edital, o sócio que comprove seu víncul
/ estatuto social; o administrador ou diretor; o empregado devidamente registrado em Ca
teira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de serviços com contrato escrito firm
do com licitante, ou com compromisso de vincula
sagre vencedor do certame.
 
14.5.4 Comprovação de registro ou inscrição
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA) do domicílio ou sede 
da licitante, que comprove atividade relacionada com o objeto da presente licitação.
presas com sede fora do estado do Ri
de Acervo Técnico no CREA/RJ, conforme determina a Resolução CONFEA nº. 413/97
 
14.6. Todas as licitantes deverão apresentar, também, dentro do Envelope nº 02, os segui
tes documentos: 
 
14.6.1. Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos de habilitação, na 
forma do § 2º, artigo 32 da Lei nº 8.666/93 
 
14.6.2. Declaração da empresa de que não emprega menor de dezoito anos em trabalho n
turno, 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 Const
tuição Federal e Artigo 27, inciso V, da Lei nº 8.666/93 
 
14.6.3. Declaração de Proposta Independente (
 
14.6.4. Declaração da licitante enquadrada como microempresa ou empresas de pequeno po
te, emitida em papel timbrado, caso tenha intenção de se beneficiar do tratamento diferenci
do e favorecido na presente licitação, na forma do disposto na Lei Complemen
 
14.7. No caso da licitante possuir filiais, a documentação apresentada deverá referir
nas a uma das filiais ou apenas à matriz, salvo disposição em contrário, sendo que a contr
ção será realizada com a pessoa jurídica que apresentou a documentação.
 
14.8. Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas ou não sejam cópias leg
timas. 
 
14.9. Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar
quer dispositivo deste Edital, o Pregoeiro considerará a licitante inabilitada.
 
14.10. Os documentos apresentados com validade expirada acarretarão a inabilitação da lic
tante. 
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do objeto da licitação, averbados pelo CREA, emitidos por entidades de direito público

Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica deverão pertencer ao 
quadro permanente do licitante, na data prevista para a entrega da proposta, entendendo
como tal, para fins deste Edital, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato 
/ estatuto social; o administrador ou diretor; o empregado devidamente registrado em Ca
teira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de serviços com contrato escrito firm
do com licitante, ou com compromisso de vinculação futura, no caso em que o licitante se 
sagre vencedor do certame. 

Comprovação de registro ou inscrição da empresa individual ou pessoa jurídica no 
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA) do domicílio ou sede 
da licitante, que comprove atividade relacionada com o objeto da presente licitação.
presas com sede fora do estado do Rio de Janeiro deverão visar suas declarações e Certidões 
de Acervo Técnico no CREA/RJ, conforme determina a Resolução CONFEA nº. 413/97

Todas as licitantes deverão apresentar, também, dentro do Envelope nº 02, os segui

de inexistência de fatos supervenientes impeditivos de habilitação, na 
forma do § 2º, artigo 32 da Lei nº 8.666/93 (Modelo do ANEXO VI). 

da empresa de que não emprega menor de dezoito anos em trabalho n
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 Const
ição Federal e Artigo 27, inciso V, da Lei nº 8.666/93 (Modelo do ANEXO

ão de Proposta Independente (Modelo do ANEXO VII

Declaração da licitante enquadrada como microempresa ou empresas de pequeno po
te, emitida em papel timbrado, caso tenha intenção de se beneficiar do tratamento diferenci

presente licitação, na forma do disposto na Lei Complemen

No caso da licitante possuir filiais, a documentação apresentada deverá referir
nas a uma das filiais ou apenas à matriz, salvo disposição em contrário, sendo que a contr
ção será realizada com a pessoa jurídica que apresentou a documentação.

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

Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar
quer dispositivo deste Edital, o Pregoeiro considerará a licitante inabilitada.

Os documentos apresentados com validade expirada acarretarão a inabilitação da lic
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do objeto da licitação, averbados pelo CREA, emitidos por entidades de direito público ou 

Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica deverão pertencer ao 
quadro permanente do licitante, na data prevista para a entrega da proposta, entendendo-se 

o por intermédio de contrato 
/ estatuto social; o administrador ou diretor; o empregado devidamente registrado em Car-
teira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de serviços com contrato escrito firma-

ção futura, no caso em que o licitante se 

da empresa individual ou pessoa jurídica no 
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA) do domicílio ou sede 
da licitante, que comprove atividade relacionada com o objeto da presente licitação. As em-

o de Janeiro deverão visar suas declarações e Certidões 
de Acervo Técnico no CREA/RJ, conforme determina a Resolução CONFEA nº. 413/97. 

Todas as licitantes deverão apresentar, também, dentro do Envelope nº 02, os seguin-

de inexistência de fatos supervenientes impeditivos de habilitação, na 
 

da empresa de que não emprega menor de dezoito anos em trabalho no-
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 Consti-
NEXO V). 

VIII). 

Declaração da licitante enquadrada como microempresa ou empresas de pequeno por-
te, emitida em papel timbrado, caso tenha intenção de se beneficiar do tratamento diferencia-

presente licitação, na forma do disposto na Lei Complementar n.º 123/06. 

No caso da licitante possuir filiais, a documentação apresentada deverá referir-se ape-
nas a uma das filiais ou apenas à matriz, salvo disposição em contrário, sendo que a contrata-
ção será realizada com a pessoa jurídica que apresentou a documentação. 

Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas ou não sejam cópias legí-

Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qual-
quer dispositivo deste Edital, o Pregoeiro considerará a licitante inabilitada. 

Os documentos apresentados com validade expirada acarretarão a inabilitação da lici-
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14.11. Os envelopes de documentação das licitantes não vencedoras serão 
os das classificadas para a etapa de lances.
14.12. Depois de examinados e julgados os documentos apresentados para efeito de habilit
ção das licitantes, mediante confronto com as condições deste edital, serão desqualificados e 
não aceitos aqueles que não atenderem às exigências aqui estabelecidas.
 
14.13. Serão exigidos para reapresentação apenas os documentos desqualificados e não ace
tos. 
 
14.14. Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação 
poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a 
habilitação, inclusive mediante:
 

a) Substituição e apresentação de documentos, ou
 
b) Verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações. 

 
14.15.  A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os d
cumentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente ju
tificada. 
 
14.16.  Os documentos de habilitação deverão ser apresentados em original, em cópia aute
ticada por cartório ou publicação em órgão da imprensa oficial ou cópia simples acompanh
da do respectivo original para conferência pelo Pregoeiro e 
envelope separado, devidamente lacrado e rubricado no fecho.
 
14.17.  No caso de microempresa 
ção na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 
contar do momento em que a licitante for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por 
igual período, a requerimento da interessada e a critério da 
FEC, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão 
de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito, de certidão negativa.
 
14.17.1. A não regularização
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste 
tará o Pregoeiro convocar os 
 
14.18.  Se a proposta não for aceitável, ou, ainda, se o licitante não atender às exigências de 
habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta/documentação subseqüente e assim sucess
vamente, na ordem de classificação, até a seleção da propost
tal.  
 
15 - DOS RECURSOS 
 
15.1. Declarado o vencedor, o 
manifestem a intenção de interpor recurso.
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Os envelopes de documentação das licitantes não vencedoras serão 
os das classificadas para a etapa de lances. 

Depois de examinados e julgados os documentos apresentados para efeito de habilit
ção das licitantes, mediante confronto com as condições deste edital, serão desqualificados e 

os aqueles que não atenderem às exigências aqui estabelecidas.

Serão exigidos para reapresentação apenas os documentos desqualificados e não ace

Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação 
ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a 

habilitação, inclusive mediante: 

ubstituição e apresentação de documentos, ou; 

erificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações. 

certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os d
cumentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente ju

Os documentos de habilitação deverão ser apresentados em original, em cópia aute
cada por cartório ou publicação em órgão da imprensa oficial ou cópia simples acompanh

da do respectivo original para conferência pelo Pregoeiro e Equipe de 
envelope separado, devidamente lacrado e rubricado no fecho. 

microempresa ou empresa de pequeno porte que esteja com alguma restr
ção na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis
contar do momento em que a licitante for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por 

a requerimento da interessada e a critério da Fundação Euclides da Cunha 
, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão 

de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito, de certidão negativa.

não regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste 

regoeiro convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação.

Se a proposta não for aceitável, ou, ainda, se o licitante não atender às exigências de 
regoeiro examinará a proposta/documentação subseqüente e assim sucess

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

Declarado o vencedor, o Pregoeiro proporcionará oportunidade às licitantes para que 
manifestem a intenção de interpor recurso. 
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Os envelopes de documentação das licitantes não vencedoras serão devolvidos, exceto 

Depois de examinados e julgados os documentos apresentados para efeito de habilita-
ção das licitantes, mediante confronto com as condições deste edital, serão desqualificados e 

os aqueles que não atenderem às exigências aqui estabelecidas. 

Serão exigidos para reapresentação apenas os documentos desqualificados e não acei-

Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação 
ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a 

erificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.  

certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os do-
cumentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente jus-

Os documentos de habilitação deverão ser apresentados em original, em cópia auten-
cada por cartório ou publicação em órgão da imprensa oficial ou cópia simples acompanha-

quipe de Apoio, entregues em 

que esteja com alguma restri-
02 (dois) dias úteis, a 

contar do momento em que a licitante for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por 
Fundação Euclides da Cunha - 

, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão 
de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito, de certidão negativa. 

da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, e facul-

assificação. 

Se a proposta não for aceitável, ou, ainda, se o licitante não atender às exigências de 
regoeiro examinará a proposta/documentação subseqüente e assim sucessi-

a que melhor atenda a este Edi-

regoeiro proporcionará oportunidade às licitantes para que 
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15.2. Não será admitida intenção de recurso de caráter 
tisfação do licitante, sob pena do licitante estar passível das penalidades constantes deste 
Edital. 
 
15.3. O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando
tando-a, constando sua decisão em
 
15.3.1. Tendo a licitante motivadamente manifestado a intenção de recorrer na Sessão Públ
ca 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 as contra
recorrente. 
 
15.4. Para justificar sua intenção de recorrer e fundamentar suas
de recurso, o licitante interessado poderá solicitar vista dos autos a partir do encerramento 
da fase de lances. 
 
15.5. As razões e contra-
goeiro, no endereço: Fundação
Icaraí - Niterói - RJ CEP: 24020
 
15.6. O Pregoeiro terá o prazo de 
rando a sua decisão ou, nesse mesmo período, para apreciação e 
petente. 
 
15.7. As intenções de recurso não admitidas e os recursos rejeitados pelo pregoeiro serão 
apreciados pela Autoridade 
 
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 reco
rer, no prazo estabelecido, importará a decadência desse direito
zado a adjudicar o objeto deste certame ao licitante declara
mologação pela Autoridade 
 
16 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
 
16.1. O objeto deste Pregão
hipótese em que a adjudicação caberá 
 
16.2. O objeto deste Pregão
sentar a proposta mais vantajosa para a 
 
17 - DA ASSINATURA DO CONTRATO

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

Não será admitida intenção de recurso de caráter protelatório, fundada em mera ins
sob pena do licitante estar passível das penalidades constantes deste 

regoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, reje
a, constando sua decisão em ATA lavrada durante o procedimento.

Tendo a licitante motivadamente manifestado a intenção de recorrer na Sessão Públ
ca do Pregão, ela terá o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões de recurso.

. As demais licitantes, já intimadas na Sessão Pública supracitada, terão o prazo de 03 
(três) dias úteis para apresentarem as contra-razões, que começará a correr do término do 

justificar sua intenção de recorrer e fundamentar suas razões ou contra
interessado poderá solicitar vista dos autos a partir do encerramento 

-razões do recurso deverão ser encaminhadas, por escrito, ao Pr
Fundação Euclides da Cunha - FEC, Rua Miguel de Frias, 123

24020-053. 

regoeiro terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para apreciar o recurso, reconsid
rando a sua decisão ou, nesse mesmo período, para apreciação e decisão, da Autoridade Co

As intenções de recurso não admitidas e os recursos rejeitados pelo pregoeiro serão 
utoridade Competente. 

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

A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de reco
rer, no prazo estabelecido, importará a decadência desse direito, ficando o 

o objeto deste certame ao licitante declarado vencedor, submetendo
utoridade Competente da FEC. 

DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver recurso, 
hipótese em que a adjudicação caberá à Autoridade Competente para homologação

Pregão será adjudicado ao licitante vencedor, ou seja, àquele que apr
sentar a proposta mais vantajosa para a FEC. 

DA ASSINATURA DO CONTRATO 
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protelatório, fundada em mera insa-
sob pena do licitante estar passível das penalidades constantes deste 

a ou, motivadamente, rejei-
ATA lavrada durante o procedimento. 

Tendo a licitante motivadamente manifestado a intenção de recorrer na Sessão Públi-
ca do Pregão, ela terá o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões de recurso. 

. As demais licitantes, já intimadas na Sessão Pública supracitada, terão o prazo de 03 
razões, que começará a correr do término do 

razões ou contra-razões 
interessado poderá solicitar vista dos autos a partir do encerramento 

razões do recurso deverão ser encaminhadas, por escrito, ao Pre-
Rua Miguel de Frias, 123 – Parte, 

5 (cinco) dias úteis para apreciar o recurso, reconside-
decisão, da Autoridade Com-

As intenções de recurso não admitidas e os recursos rejeitados pelo pregoeiro serão 

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

A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recor-
, ficando o Pregoeiro autori-

do vencedor, submetendo-o à ho-

regoeiro, salvo quando houver recurso, 
ompetente para homologação. 

ou seja, àquele que apre-
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17.1. Depois de homologado o resultado deste 
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 contrat
ção, sem prejuízo das sanções prevista
 
17.2. O prazo para assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por igual 
período, quando solicitado pela 
ra motivo justificado e aceito pela Administração da 
 
17.3. A assinatura do contrato está condicionada à verificação da regularidade da habilit
ção parcial da licitante vencedora.
 
17.4. É facultada a Administração da 
prazo e nas condições estabelecidos, convocar outra 
cação, para assiná-lo, após negociação, aceitação da proposta e comprovação dos requisitos de 
habilitação. 
 
17.5. Farão parte integrante do contra
vencedor que tenham servido de base para o julgamento da licitação, bem como as condições 
estabelecidas neste Edital e seus 
 
18 - DAS OBRIGAÇÕES DA F
 
18.1. Caberá a FEC: 
 
18.1.1. Prestar à contratada
dos serviços. 
 
18.1.2. Designar fiscal para acompanhar e fiscalizar a execução do 
art. 67 da Lei nº 8.666/93. 
 
18.1.3. Notificar à contratada,
na prestação dos serviços, fixando prazo para sua correção
 
19 - DAS OBRIGAÇÕES DO LICITANTE VENCEDOR
 
19.1. Caberá ao licitante vencedor
cumprimento das seguintes obrigações, além daquelas descritas no Termo de Refer
nexo I deste Edital: 
 
19.1.1. Executar os serviços objet
tal 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, trib
tos, indenizações, vales-refeição, vales
das e exigidas pelo Poder Público
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homologado o resultado deste Pregão, a Administração da 
, 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 contrat
ção, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e no art. 81 da Lei n.º 8.666/1993.

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 oco
ra motivo justificado e aceito pela Administração da FEC. 

A assinatura do contrato está condicionada à verificação da regularidade da habilit
licitante vencedora. 

Administração da FEC, quando a convocada não assin
prazo e nas condições estabelecidos, convocar outra licitante, obedecida a ordem de classif

lo, após negociação, aceitação da proposta e comprovação dos requisitos de 

Farão parte integrante 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.

DAS OBRIGAÇÕES DA FEC 

contratada todas as informações solicitadas e necessárias para a prestação 

para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, nos termo
 

contratada, por escrito, a ocorrência de eventuais falhas ou imperfeições 
na prestação dos serviços, fixando prazo para sua correção. 

DAS OBRIGAÇÕES DO LICITANTE VENCEDOR 

licitante vencedor, a partir do recebimento da assinatura do contrato, o 
cumprimento das seguintes obrigações, além daquelas descritas no Termo de Refer

. Executar os serviços objeto desta licitação, conforme condições estipuladas neste 

esponder, em relação aos seus funcionários, por todas as despesas decorrentes da 
execução dos serviços e por outras correlatas, tais como salários, seguros de acidentes, trib

refeição, vales-transporte e outras que porventura venha
das e exigidas pelo Poder Público. 
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, a Administração da FEC convocará 
, 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 contrata-
s neste Edital e no art. 81 da Lei n.º 8.666/1993. 

O prazo para assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por igual 
durante o seu transcurso, desde que ocor-

A assinatura do contrato está condicionada à verificação da regularidade da habilita-

, quando a convocada não assinar o contrato, no 
, obedecida a ordem de classifi-

lo, após negociação, aceitação da proposta e comprovação dos requisitos de 

to todos os elementos apresentados pelo licitante 
vencedor que tenham servido de base para o julgamento da licitação, bem como as condições 

nexos, independentemente de transcrição. 

todas as informações solicitadas e necessárias para a prestação 

ontrato, nos termos do 

por escrito, a ocorrência de eventuais falhas ou imperfeições 

sinatura do contrato, o 
cumprimento das seguintes obrigações, além daquelas descritas no Termo de Referência A-

conforme condições estipuladas neste Edi-

esponder, em relação aos seus funcionários, por todas as despesas decorrentes da 
execução dos serviços e por outras correlatas, tais como salários, seguros de acidentes, tribu-

transporte e outras que porventura venham a ser cria-
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19.1.3. Respeitar as normas e 
sidade Federal Fluminense
clusive de acesso à dependência
 
19.1.4. Responder pelos danos causados diretamente à 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a execução do
ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizaçã
 
19.1.5. Manter, durante o período de contratação, o atendimento das condições de habilit
ção exigidas neste Pregão. 
 
19.2. Ao licitante vencedor
 
19.2.1. Todos os encargos previdenciár
e trabalhista em vigor, obrigando
pregados não manterão nenhum v
 
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 
 
19.3.1. A contratação de servidor
quer uma das instituições envolvidas
deste Pregão. 
 
19.3.2. A veiculação de publicidade acerca do contrato, salvo se houver prévia autoriza
Administração da FEC. 
 
19.3.3. A subcontratação de outra empresa para a execução do objeto deste 
 
19.4. A inadimplência do 
e fiscais não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração da 
poderá onerar o objeto desta contratação, razão pela qual o 
pressamente a qualquer vínc
 
20 - DO PAGAMENTO 
 
20.1. O licitante vencedor
discriminada, em 02 (duas) vias, para liquidação e pagamento da despesa, no prazo de 10 
(dez) dias, contado do recebimento parcial do(s) serviços(s), mediante depósito a ser credit
do em conta corrente. 
20.1.1. Caso a licitante vencedora seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de I
postos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Peq
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as normas e procedimentos determinados pelo controle interno
sidade Federal Fluminense, quanto à circulação de pessoas e materiais naquela Unidade,
clusive de acesso à dependência indicada.  

anos causados diretamente à FEC ou aos bens d
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a execução dos serviços, não excluindo 
ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela 

. Manter, durante o período de contratação, o atendimento das condições de habilit
 

licitante vencedor caberá assumir a responsabilidade por: 

. 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 e
pregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a instituição 

as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes 
de trabalho, quando, em ocorrência da espécie forem vítimas os seus empregados durante a 

São expressamente vedadas ao licitante vencedor: 

contratação de servidor ou funcionário pertencente ao quadro de pessoal de qua
instituições envolvidas, FEC e UFF, para execução do contrato decorrente 

veiculação de publicidade acerca do contrato, salvo se houver prévia autoriza

subcontratação de outra empresa para a execução do objeto deste 

A inadimplência do licitante vencedor, com referência aos encargos sociais, comerciais 
e fiscais não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração da 
poderá onerar o objeto desta contratação, razão pela qual o licitante vencedor
pressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a 

 

licitante vencedor deverá apresentar a Administração da FEC
2 (duas) vias, para liquidação e pagamento da despesa, no prazo de 10 

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

Caso a licitante vencedora seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de I
postos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 
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procedimentos determinados pelo controle interno da Univer-
circulação de pessoas e materiais naquela Unidade, in-

ou aos bens da UFF ou ainda a 
serviços, não excluindo 

o ou o acompanhamento pela FEC. 

. Manter, durante o período de contratação, o atendimento das condições de habilita-

ios e obrigações sociais previstos na legislação social 
los na época própria, uma vez que os seus em-

ão envolvida na FEC. 

as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes 
de trabalho, quando, em ocorrência da espécie forem vítimas os seus empregados durante a 

pertencente ao quadro de pessoal de qual-
para execução do contrato decorrente 

veiculação de publicidade acerca do contrato, salvo se houver prévia autorização da 

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

, com referência aos encargos sociais, comerciais 
e fiscais não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração da FEC, nem 

licitante vencedor renuncia ex-
ulo de solidariedade, ativa ou passiva, com a FEC. 

FEC nota fiscal/fatura 
2 (duas) vias, para liquidação e pagamento da despesa, no prazo de 10 

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

Caso a licitante vencedora seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Im-
ueno Porte - SIMPLES, deve-
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rá·apresentar, juntamente com 
retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor.
 
20.1.2. As notas fiscais/faturas
das e o prazo de pagamento será contado a partir de sua nova apresentação
 
20.2. A FEC poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou 
indenizações devidas pelo licitante
 
20.3. Nenhum pagamento será efetuado ao 
uma das situações abaixo especificadas, sem que isso gere direito a alteração de preços ou 
compensação financeira: 
 
20.3.1. Atestação de conformidade da entrega do(s) serviços(s)
 
20.3.2. Comprovação de regularidade junto à Seguridade Social (CND), ao Fundo de Gara
tia por Tempo de Serviço (CRF) e às Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio 
ou sede. 
 
21 - DAS SANÇÕES 
 
21.1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.52
450/2005, ficará impedida de licitar e contratar com a 
tro de fornecedores da FEC
prejuízo das cominações legais e multa, o 
 
21.1.1.  Não assinar o contrato, quando convocada dentro do prazo de validade de sua pr
posta. 
 
21.1.2.  Deixar de entregar do
 
21.1.3.  Apresentar documentação falsa.
 
21.1.4.  Ensejar o retardamento da execução de seu objeto
 
21.1.5.  Não mantiver a proposta.
 
21.1.6.  Falhar ou fraudar na execução do contrato.
 
21.1.7.  Comportar-se de modo inidôneo.
 
21.1.8.  Fizer declaração falsa.
 
21.1.9.  Cometer fraude fiscal.
 
21.3. O licitante estará sujeito à multa de até 10% por cento do valor estimado para a co
tratação quando incorrer em uma das hipóteses da condição anterior.
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apresentar, juntamente com a nota fiscal/fatura a devida comprovação, a fim de evitar a 
retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor.

notas fiscais/faturas que apresentarem qualquer tipo de incorreção serão devolv
das e o prazo de pagamento será contado a partir de sua nova apresentação

poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou 
licitante vencedor, nos termos deste Edital. 

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 

e conformidade da entrega do(s) serviços(s). 

Comprovação de regularidade junto à Seguridade Social (CND), ao Fundo de Gara
tia por Tempo de Serviço (CRF) e às Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio 

Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e artigo
450/2005, ficará impedida de licitar e contratar com a FEC e será descredenciada 

FEC, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem
prejuízo das cominações legais e multa, o licitante e a adjudicatária que: 

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

Deixar de entregar documentação exigida neste Edital. 

Apresentar documentação falsa. 

Ensejar o retardamento da execução de seu objeto. 

Não mantiver a proposta. 

fraudar na execução do contrato. 

de modo inidôneo. 

Fizer declaração falsa. 

Cometer fraude fiscal. 

estará sujeito à multa de até 10% por cento do valor estimado para a co
tratação quando incorrer em uma das hipóteses da condição anterior. 
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a devida comprovação, a fim de evitar a 
retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor. 

que apresentarem qualquer tipo de incorreção serão devolvi-
das e o prazo de pagamento será contado a partir de sua nova apresentação. 

poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou 
 

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

Comprovação de regularidade junto à Seguridade Social (CND), ao Fundo de Garan-
tia por Tempo de Serviço (CRF) e às Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio 

igo 28 do Decreto n. 
e será descredenciada do cadas-

, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem 
que:  

Não assinar o contrato, quando convocada dentro do prazo de validade de sua pro-

estará sujeito à multa de até 10% por cento do valor estimado para a con-
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21.4. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste 
derá, garantida a prévia defesa, aplicar à 
 
21.4.1.  Advertência. 
 
21.4.2.  Multa no percentual de 0,2% (zero vírgula dois por cento) até o máximo de 4,2% 
(quatro vírgula dois por cent
mo de 05 (cinco) dias úteis, uma vez comunicadas oficialmente.
 
21.4.3.  Multa de 10% (dez por cento) sob
ção total do objeto deste Contrato
da comunicação oficial. 
 
21.4.4.  Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
FEC por até 02 (dois) anos, observando o 
1993. 
 
21.5. Declaração de inidoneidade p
rem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre qu
ressarcir a FEC pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com 
base na subitem anterior. 
 
21.6. Da aplicação das penalidades previstas, caberá recurso no prazo de 
úteis a partir da data da intimaç
 
22 - DA REPACTUAÇÃO
 
 Não será admitida repactuação do 
 
23 - DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS
 
 Todas as condições contratuais a serem respeitadas pelas partes
Euclides da Cunha - FEC e contratada
parte integrante deste instrumento convocatório.
 
 
24 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
 
24.1. A critério da Administração da 
 
24.1.1.  Ser anulado se houver
despacho escrito e devidamente fundamentado.
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Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Edital, a Administração 
derá, garantida a prévia defesa, aplicar à contratada as seguintes sanções:

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 deste Contrato, a ser recolhida no prazo máx
mo de 05 (cinco) dias úteis, uma vez comunicadas oficialmente. 

Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato
total do objeto deste Contrato, a ser recolhida no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados 

Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
FEC por até 02 (dois) anos, observando o Inciso III, Art. 87 da Lei 8.666 de 21 de Junho de 

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a FEC
rem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre qu

pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com 
 

Da aplicação das penalidades previstas, caberá recurso no prazo de 
úteis a partir da data da intimação. 

DA REPACTUAÇÃO 

admitida repactuação do contrato administrativo a ser firmado

DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS 

Todas as condições contratuais a serem respeitadas pelas partes
e contratada estão dispostas na minuta do contrato

parte integrante deste instrumento convocatório. 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

A critério da Administração da FEC, este Pregão poderá: 

se houver ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante 
despacho escrito e devidamente fundamentado. 
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, a Administração da FEC po-
as seguintes sanções: 

Multa no percentual de 0,2% (zero vírgula dois por cento) até o máximo de 4,2% 
, a ser recolhida no prazo máxi-

re o valor total deste Contrato, no caso de inexecu-
da no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados 

Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Inciso III, Art. 87 da Lei 8.666 de 21 de Junho de 

FEC enquanto perdura-
rem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado 

pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com 

Da aplicação das penalidades previstas, caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias 

administrativo a ser firmado. 

Todas as condições contratuais a serem respeitadas pelas partes, ou seja Fundação 
minuta do contrato administrativo, 

ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante 
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24.1.2.  A anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera obrigação 
de indenização, ressalvado o disposto no § 2° do arti
de 2005. 
 
24.2.  A nulidade do procedimento licitatório induz à do contrato, ressalvado, ainda, o di
positivo citado na alínea anterior
 
24.3.  Ser revogado, a juízo da Administração da 
inconveniente ao interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente compr
vado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta.
 
24.4.  Ser transferida a data da sessão pública, por conveniência exclusiva da Administração 
da FEC. 
 
24.5.  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, poster
 
24.6.  É facultado ao Pregoeiro ou à 
Pregão, promover diligência destinada a esclarecer, completar, ou melhor
sendo vedada à inclusão posterior de informações ou de documentos que dever
originariamente da proposta/
 
24.7.  As normas que disciplinam este 
pliação da disputa entre os interessados, desde que não haja comprometimento da segurança 
do contrato a ser firmado. 
 
24.8.  Os casos omissos ou situações não explicadas neste Edital e seus 
didos pela FEC, segundo as disposições contidas
demais regulamentos e normas administrativas Federais, independentemente de suas tran
crições. 
 
24.9.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na Gerê
cia de Suprimentos da FEC
– CNPJ nº 03.438.229/0001
horas. 
 
24.10.  Acompanham este Edital os seguintes Anexos:
 
Anexo I Memorial Descritivo e Especificações Técnicas dos 
Anexo II Planilha Orçamentária
Anexo III Cronograma Físico
Anexo IV Modelo de Proposta de Preços

Anexo V Declaração de Inexistência de Trabalhador Menor Trabalhando em Condições 
Perigosas, Insalubre ou Noturna.

Anexo VI Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos.
Anexo VII Atestado de Vistoria Técnica
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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 

A nulidade do procedimento licitatório induz à do contrato, ressalvado, ainda, o di
positivo citado na alínea anterior. 

Ser revogado, a juízo da Administração da FEC, se for considerado 
inconveniente ao interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente compr
vado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta. 

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

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 

á em uma próxima sessão a ser convocada pelo Pregoeiro, poster

É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior da FEC, em qualquer fase deste 
Pregão, promover diligência destinada a esclarecer, completar, ou melhor
sendo vedada à inclusão posterior de informações ou de documentos que dever

roposta/documentação. 

As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da a
entre os interessados, desde que não haja comprometimento da segurança 

 

Os casos omissos ou situações não explicadas neste Edital e seus 
, segundo as disposições contidas na Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, 

demais regulamentos e normas administrativas Federais, independentemente de suas tran

Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na Gerê
FEC, Rua Miguel de Frias, 123 – Parte, Icaraí - 

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

Acompanham este Edital os seguintes Anexos:  

Memorial Descritivo e Especificações Técnicas dos Serviços
Planilha Orçamentária 
Cronograma Físico-Financeiro 
Modelo de Proposta de Preços 
Declaração de Inexistência de Trabalhador Menor Trabalhando em Condições 
Perigosas, Insalubre ou Noturna. 

de Inexistência de Fatos Impeditivos. 
Atestado de Vistoria Técnica 
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A anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera obrigação 
go 29 do Decreto nº 5.450, de 31 de maio 

A nulidade do procedimento licitatório induz à do contrato, ressalvado, ainda, o dis-

, se for considerado inoportuno ou 
inconveniente ao interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente compro-

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

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 

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

, 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 

regão serão sempre interpretadas em favor da am-
entre os interessados, desde que não haja comprometimento da segurança 

Os casos omissos ou situações não explicadas neste Edital e seus Anexos serão deci-
alterações posteriores, 

demais regulamentos e normas administrativas Federais, independentemente de suas trans-

Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na Gerên-
 Niterói Rio de Janeiro 

12 horas e das 13 às 17 

Serviços 

Declaração de Inexistência de Trabalhador Menor Trabalhando em Condições 
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Anexo VIII Declaração de Elaboração Independente da Proposta
Anexo IX Minuta de Contrato
Anexo X Guia de Fiscalização do Contrato
 
 

 
 
 
 
 
 

Professora Miriam Assunção de Souza Lepsch
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Declaração de Elaboração Independente da Proposta. 
Minuta de Contrato 
Guia de Fiscalização do Contrato 

Niterói, __

Professora Miriam Assunção de Souza Lepsch 
Diretora Presidente 

Fundação Euclides da Cunha – FEC 
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__ de________ de ____. 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS

PROJETO DE MODIFICAÇÃO

 
 
I – OBJETIVO 
 
O projeto de um dos prédios a ser utilizado pelo novo Instituto que está sendo form

do no Pólo de Santo Antonio de Pádua foi concebido inicialmente com apenas duas salas de 
aula. Para adequá-lo a novas e urgentes demandas exigidas pelos novos usuários, foi necess
ria a subdivisão dessas salas e o acréscimo de um segundo pavimento, que deverá abrigar 
ambientes de pesquisa, além de novos banheiros para a unidade.

 
Seu estudo preliminar 

rem ocupados à medida que os novos cursos de graduação forem sendo naturalmente ampl
ados pelos atuais usuários (cursos de Matemática, Física e Pedagogia), fato que ocorrerá com 
a devolução à Prefeitura de Pádua do CIEP, onde os cursos estão provisoriamente instalados. 
A área construída desse prédio será de 395,24 m2 , incluindo o acréscimo.

 
 O programa de necessidades estabelecido se compõe por salas de pesquisadores, nos 

dois pavimentos, a serem subdivididas em estações de trabalho para cerca de 30 pesquisad
res, uma sala multimídia, acesso vertical por escada e plataforma de elevação vertic
ros masculino, feminino, além de um especial, para atender às normas de acessibilidade, além 
das áreas de circulação de largura máxima e comprimento mínimo, um depósito de material 
de limpeza e um almoxarifado. 

 
Estas especificações/descrições d

forma, definindo procedimentos de execução, bem como, determinando os materiais a serem 
empregados nos serviços a serem desenvolvidos, sendo estas complementadas pelo projeto 
de arquitetura e planilha orça

 
II – GARANTIA 
 
Compete à empresa executora garantir e responsabilizar

dos serviços listados, nos termos da legislação em vigor, obrigando
refazer, sem ônus para a contratante, quaisquer serviços
acordo com as condições deste memorial e projeto básico, bem como não executados a co
tento. 

 
III – VISTORIA 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2013/FEC 
PROCESSO Nº 31903/2012-11 

 
 

ANEXO I 
 

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS
 

PROJETO DE MODIFICAÇÃO E ACRÉSCIMO EM PRÉDIO DO INFES EM SA
TO ANTONIO DE PÁDUA 

O projeto de um dos prédios a ser utilizado pelo novo Instituto que está sendo form
do no Pólo de Santo Antonio de Pádua foi concebido inicialmente com apenas duas salas de 

lo a novas e urgentes demandas exigidas pelos novos usuários, foi necess
ria a subdivisão dessas salas e o acréscimo de um segundo pavimento, que deverá abrigar 
ambientes de pesquisa, além de novos banheiros para a unidade. 

Seu estudo preliminar resultou numa edificação distribuída em dois pavimentos, a s
rem ocupados à medida que os novos cursos de graduação forem sendo naturalmente ampl
ados pelos atuais usuários (cursos de Matemática, Física e Pedagogia), fato que ocorrerá com 

feitura de Pádua do CIEP, onde os cursos estão provisoriamente instalados. 
A área construída desse prédio será de 395,24 m2 , incluindo o acréscimo.

O programa de necessidades estabelecido se compõe por salas de pesquisadores, nos 
dois pavimentos, a serem subdivididas em estações de trabalho para cerca de 30 pesquisad
res, uma sala multimídia, acesso vertical por escada e plataforma de elevação vertic
ros masculino, feminino, além de um especial, para atender às normas de acessibilidade, além 
das áreas de circulação de largura máxima e comprimento mínimo, um depósito de material 
de limpeza e um almoxarifado.  

Estas especificações/descrições dos serviços fazem parte do projeto básico para a r
forma, definindo procedimentos de execução, bem como, determinando os materiais a serem 
empregados nos serviços a serem desenvolvidos, sendo estas complementadas pelo projeto 
de arquitetura e planilha orçamentária.  

Compete à empresa executora garantir e responsabilizar-se, pela perfeita execução 
dos serviços listados, nos termos da legislação em vigor, obrigando-
refazer, sem ônus para a contratante, quaisquer serviços ou materiais que não estejam de 
acordo com as condições deste memorial e projeto básico, bem como não executados a co
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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS 

E ACRÉSCIMO EM PRÉDIO DO INFES EM SAN-

O projeto de um dos prédios a ser utilizado pelo novo Instituto que está sendo forma-
do no Pólo de Santo Antonio de Pádua foi concebido inicialmente com apenas duas salas de 

lo a novas e urgentes demandas exigidas pelos novos usuários, foi necessá-
ria a subdivisão dessas salas e o acréscimo de um segundo pavimento, que deverá abrigar 

resultou numa edificação distribuída em dois pavimentos, a se-
rem ocupados à medida que os novos cursos de graduação forem sendo naturalmente ampli-
ados pelos atuais usuários (cursos de Matemática, Física e Pedagogia), fato que ocorrerá com 

feitura de Pádua do CIEP, onde os cursos estão provisoriamente instalados. 
A área construída desse prédio será de 395,24 m2 , incluindo o acréscimo. 

O programa de necessidades estabelecido se compõe por salas de pesquisadores, nos 
dois pavimentos, a serem subdivididas em estações de trabalho para cerca de 30 pesquisado-
res, uma sala multimídia, acesso vertical por escada e plataforma de elevação vertical, banhei-
ros masculino, feminino, além de um especial, para atender às normas de acessibilidade, além 
das áreas de circulação de largura máxima e comprimento mínimo, um depósito de material 

os serviços fazem parte do projeto básico para a re-
forma, definindo procedimentos de execução, bem como, determinando os materiais a serem 
empregados nos serviços a serem desenvolvidos, sendo estas complementadas pelo projeto 

se, pela perfeita execução 
-se a substituir e / ou 

ou materiais que não estejam de 
acordo com as condições deste memorial e projeto básico, bem como não executados a con-
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Antes da apresentação da proposta, a empresa deverá examinar os desenhos, especif
cações e demais elementos técni
ar previamente o local da obra a fim de levantar quantidades, verificar a complexidade dos 
serviços e também, eventuais dúvidas, omissões ou falhas, as quais deverão ser sanadas antes 
da licitação. 

 
A empresa deverá comunicar imediatamente e por escrito, eventuais discrepâncias, 

erros ou omissões que porventura tenha observado de forma a sanar aqueles que possam tr
zer embaraços ao perfeito desenvolvimento da obra antes da licitação. 

 
IV – ALTERAÇÃO DE SERVIÇOS
 
Se, por qualquer motivo, houver necessidade de alteração das obras / serviços e / ou 

especificações do projeto básico, ou se surgirem problemas durante o transcorrer das me
mas, não possíveis de serem previstos com antecedência, a contratada
escrito, tais alterações e / ou problemas, submetendo

 
V – ORÇAMENTO
 
O orçamento que acompanha este memorial é básico e é fonte de referência para a lic

tação. Para cotação realística dos serviços a
não possam isentar-se de responsabilidades futuras, devido às condições atualmente existe
tes. Para os casos omissos neste memorial descritivo, dever
senho e vice-versa. 

 
A CONTRATADA deverá apresentar o seu orçamento de forma completa e de modo 

a contemplar todos os serviços e materiais para que atenda à obra, conforme o projeto básico 
fornecido. Não serão aceitas reclamações e ou solicitações de serviços adicionais de itens
não estejam inicialmente no orçamento “BÁSICO”.

 
VI – EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA
 
É de inteira responsabilidade da firma executora a observação e adoção dos equip

mentos de segurança adequados, visando não permitir a ocorrência de danos físicos e mater
ais, não só em relação aos seus funcionários, como também, com relação aos funcionários da 
UFF, alunos e demais usuários.

 
Caberá à CONTRATADA a montagem e desmontagem de andaimes, se necessários, 

assim como assumir a responsabilidade do fechamento das ár
verem sendo executados os serviços.

 
VII – MATERIAIS
 
O licitante deverá incluir em seus preços FORNECIMENTO de todos os materiais 

necessários à execução e instalação dos serviços relacionados abaixo.
 
Todos os materiais a se

e adequados à finalidade a que se destinam. Caso a 
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Antes da apresentação da proposta, a empresa deverá examinar os desenhos, especif
cações e demais elementos técnicos fornecidos para execução dos serviços, bem como vistor
ar previamente o local da obra a fim de levantar quantidades, verificar a complexidade dos 
serviços e também, eventuais dúvidas, omissões ou falhas, as quais deverão ser sanadas antes 

A empresa deverá comunicar imediatamente e por escrito, eventuais discrepâncias, 
erros ou omissões que porventura tenha observado de forma a sanar aqueles que possam tr
zer embaraços ao perfeito desenvolvimento da obra antes da licitação.  

O DE SERVIÇOS 

Se, por qualquer motivo, houver necessidade de alteração das obras / serviços e / ou 
especificações do projeto básico, ou se surgirem problemas durante o transcorrer das me
mas, não possíveis de serem previstos com antecedência, a contratada
escrito, tais alterações e / ou problemas, submetendo-os, previamente, à fiscalização.

ORÇAMENTO 

O orçamento que acompanha este memorial é básico e é fonte de referência para a lic
tação. Para cotação realística dos serviços as licitantes deverão vistoriar o local a fim de que 

se de responsabilidades futuras, devido às condições atualmente existe
tes. Para os casos omissos neste memorial descritivo, dever-se-á seguir as indicações do d

CONTRATADA deverá apresentar o seu orçamento de forma completa e de modo 
a contemplar todos os serviços e materiais para que atenda à obra, conforme o projeto básico 
fornecido. Não serão aceitas reclamações e ou solicitações de serviços adicionais de itens
não estejam inicialmente no orçamento “BÁSICO”. 

EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA 

É de inteira responsabilidade da firma executora a observação e adoção dos equip
mentos de segurança adequados, visando não permitir a ocorrência de danos físicos e mater
ais, não só em relação aos seus funcionários, como também, com relação aos funcionários da 
UFF, alunos e demais usuários. 

Caberá à CONTRATADA a montagem e desmontagem de andaimes, se necessários, 
assim como assumir a responsabilidade do fechamento das áreas, próximo do local onde est
verem sendo executados os serviços. 

MATERIAIS 

O licitante deverá incluir em seus preços FORNECIMENTO de todos os materiais 
necessários à execução e instalação dos serviços relacionados abaixo. 

Todos os materiais a serem utilizados serão novos, de primeira qualidade, resistentes 
e adequados à finalidade a que se destinam. Caso a CONTRATADA
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Antes da apresentação da proposta, a empresa deverá examinar os desenhos, especifi-
cos fornecidos para execução dos serviços, bem como vistori-

ar previamente o local da obra a fim de levantar quantidades, verificar a complexidade dos 
serviços e também, eventuais dúvidas, omissões ou falhas, as quais deverão ser sanadas antes 

A empresa deverá comunicar imediatamente e por escrito, eventuais discrepâncias, 
erros ou omissões que porventura tenha observado de forma a sanar aqueles que possam tra-

 

Se, por qualquer motivo, houver necessidade de alteração das obras / serviços e / ou 
especificações do projeto básico, ou se surgirem problemas durante o transcorrer das mes-
mas, não possíveis de serem previstos com antecedência, a contratada deverá justificar, por 

os, previamente, à fiscalização. 

O orçamento que acompanha este memorial é básico e é fonte de referência para a lici-
s licitantes deverão vistoriar o local a fim de que 

se de responsabilidades futuras, devido às condições atualmente existen-
á seguir as indicações do de-

CONTRATADA deverá apresentar o seu orçamento de forma completa e de modo 
a contemplar todos os serviços e materiais para que atenda à obra, conforme o projeto básico 
fornecido. Não serão aceitas reclamações e ou solicitações de serviços adicionais de itens que 

É de inteira responsabilidade da firma executora a observação e adoção dos equipa-
mentos de segurança adequados, visando não permitir a ocorrência de danos físicos e materi-
ais, não só em relação aos seus funcionários, como também, com relação aos funcionários da 

Caberá à CONTRATADA a montagem e desmontagem de andaimes, se necessários, 
eas, próximo do local onde esti-

O licitante deverá incluir em seus preços FORNECIMENTO de todos os materiais 

rem utilizados serão novos, de primeira qualidade, resistentes 
CONTRATADA utilize materiais cuja 
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qualidade seja duvidosa (marcas desconhecidas ou de fabricantes sem renome no mercado 
para o tipo de material específico), caberá à mesma comprovar, através de testes, atestados 
etc., estarem os mesmos de acordo com as normas técnicas, se solicitado pela FISCALIZ
ÇÃO. 

 
A fiscalização poderá solicitar uma vistoria em conjunto com o representante do f

bricante, visando obter o melhor controle de qualidade possível dos serviços e produtos util
zados. 

 
VIII – MÃO DE OBRA
 
Os serviços serão executados com mão de obra qualificada, com especialização para 

cada tipo de serviços, a serem executados.
 
A CONTRATADA

relação dos funcionários que irão prestar serviço naquele local, com os respectivos números 
de identidade (R.G.). 

 
Todos os funcionários da 

respectivos crachás de identificação, bem como uniforme completo com logomarca da empr
sa. 

 
Deverão ser previstos horários normais de trabalho. Nos finais de semana e feriados, 

os horários deverão ser combinados previamente com a administração da Unidade.
 
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
 
1 – SERVIÇOS PRELIMINARES
 
1.1- PLACA DE OBRA
 
A CONTRATADA

das até a entrega definitiva da obra, o local indicado pela FISCALIZAÇÃO para guarda de 
material e utilização do mesmo pelos seus funcionários e instalará uma placa de obra, medi
do no mínimo 1,0 m2, podendo ser de chapa metálica ou outro material aprovado pela fiscal
zação, constando neste o objeto da obra, o engenheiro responsável com seu CREA e o end
reço da obra e com o nome da Empresa Contratada. 

 
1.2- Barracão de Obra
 
Correrão exclusivamente por conta da 

ção à construção, manutenção e administração dos canteiros de obra; que compreende a con
trução de barracão em compensado
mo suas ligações provisórias de água, esgoto e elétrica, fechamento do local de execução da 
obra com tapumes e dos andaimes necessários para execução de todos os serviços.

 
2 – DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
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qualidade seja duvidosa (marcas desconhecidas ou de fabricantes sem renome no mercado 
l específico), caberá à mesma comprovar, através de testes, atestados 

etc., estarem os mesmos de acordo com as normas técnicas, se solicitado pela FISCALIZ

A fiscalização poderá solicitar uma vistoria em conjunto com o representante do f
sando obter o melhor controle de qualidade possível dos serviços e produtos util

MÃO DE OBRA 

Os serviços serão executados com mão de obra qualificada, com especialização para 
cada tipo de serviços, a serem executados. 

CONTRATADA deverá fornecer à FISCALIZAÇÃO, antes do início das obras, a 
relação dos funcionários que irão prestar serviço naquele local, com os respectivos números 

Todos os funcionários da CONTRATADA deverão estar, necessariamente, com os 
ectivos crachás de identificação, bem como uniforme completo com logomarca da empr

Deverão ser previstos horários normais de trabalho. Nos finais de semana e feriados, 
os horários deverão ser combinados previamente com a administração da Unidade.

CRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

SERVIÇOS PRELIMINARES 

PLACA DE OBRA 

CONTRATADA providenciará às suas expensas e manterá em condições adequ
das até a entrega definitiva da obra, o local indicado pela FISCALIZAÇÃO para guarda de 

mesmo pelos seus funcionários e instalará uma placa de obra, medi
do no mínimo 1,0 m2, podendo ser de chapa metálica ou outro material aprovado pela fiscal
zação, constando neste o objeto da obra, o engenheiro responsável com seu CREA e o end

e com o nome da Empresa Contratada.  

Barracão de Obra 

Correrão exclusivamente por conta da CONTRATADA todas as despesas com rel
ção à construção, manutenção e administração dos canteiros de obra; que compreende a con
trução de barracão em compensado de madeira para guarda de materiais, vestiários, bem c
mo suas ligações provisórias de água, esgoto e elétrica, fechamento do local de execução da 
obra com tapumes e dos andaimes necessários para execução de todos os serviços.

DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 
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qualidade seja duvidosa (marcas desconhecidas ou de fabricantes sem renome no mercado 
l específico), caberá à mesma comprovar, através de testes, atestados 

etc., estarem os mesmos de acordo com as normas técnicas, se solicitado pela FISCALIZA-

A fiscalização poderá solicitar uma vistoria em conjunto com o representante do fa-
sando obter o melhor controle de qualidade possível dos serviços e produtos utili-

Os serviços serão executados com mão de obra qualificada, com especialização para 

deverá fornecer à FISCALIZAÇÃO, antes do início das obras, a 
relação dos funcionários que irão prestar serviço naquele local, com os respectivos números 

deverão estar, necessariamente, com os 
ectivos crachás de identificação, bem como uniforme completo com logomarca da empre-

Deverão ser previstos horários normais de trabalho. Nos finais de semana e feriados, 
os horários deverão ser combinados previamente com a administração da Unidade. 

providenciará às suas expensas e manterá em condições adequa-
das até a entrega definitiva da obra, o local indicado pela FISCALIZAÇÃO para guarda de 

mesmo pelos seus funcionários e instalará uma placa de obra, medin-
do no mínimo 1,0 m2, podendo ser de chapa metálica ou outro material aprovado pela fiscali-
zação, constando neste o objeto da obra, o engenheiro responsável com seu CREA e o ende-

todas as despesas com rela-
ção à construção, manutenção e administração dos canteiros de obra; que compreende a cons-

de madeira para guarda de materiais, vestiários, bem co-
mo suas ligações provisórias de água, esgoto e elétrica, fechamento do local de execução da 
obra com tapumes e dos andaimes necessários para execução de todos os serviços. 



 

Rua Miguel de Frias

As demolições deverão ser feitas dentro da mais perfeita técnica, de forma a se evit
rem danos à integridade do prédio.

 
Toda remoção e/ou retirada que implique em reaproveitamento e reinstalação dos 

materiais e equipamentos será executada cuid
reaproveitamento, oriundas das demolições e/ou retiradas, indicadas no projeto e planilha, 
serão vistoriadas e selecionadas, ficando a cargo da fiscalização a definição sobre seu destino.

 
3 – ESTRUTURA EM CON
 
O acréscimo do segundo pavimento ao prédio implicará na execução de uma circul

ção vertical e uma nova laje de forro, para o segundo teto. A laje invertida existente passará a 
ter função de teto do primeiro pavimento e será executada uma nova
mento existente, que terá a função de piso do segundo pavimento. As medidas de altura e 
espessura das duas novas lajes estão definidas no Projeto de Arquitetura e são acompanhadas 
pela planilha orçamentária e por esta descrição de serv

 
Para o apoio da escada, das vigas, e das paredes que a circundam nesse acréscimo será 

construído um novo pilar, que descarrega sua carga em uma sapata de fundação superficial, 
com as mesmas medidas dos pilares existentes nos demais limites do prédio
de apoio à nova laje de forro, no teto do segundo pavimento, não poderão exceder aos 50 cm 
de altura, conforme o definido pelo Projeto de Arquitetura. A planta de forma dessas vigas 
deverá ser semelhante à planta de forma das vigas existe

 
3.1 - Formas 
 
Serão fornecidas e colocadas formas de chapas de madeira compensada, empregando

se as de 10 mm, resinadas, plastificadas, servindo até 4 vezes, e a madeira de pinho auxiliar 3 
vezes, inclusive desmoldagem. O escorament
com tubulação metálica. 

 
3.2 – Armação 
 
Será utilizada armação de aço CA 60 para os diâmetros até 6,3 mm e aço CA 50 para 

os diâmetros de 8,0 mm até 12,5 mm, com arame 18 nas amarrações, nas armaduras das v
rias peças de concreto, sendo admitidas perdas de até 10%. Foi considerado um consumo de 
11,16 metros cúbicos de concreto no cálculo da armação utilizada.

 
3.3 – Concreto Armado
 
Será fornecido e colocado concreto bombeado ou de betoneira, com resistência a 

pressão, fck 20 Mpa, quando utilizado o fornecimento de concreto importado de usina, col
cação nas formas, espalhamento, adensamento mecânico e acabamento. Foi considerada a 
utilização de 77 kg de aço por metro cúbico de concreto.

 
3.4 – Lajes pré molda
Serão fornecidas e colocadas apoiadas sobre as vigas do novo teto, lajes pré moldadas 

para forro, preparadas para sobrecarga de 100 kg por metro quadrado, com vigotas de 8 cm 
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As demolições deverão ser feitas dentro da mais perfeita técnica, de forma a se evit
rem danos à integridade do prédio. 

Toda remoção e/ou retirada que implique em reaproveitamento e reinstalação dos 
materiais e equipamentos será executada cuidadosamente. As sobras de material, de possível 
reaproveitamento, oriundas das demolições e/ou retiradas, indicadas no projeto e planilha, 
serão vistoriadas e selecionadas, ficando a cargo da fiscalização a definição sobre seu destino.

ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO 

O acréscimo do segundo pavimento ao prédio implicará na execução de uma circul
ção vertical e uma nova laje de forro, para o segundo teto. A laje invertida existente passará a 
ter função de teto do primeiro pavimento e será executada uma nova
mento existente, que terá a função de piso do segundo pavimento. As medidas de altura e 
espessura das duas novas lajes estão definidas no Projeto de Arquitetura e são acompanhadas 
pela planilha orçamentária e por esta descrição de serviços. 

Para o apoio da escada, das vigas, e das paredes que a circundam nesse acréscimo será 
construído um novo pilar, que descarrega sua carga em uma sapata de fundação superficial, 
com as mesmas medidas dos pilares existentes nos demais limites do prédio
de apoio à nova laje de forro, no teto do segundo pavimento, não poderão exceder aos 50 cm 
de altura, conforme o definido pelo Projeto de Arquitetura. A planta de forma dessas vigas 
deverá ser semelhante à planta de forma das vigas existentes no primeiro teto.

Serão fornecidas e colocadas formas de chapas de madeira compensada, empregando
se as de 10 mm, resinadas, plastificadas, servindo até 4 vezes, e a madeira de pinho auxiliar 3 
vezes, inclusive desmoldagem. O escoramento das vigas deverá ser feito preferencialmente 

Será utilizada armação de aço CA 60 para os diâmetros até 6,3 mm e aço CA 50 para 
os diâmetros de 8,0 mm até 12,5 mm, com arame 18 nas amarrações, nas armaduras das v

as peças de concreto, sendo admitidas perdas de até 10%. Foi considerado um consumo de 
11,16 metros cúbicos de concreto no cálculo da armação utilizada. 

Concreto Armado 

Será fornecido e colocado concreto bombeado ou de betoneira, com resistência a 
pressão, fck 20 Mpa, quando utilizado o fornecimento de concreto importado de usina, col
cação nas formas, espalhamento, adensamento mecânico e acabamento. Foi considerada a 
utilização de 77 kg de aço por metro cúbico de concreto. 

Lajes pré moldadas para forro 
Serão fornecidas e colocadas apoiadas sobre as vigas do novo teto, lajes pré moldadas 

para forro, preparadas para sobrecarga de 100 kg por metro quadrado, com vigotas de 8 cm 
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As demolições deverão ser feitas dentro da mais perfeita técnica, de forma a se evita-

Toda remoção e/ou retirada que implique em reaproveitamento e reinstalação dos 
adosamente. As sobras de material, de possível 

reaproveitamento, oriundas das demolições e/ou retiradas, indicadas no projeto e planilha, 
serão vistoriadas e selecionadas, ficando a cargo da fiscalização a definição sobre seu destino. 

O acréscimo do segundo pavimento ao prédio implicará na execução de uma circula-
ção vertical e uma nova laje de forro, para o segundo teto. A laje invertida existente passará a 
ter função de teto do primeiro pavimento e será executada uma nova laje apoiada no viga-
mento existente, que terá a função de piso do segundo pavimento. As medidas de altura e 
espessura das duas novas lajes estão definidas no Projeto de Arquitetura e são acompanhadas 

Para o apoio da escada, das vigas, e das paredes que a circundam nesse acréscimo será 
construído um novo pilar, que descarrega sua carga em uma sapata de fundação superficial, 
com as mesmas medidas dos pilares existentes nos demais limites do prédio. Quanto às vigas 
de apoio à nova laje de forro, no teto do segundo pavimento, não poderão exceder aos 50 cm 
de altura, conforme o definido pelo Projeto de Arquitetura. A planta de forma dessas vigas 

ntes no primeiro teto. 

Serão fornecidas e colocadas formas de chapas de madeira compensada, empregando-
se as de 10 mm, resinadas, plastificadas, servindo até 4 vezes, e a madeira de pinho auxiliar 3 

o das vigas deverá ser feito preferencialmente 

Será utilizada armação de aço CA 60 para os diâmetros até 6,3 mm e aço CA 50 para 
os diâmetros de 8,0 mm até 12,5 mm, com arame 18 nas amarrações, nas armaduras das vá-

as peças de concreto, sendo admitidas perdas de até 10%. Foi considerado um consumo de 

Será fornecido e colocado concreto bombeado ou de betoneira, com resistência a com-
pressão, fck 20 Mpa, quando utilizado o fornecimento de concreto importado de usina, colo-
cação nas formas, espalhamento, adensamento mecânico e acabamento. Foi considerada a 

Serão fornecidas e colocadas apoiadas sobre as vigas do novo teto, lajes pré moldadas 
para forro, preparadas para sobrecarga de 100 kg por metro quadrado, com vigotas de 8 cm 
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de altura e capas de concreto com fck de 20 MPA, de 3 cm de altura
mento e ferragem negativa. 

 
3.5 – Lajes pré moldadas para piso
 
Serão fornecidas e colocadas apoiadas sobre as vigas invertidas existentes, lajes pré 

moldadas para piso, preparadas para sobrecarga de 200 kg por metro quadrado, com vi
de 8 cm de altura e capas de concreto com fck de 20 MPA, de 4 cm de altura, considerando 
fornecimento e ferragem negativa. 

 
4 – PAREDES E PAINÉIS
 
4.1 – Alvenaria de ½ Vez
 
Será executada no novo segundo pavimento e na caixa de circulação vertical, 

ria de tijolo cerâmico furado de 10 x 20 x 20 cm com espessura de 10 cm, assentada em a
gamassa de cimento e areia, com traço de 1:4, com juntas de espessura uniforme, que terá a 
finalidade de delimitar banheiros e paredes externas, conforme indicaçõ
perfeita aderência da alvenaria de tijolos às superfícies de concreto, será aplicado chapisco 
com argamassa de cimento e areia, traço 1:3. Nos pilares deverá ser prevista ferragem de 
amarração para a alvenaria. Sobre os parapeitos, serã

 
4.2 – Divisória em granito
 
Serão fornecidas e colocadas paredes divisórias em granito cinza para os boxes dos 

banheiros, com espessura mínima de 2 cm, polido nas duas faces, inclusive assentamento.
 
4.3 – Painéis de divisória
 
Em uma segunda etapa da obra, serão fornecidas e colocadas paredes divisórias de 35 

mm de espessura, em painel cego com miolo em vermiculita, revestido com chapa laminada, 
cores a serem definidas pela fiscalização e montantes em alumínio anodi
portas incluídas, sendo as fechaduras e ferragens cotadas em outro item.

 
5 – INSTALAÇÕES
 
5.1 – Instalações hidráulicas
 
5.1.1 – Reservatório de 1000 l
 
Está previsto o fornecimento e instalação de duas caixas d’água de 1000 l em fibroc

mento, sobre estrutura de madeira, com todos os acessórios, como tampa, bóia, além de tub
lação e conexões em PVC para instalações dos barriletes, sistema de limpeza e demais lig
ções. 

 
5.1.2 – Tubulação em PVC rosqueável com conexões
Está prevista a insta

devidas conexões, para a instalação das colunas e ramais e com diâmetros de 1”e 3/4” 
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de altura e capas de concreto com fck de 20 MPA, de 3 cm de altura, considerando fornec
mento e ferragem negativa.  

Lajes pré moldadas para piso 

Serão fornecidas e colocadas apoiadas sobre as vigas invertidas existentes, lajes pré 
moldadas para piso, preparadas para sobrecarga de 200 kg por metro quadrado, com vi
de 8 cm de altura e capas de concreto com fck de 20 MPA, de 4 cm de altura, considerando 
fornecimento e ferragem negativa.  

PAREDES E PAINÉIS 

Alvenaria de ½ Vez 

Será executada no novo segundo pavimento e na caixa de circulação vertical, 
ria de tijolo cerâmico furado de 10 x 20 x 20 cm com espessura de 10 cm, assentada em a
gamassa de cimento e areia, com traço de 1:4, com juntas de espessura uniforme, que terá a 
finalidade de delimitar banheiros e paredes externas, conforme indicaçõ
perfeita aderência da alvenaria de tijolos às superfícies de concreto, será aplicado chapisco 
com argamassa de cimento e areia, traço 1:3. Nos pilares deverá ser prevista ferragem de 
amarração para a alvenaria. Sobre os parapeitos, serão executadas cintas de concreto armado.

Divisória em granito 

Serão fornecidas e colocadas paredes divisórias em granito cinza para os boxes dos 
banheiros, com espessura mínima de 2 cm, polido nas duas faces, inclusive assentamento.

e divisória 

Em uma segunda etapa da obra, serão fornecidas e colocadas paredes divisórias de 35 
mm de espessura, em painel cego com miolo em vermiculita, revestido com chapa laminada, 
cores a serem definidas pela fiscalização e montantes em alumínio anodi
portas incluídas, sendo as fechaduras e ferragens cotadas em outro item.

INSTALAÇÕES 

Instalações hidráulicas 

Reservatório de 1000 l 

Está previsto o fornecimento e instalação de duas caixas d’água de 1000 l em fibroc
mento, sobre estrutura de madeira, com todos os acessórios, como tampa, bóia, além de tub
lação e conexões em PVC para instalações dos barriletes, sistema de limpeza e demais lig

Tubulação em PVC rosqueável com conexões 
Está prevista a instalação de tubulação para água fria, em PVC rosqueável, com as 

devidas conexões, para a instalação das colunas e ramais e com diâmetros de 1”e 3/4” 
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, considerando forneci-

Serão fornecidas e colocadas apoiadas sobre as vigas invertidas existentes, lajes pré 
moldadas para piso, preparadas para sobrecarga de 200 kg por metro quadrado, com vigotas 
de 8 cm de altura e capas de concreto com fck de 20 MPA, de 4 cm de altura, considerando 

Será executada no novo segundo pavimento e na caixa de circulação vertical, alvena-
ria de tijolo cerâmico furado de 10 x 20 x 20 cm com espessura de 10 cm, assentada em ar-
gamassa de cimento e areia, com traço de 1:4, com juntas de espessura uniforme, que terá a 
finalidade de delimitar banheiros e paredes externas, conforme indicações do projeto. Para 
perfeita aderência da alvenaria de tijolos às superfícies de concreto, será aplicado chapisco 
com argamassa de cimento e areia, traço 1:3. Nos pilares deverá ser prevista ferragem de 

o executadas cintas de concreto armado. 

Serão fornecidas e colocadas paredes divisórias em granito cinza para os boxes dos 
banheiros, com espessura mínima de 2 cm, polido nas duas faces, inclusive assentamento. 

Em uma segunda etapa da obra, serão fornecidas e colocadas paredes divisórias de 35 
mm de espessura, em painel cego com miolo em vermiculita, revestido com chapa laminada, 
cores a serem definidas pela fiscalização e montantes em alumínio anodizado natural com 
portas incluídas, sendo as fechaduras e ferragens cotadas em outro item. 

Está previsto o fornecimento e instalação de duas caixas d’água de 1000 l em fibroci-
mento, sobre estrutura de madeira, com todos os acessórios, como tampa, bóia, além de tubu-
lação e conexões em PVC para instalações dos barriletes, sistema de limpeza e demais liga-

lação de tubulação para água fria, em PVC rosqueável, com as 
devidas conexões, para a instalação das colunas e ramais e com diâmetros de 1”e 3/4”  
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5.1.3 – Pontos de água fria de PVC rosqueável com conexões
 
Está prevista a instalação das saídas de água fr

com as devidas ligações e conexões com diâmetros de 1/2”.
 
 
5.2 – Instalações de esgoto e águas pluviais
 
5.2.1 – Ralo sifonado
 
Está prevista a instalação de ralos sifonados em PVC de 100 x 100 mm, simples para 

o esgotamento dos banheiros, no vão entre a laje do primeiro teto e a laje do piso do segundo 
pavimento. 

 
5.2.2 – Caixa de inspeção
 
Está prevista a instalação de uma nova caixa de inspeção em concreto pré moldado, 

com 60 cm de diâmetro e 60 cm de profundidade, c
existente através de tubulação em PVC de 100 mm.

 
5.2.3 – Tubulação em PVC rosqueável com conexões
 
Está prevista a instalação de tubulação em PVC rosqueável, com diâmetro de 100 mm 

ou 75 mm para esgoto primário ou
 
5.2.4 – Ponto de PVC 100 mm com conexões
 
Estão previstas as ligações de esgoto primário dos vasos sanitários com tubos de qu

da para caixa de inspeção com as respectivas curvas e conexões.
 
5.3 – Instalações elétricas
 
5.3.1 – Quadro de distribuição de energia
 
Será fornecido e colocado na parede de circulação do segundo pavimento, um quadro 

de distribuição de energia em chapa metálica de embutir, com capacidade mínima para 12 
disjuntores monopolares termomagnéticos, com
pavimento. Deve ser fabricado em chapa de aço tratada contra corrosão e pintada por depos
ção eletrostática. Deverá ter espelho interno do mesmo material (independente e removível), 
porta articulada e removíve
embutido. Será composta com disjuntores parciais e disjuntor geral, de acordo com o projeto 
a ser fornecido. Os barramentos deverão ser de cobre eletrolítico de alta condutividade, para 
três fases, neutro e terra. Os barramentos de neutro e terra deverão ser independentes. A 
conexão entre os barramentos e os disjuntores deverá ser feita também em barras de cobre 
eletrolítico de alta condutividade com espaçadores em material isolante para evitar o
entre as barras. A barra de neutro deverá ser isolada das partes metálicas do quadro de di
tribuição por isoladores de epóxi. A barra de terra deverá ser diretamente aparafusada.
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Pontos de água fria de PVC rosqueável com conexões 

Está prevista a instalação das saídas de água fria nos banheiros, em PVC rosqueável, 
com as devidas ligações e conexões com diâmetros de 1/2”. 

Instalações de esgoto e águas pluviais 

Ralo sifonado 

Está prevista a instalação de ralos sifonados em PVC de 100 x 100 mm, simples para 
amento dos banheiros, no vão entre a laje do primeiro teto e a laje do piso do segundo 

Caixa de inspeção 

Está prevista a instalação de uma nova caixa de inspeção em concreto pré moldado, 
com 60 cm de diâmetro e 60 cm de profundidade, com tampa, que deverá ser ligada à rede já 
existente através de tubulação em PVC de 100 mm. 

Tubulação em PVC rosqueável com conexões 

Está prevista a instalação de tubulação em PVC rosqueável, com diâmetro de 100 mm 
ou 75 mm para esgoto primário ou ventilação dos ralos sifonados. 

Ponto de PVC 100 mm com conexões 

Estão previstas as ligações de esgoto primário dos vasos sanitários com tubos de qu
da para caixa de inspeção com as respectivas curvas e conexões. 

Instalações elétricas 

Quadro de distribuição de energia 

Será fornecido e colocado na parede de circulação do segundo pavimento, um quadro 
de distribuição de energia em chapa metálica de embutir, com capacidade mínima para 12 
disjuntores monopolares termomagnéticos, com identificação dos circuitos distribuídos pelo 
pavimento. Deve ser fabricado em chapa de aço tratada contra corrosão e pintada por depos
ção eletrostática. Deverá ter espelho interno do mesmo material (independente e removível), 
porta articulada e removível, também em aço tratado, com guarnição de borracha, e trinco 
embutido. Será composta com disjuntores parciais e disjuntor geral, de acordo com o projeto 
a ser fornecido. Os barramentos deverão ser de cobre eletrolítico de alta condutividade, para 

es, neutro e terra. Os barramentos de neutro e terra deverão ser independentes. A 
conexão entre os barramentos e os disjuntores deverá ser feita também em barras de cobre 
eletrolítico de alta condutividade com espaçadores em material isolante para evitar o
entre as barras. A barra de neutro deverá ser isolada das partes metálicas do quadro de di
tribuição por isoladores de epóxi. A barra de terra deverá ser diretamente aparafusada.
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ia nos banheiros, em PVC rosqueável, 

Está prevista a instalação de ralos sifonados em PVC de 100 x 100 mm, simples para 
amento dos banheiros, no vão entre a laje do primeiro teto e a laje do piso do segundo 

Está prevista a instalação de uma nova caixa de inspeção em concreto pré moldado, 
om tampa, que deverá ser ligada à rede já 

Está prevista a instalação de tubulação em PVC rosqueável, com diâmetro de 100 mm 

Estão previstas as ligações de esgoto primário dos vasos sanitários com tubos de que-

Será fornecido e colocado na parede de circulação do segundo pavimento, um quadro 
de distribuição de energia em chapa metálica de embutir, com capacidade mínima para 12 

identificação dos circuitos distribuídos pelo 
pavimento. Deve ser fabricado em chapa de aço tratada contra corrosão e pintada por deposi-
ção eletrostática. Deverá ter espelho interno do mesmo material (independente e removível), 

l, também em aço tratado, com guarnição de borracha, e trinco 
embutido. Será composta com disjuntores parciais e disjuntor geral, de acordo com o projeto 
a ser fornecido. Os barramentos deverão ser de cobre eletrolítico de alta condutividade, para 

es, neutro e terra. Os barramentos de neutro e terra deverão ser independentes. A 
conexão entre os barramentos e os disjuntores deverá ser feita também em barras de cobre 
eletrolítico de alta condutividade com espaçadores em material isolante para evitar o contato 
entre as barras. A barra de neutro deverá ser isolada das partes metálicas do quadro de dis-
tribuição por isoladores de epóxi. A barra de terra deverá ser diretamente aparafusada. 
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Nesse quadro, os circuitos deverão ser identificados por plaquetas 

ao lado de cada disjuntor, informando o número do respectivo circuito. No lado interno da 
porta dos quadros deverá ser fixado esquema trifásico do quadro relacionando cada disjuntor 
com a localização do seu respectivo circuito, podendo
por película auto-adesiva incolor. No lado externo do quadro deverá ser afixada uma plaqu
ta de acrílico para identificação do quadro.

 
 
5.3.2 – Instalação de pontos de tomada
 
Serão fornecidos e colocados pontos de

eletroduto de PVC de ¾”, 12,00 m de fio 2,5 mm2 , caixa de sobrepor, conexões e tomada de 
uso comum 2P+T, com placa fosforescente, inclusive conexões para fixação em paredes e/ou 
divisórias. Os pontos de instal
layout de elétrica. 

 
A contratada deverá fornecer e instalar tomadas em material termo plástico, 15A 

250V, anti chama. As tomadas deverão ser do tipo “2P+T”, devendo atender a equipamentos 
dotados tanto de plugs tipo “pino chato”, quanto a plugs tipo “pino redondo”. Todas as t
madas deverão possuir identificação na tampa informando a respectiva tensão, para que se 
evite danos a equipamentos. Essa identificação poderá ser feita utilizando
adesivas. 

 
As tomadas deverão possuir potência de até 600W , exceto as tomadas especiais de ar 

condicionado. A bitola mínima dos condutores dos circuitos de tomadas deverá ser de 2,50 
mm². Todas as tomadas instaladas pela contratada deverão OBRIG
ir fio de proteção (fio terra) de acordo com a NBR 5410/97.

 
5.3.3 – Instalação de pontos de luz
 
Serão fornecidos e colocados pontos de luz para luminárias de sobrepor, para lâmp

das fluorescentes tubulares, do tipo 2x32W/ 220V/ 60 Hz.com
tores, soquetes, caixas, eletrodutos, fios e interruptores.

 
O corpo da luminária deverá ser fabricado em chapa de aço SAE 1010/20, espessura 

0,6 mm, fosfatizada e acabamento com pintura eletrostática com tinta epóxi na cor bra
brilhante.  

 
Os refletores e aletas deverão ser fabricados em alumínio com acabamento obtido 

través de múltiplas camadas de metal vaporizado, e não serão aceitos refletores fabricados 
por qualquer tipo de laminação, com película refletora colada à superfície da luminária. Os 
refletores deverão ser multifacetados para garantir uniformidade.  

 
As lâmpadas fluorescentes tubulares deverão obedecer as seguintes especificações 

técnicas: potência nominal de 32 W, bulbo T8, revestimento interno trifósfero, temperatura 
de cor maior que 4000K, fluxo luminoso maior ou igual a 2700 lumens, rendimento de 84 
lumens/W, vida útil maior que 7500 horas e índice de reprodução de cor de 85%.
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Nesse quadro, os circuitos deverão ser identificados por plaquetas 
ao lado de cada disjuntor, informando o número do respectivo circuito. No lado interno da 
porta dos quadros deverá ser fixado esquema trifásico do quadro relacionando cada disjuntor 
com a localização do seu respectivo circuito, podendo ser de papel plastificado ou recoberto 

adesiva incolor. No lado externo do quadro deverá ser afixada uma plaqu
ta de acrílico para identificação do quadro. 

Instalação de pontos de tomada 

Serão fornecidos e colocados pontos de tomada de embutir , equivalente a 2 varas de 
eletroduto de PVC de ¾”, 12,00 m de fio 2,5 mm2 , caixa de sobrepor, conexões e tomada de 
uso comum 2P+T, com placa fosforescente, inclusive conexões para fixação em paredes e/ou 
divisórias. Os pontos de instalação das tomadas deverão obedecer a localização definida no 

A contratada deverá fornecer e instalar tomadas em material termo plástico, 15A 
250V, anti chama. As tomadas deverão ser do tipo “2P+T”, devendo atender a equipamentos 

os tanto de plugs tipo “pino chato”, quanto a plugs tipo “pino redondo”. Todas as t
madas deverão possuir identificação na tampa informando a respectiva tensão, para que se 
evite danos a equipamentos. Essa identificação poderá ser feita utilizando

As tomadas deverão possuir potência de até 600W , exceto as tomadas especiais de ar 
condicionado. A bitola mínima dos condutores dos circuitos de tomadas deverá ser de 2,50 
mm². Todas as tomadas instaladas pela contratada deverão OBRIGATORIAMENTE poss
ir fio de proteção (fio terra) de acordo com a NBR 5410/97. 

Instalação de pontos de luz 

Serão fornecidos e colocados pontos de luz para luminárias de sobrepor, para lâmp
das fluorescentes tubulares, do tipo 2x32W/ 220V/ 60 Hz.com as respectivas lâmpadas, re
tores, soquetes, caixas, eletrodutos, fios e interruptores. 

O corpo da luminária deverá ser fabricado em chapa de aço SAE 1010/20, espessura 
0,6 mm, fosfatizada e acabamento com pintura eletrostática com tinta epóxi na cor bra

Os refletores e aletas deverão ser fabricados em alumínio com acabamento obtido 
través de múltiplas camadas de metal vaporizado, e não serão aceitos refletores fabricados 
por qualquer tipo de laminação, com película refletora colada à superfície da luminária. Os 
refletores deverão ser multifacetados para garantir uniformidade.   

âmpadas fluorescentes tubulares deverão obedecer as seguintes especificações 
técnicas: potência nominal de 32 W, bulbo T8, revestimento interno trifósfero, temperatura 
de cor maior que 4000K, fluxo luminoso maior ou igual a 2700 lumens, rendimento de 84 

mens/W, vida útil maior que 7500 horas e índice de reprodução de cor de 85%.
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Nesse quadro, os circuitos deverão ser identificados por plaquetas de acrílico, coladas 
ao lado de cada disjuntor, informando o número do respectivo circuito. No lado interno da 
porta dos quadros deverá ser fixado esquema trifásico do quadro relacionando cada disjuntor 

ser de papel plastificado ou recoberto 
adesiva incolor. No lado externo do quadro deverá ser afixada uma plaque-

tomada de embutir , equivalente a 2 varas de 
eletroduto de PVC de ¾”, 12,00 m de fio 2,5 mm2 , caixa de sobrepor, conexões e tomada de 
uso comum 2P+T, com placa fosforescente, inclusive conexões para fixação em paredes e/ou 

ação das tomadas deverão obedecer a localização definida no 

A contratada deverá fornecer e instalar tomadas em material termo plástico, 15A - 
250V, anti chama. As tomadas deverão ser do tipo “2P+T”, devendo atender a equipamentos 

os tanto de plugs tipo “pino chato”, quanto a plugs tipo “pino redondo”. Todas as to-
madas deverão possuir identificação na tampa informando a respectiva tensão, para que se 
evite danos a equipamentos. Essa identificação poderá ser feita utilizando-se etiquetas auto-

As tomadas deverão possuir potência de até 600W , exceto as tomadas especiais de ar 
condicionado. A bitola mínima dos condutores dos circuitos de tomadas deverá ser de 2,50 

ATORIAMENTE possu-

Serão fornecidos e colocados pontos de luz para luminárias de sobrepor, para lâmpa-
as respectivas lâmpadas, rea-

O corpo da luminária deverá ser fabricado em chapa de aço SAE 1010/20, espessura 
0,6 mm, fosfatizada e acabamento com pintura eletrostática com tinta epóxi na cor branca 

Os refletores e aletas deverão ser fabricados em alumínio com acabamento obtido a-
través de múltiplas camadas de metal vaporizado, e não serão aceitos refletores fabricados 
por qualquer tipo de laminação, com película refletora colada à superfície da luminária. Os 

âmpadas fluorescentes tubulares deverão obedecer as seguintes especificações 
técnicas: potência nominal de 32 W, bulbo T8, revestimento interno trifósfero, temperatura 
de cor maior que 4000K, fluxo luminoso maior ou igual a 2700 lumens, rendimento de 84 

mens/W, vida útil maior que 7500 horas e índice de reprodução de cor de 85%. 
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Os reatores eletrônicos deverão ser duplos, apropriados para luminárias de duas lâ

padas fluorescentes de 32W e apresentarem as seguintes características: freqüência nominal 
de 60Hz, tensão nominal de 127V com faixa de funcionamento de 108 a 132V, corrente de 
entrada igual a 0,5 A em 120V e distorção harmônica total menor que 10%. 

 
5.3.4 – Pontos de aparelhos de ar condicionado
 
As tomadas deverão ser do tipo “2P+T”, devendo aten

tanto de plugs tipo “pino chato”, quanto a plugs tipo “pino redondo”. Todas as tomadas dev
rão possuir identificação na tampa informando a respectiva tensão, para que se evite danos a 
equipamentos. Essa identificação poderá ser f

As tomadas especiais de ar condicionado deverão possuir potência de até 1200W. A 
bitola mínima dos condutores dos circuitos de tomadas deverá ser de 2,50 mm². Todas as 
tomadas instaladas pela contratada deverão OB
ção (fio terra) de acordo com a NBR 5410/97.

 
5.3.5 – Pontos de telefone
 
Está prevista a instalação de sistema de pontos de tomada de telefone com os devidos 

eletrodutos, cabos, elementos de fixação, caixas embutidas com
tema existente na unidade e demais serviços necessários.

 
5.4 – Incêndio 
 
Está previsto o fornecimento de extintores de incêndio, de pó químico e água, e sua 

fixação na forma e nos locais apropriados do prédio.
 
6 – REVESTIMENTO
 
6.1 – Emboço para teto
 
Será fornecido e colocado para emboço nos tetos argamassa de cal e areia no traço de 

1:4, com espessura de 1,5 cm
 
6.2 – Emboço para parede
 
Será fornecido e colocado para emboço nas paredes argamassa de cimento, cal e areia, 

no traço de 1:1:4, com espessura de 2,0 cm
 
6.3 – Regularização do piso
 
Será fornecida e colocada uma argamassa para regularização do piso com cimento e 

areia no traço 1:4, espessura de 3,0 cm
 
6.4 – Piso cerâmico 
 

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

Os reatores eletrônicos deverão ser duplos, apropriados para luminárias de duas lâ
padas fluorescentes de 32W e apresentarem as seguintes características: freqüência nominal 

0Hz, tensão nominal de 127V com faixa de funcionamento de 108 a 132V, corrente de 
entrada igual a 0,5 A em 120V e distorção harmônica total menor que 10%. 

Pontos de aparelhos de ar condicionado 

As tomadas deverão ser do tipo “2P+T”, devendo atender a equipamentos dotados 
tanto de plugs tipo “pino chato”, quanto a plugs tipo “pino redondo”. Todas as tomadas dev
rão possuir identificação na tampa informando a respectiva tensão, para que se evite danos a 
equipamentos. Essa identificação poderá ser feita utilizando-se etiquetas auto

As tomadas especiais de ar condicionado deverão possuir potência de até 1200W. A 
bitola mínima dos condutores dos circuitos de tomadas deverá ser de 2,50 mm². Todas as 
tomadas instaladas pela contratada deverão OBRIGATORIAMENTE possuir fio de prot
ção (fio terra) de acordo com a NBR 5410/97. 

Pontos de telefone 

Está prevista a instalação de sistema de pontos de tomada de telefone com os devidos 
eletrodutos, cabos, elementos de fixação, caixas embutidas com espelhos, ligação com o si
tema existente na unidade e demais serviços necessários. 

Está previsto o fornecimento de extintores de incêndio, de pó químico e água, e sua 
fixação na forma e nos locais apropriados do prédio. 

REVESTIMENTOS 

Emboço para teto 

Será fornecido e colocado para emboço nos tetos argamassa de cal e areia no traço de 
1:4, com espessura de 1,5 cm 

Emboço para parede 

Será fornecido e colocado para emboço nas paredes argamassa de cimento, cal e areia, 
no traço de 1:1:4, com espessura de 2,0 cm 

Regularização do piso 

Será fornecida e colocada uma argamassa para regularização do piso com cimento e 
4, espessura de 3,0 cm 
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Os reatores eletrônicos deverão ser duplos, apropriados para luminárias de duas lâm-
padas fluorescentes de 32W e apresentarem as seguintes características: freqüência nominal 

0Hz, tensão nominal de 127V com faixa de funcionamento de 108 a 132V, corrente de 
entrada igual a 0,5 A em 120V e distorção harmônica total menor que 10%.  

der a equipamentos dotados 
tanto de plugs tipo “pino chato”, quanto a plugs tipo “pino redondo”. Todas as tomadas deve-
rão possuir identificação na tampa informando a respectiva tensão, para que se evite danos a 

se etiquetas auto-adesivas 
As tomadas especiais de ar condicionado deverão possuir potência de até 1200W. A 

bitola mínima dos condutores dos circuitos de tomadas deverá ser de 2,50 mm². Todas as 
RIGATORIAMENTE possuir fio de prote-

Está prevista a instalação de sistema de pontos de tomada de telefone com os devidos 
espelhos, ligação com o sis-

Está previsto o fornecimento de extintores de incêndio, de pó químico e água, e sua 

Será fornecido e colocado para emboço nos tetos argamassa de cal e areia no traço de 

Será fornecido e colocado para emboço nas paredes argamassa de cimento, cal e areia, 

Será fornecida e colocada uma argamassa para regularização do piso com cimento e 
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Será fornecido e colocado acabamento em piso cerâmico antiderrapante, peças de 30 x 
30 cm, com resistência PEI V, fixado com argamassa colante e rejuntamento com massa de 
cimento branco 

 
6.5 – Soleira de mármore branco
 
Serão fornecidas e colocadas nas portas dos banheiros e nas entradas da plataforma de 

elevação, soleiras de mármore branco nacional, de espessura de 3,0 cm, fixadas com argama
sa colante 

 
 
6.6 – Revestimento de azulejo
 
Serão fornecidos e colocados nas paredes dos banheiros revestimentos em azulejo 

branco, de 15 x 15 cm, categoria extra, fixados com argamassa colante, juntas retas e reju
tados com massa de cimento branco

 
6.7 – Reboco no teto
 
Será fornecida e colocada, para reboco nos t

ço 1:2, com espessura de 0,5 cm
 
6.8 – Reboco para paredes
 
Será fornecida e colocada, para reboco nas paredes, argamassa de cal e areia fina no 

traço de 1:4,5 com espessura de 0,5 cm
 
7 – ESQUADRIAS.
 
7.1 – Esquadrias de madeira
 
Deverão ser instaladas portas de madeira, tipo canela nas dimensões indicadas em 

projeto inclusive caixonetes (quando for o caso) e ferragens de primeira qualidade. A madeira 
a ser utilizada deverá ser de lei, bem seca, de 1a qualida
drejada, de quinas vivas e retilíneas, e isenta de partes brancas, brocas, nós, fendas, rachad
ras e empenas. A colocação das guarnições, as quais serão fixadas em tacos de madeira de lei, 
deverá ser feita na ocasião da 
elementos adequados, rigidamente fixados à alvenaria, concreto ou elementos metálicos, por 
processo conveniente a cada caso. As partes móveis das esquadrias deverão ter livre funci
namento, com folga de 2,0 milímetros., na cor a ser definida pelo projetista.

 
7.1.1 – Porta de madeira lisa para pintura em 2 folhas de 1,20 x 2,10 m
Será fornecida e colocada no local definido pelo projeto uma porta de madeira lisa, em 

2 folhas, para vão de 1,20 x 2
descritas acima. 

 
7.1.2 – Porta de madeira lisa para pintura de 0,90 x 2,10 m
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Será fornecido e colocado acabamento em piso cerâmico antiderrapante, peças de 30 x 
30 cm, com resistência PEI V, fixado com argamassa colante e rejuntamento com massa de 

de mármore branco 

Serão fornecidas e colocadas nas portas dos banheiros e nas entradas da plataforma de 
elevação, soleiras de mármore branco nacional, de espessura de 3,0 cm, fixadas com argama

Revestimento de azulejo 

e colocados nas paredes dos banheiros revestimentos em azulejo 
branco, de 15 x 15 cm, categoria extra, fixados com argamassa colante, juntas retas e reju
tados com massa de cimento branco 

Reboco no teto 

Será fornecida e colocada, para reboco nos tetos, argamassa de cal e areia fina no tr
ço 1:2, com espessura de 0,5 cm 

Reboco para paredes 

Será fornecida e colocada, para reboco nas paredes, argamassa de cal e areia fina no 
traço de 1:4,5 com espessura de 0,5 cm 

ESQUADRIAS. 

Esquadrias de madeira 

Deverão ser instaladas portas de madeira, tipo canela nas dimensões indicadas em 
projeto inclusive caixonetes (quando for o caso) e ferragens de primeira qualidade. A madeira 
a ser utilizada deverá ser de lei, bem seca, de 1a qualidade, aparelhada, perfeitamente  esqu
drejada, de quinas vivas e retilíneas, e isenta de partes brancas, brocas, nós, fendas, rachad
ras e empenas. A colocação das guarnições, as quais serão fixadas em tacos de madeira de lei, 
deverá ser feita na ocasião da construção das paredes. As portas serão instaladas por meio de 
elementos adequados, rigidamente fixados à alvenaria, concreto ou elementos metálicos, por 
processo conveniente a cada caso. As partes móveis das esquadrias deverão ter livre funci

folga de 2,0 milímetros., na cor a ser definida pelo projetista.

Porta de madeira lisa para pintura em 2 folhas de 1,20 x 2,10 m
Será fornecida e colocada no local definido pelo projeto uma porta de madeira lisa, em 

2 folhas, para vão de 1,20 x 2,10 cm, para receber pintura em esmalte sintético, nas condições 

Porta de madeira lisa para pintura de 0,90 x 2,10 m 
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Será fornecido e colocado acabamento em piso cerâmico antiderrapante, peças de 30 x 
30 cm, com resistência PEI V, fixado com argamassa colante e rejuntamento com massa de 

Serão fornecidas e colocadas nas portas dos banheiros e nas entradas da plataforma de 
elevação, soleiras de mármore branco nacional, de espessura de 3,0 cm, fixadas com argamas-

e colocados nas paredes dos banheiros revestimentos em azulejo 
branco, de 15 x 15 cm, categoria extra, fixados com argamassa colante, juntas retas e rejun-

etos, argamassa de cal e areia fina no tra-

Será fornecida e colocada, para reboco nas paredes, argamassa de cal e areia fina no 

Deverão ser instaladas portas de madeira, tipo canela nas dimensões indicadas em 
projeto inclusive caixonetes (quando for o caso) e ferragens de primeira qualidade. A madeira 

de, aparelhada, perfeitamente  esqua-
drejada, de quinas vivas e retilíneas, e isenta de partes brancas, brocas, nós, fendas, rachadu-
ras e empenas. A colocação das guarnições, as quais serão fixadas em tacos de madeira de lei, 

construção das paredes. As portas serão instaladas por meio de 
elementos adequados, rigidamente fixados à alvenaria, concreto ou elementos metálicos, por 
processo conveniente a cada caso. As partes móveis das esquadrias deverão ter livre funcio-

folga de 2,0 milímetros., na cor a ser definida pelo projetista. 

Porta de madeira lisa para pintura em 2 folhas de 1,20 x 2,10 m 
Será fornecida e colocada no local definido pelo projeto uma porta de madeira lisa, em 

,10 cm, para receber pintura em esmalte sintético, nas condições 
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Serão fornecidas e colocadas nas entradas dos compartimentos abertas em alvenaria, 
de acordo com o projeto, port
esmalte sintético, nas condições descritas acima.

 
7.1.3 – Janelas “maxim air”
 
As novas janelas do segundo pavimento serão em madeira, modelo “maxim air”, piv

tantes horizontais, e deverão ser 
nhamento das janelas existentes no primeiro pavimento.

 
7.2 – Esquadrias metálicas
 
7.2.1 – Guarda corpo em tubo de aço galvanizado
 
Será fornecido e colocado na nova escada um guarda corpo em tubo de

do de diâmetro de 1 ½” 
 
7.2.2 – Porta de abrir de veneziana com guarnições
 
Serão fornecidas e colocadas nos boxes dos banheiros, portas de abrir em alumínio de 

veneziana, perfil série 25, com guarnições.
 
7.3 – Ferragens  
 
 As ferragens serão fornecidas acompanhadas dos acessórios, bem como de parafusos 

para fixação das portas. As dobradiças serão de 3"x 3", em latão cromado, com pinos, bolas e 
anéis de latão. Deverão ser instalados conjuntos de fechadura de cilindro, de lat
co, acabamento cromado, entrada, roseta e maçaneta tipo alavanca, em latão, com acabame
to cromado. As ferragens não poderão deformar as folhas das esquadrias e deverão ser fix
das de forma que os rebordos dos encaixes tenham sua forma exata, nã
gas que exijam emendas ou outros artifícios

 
7.3.1 – Fechadura de embutir completa porta externa
 
Serão fornecidos para colocação nas portas de madeira conjuntos de fechadura co

pletas de cilindro com roseta e maçaneta tipo alavanca em
 
7.3.2 – Fechadura de embutir completa porta 2 folhas
 
Será fornecido e colocado um conjunto completo de fechadura para porta de duas f

lhas com acabamentos em latão cromado
 
7.3.3 – Fechadura de embutir completa porta de banheiro
 
Serão fornecidos para colocação nas portas dos banheiros conjuntos de fechaduras 

completos para portas de banheiro com acabamento superior em latão cromado
 
7.3.4 – Fechadura de embutir completa porta interna
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Serão fornecidas e colocadas nas entradas dos compartimentos abertas em alvenaria, 
de acordo com o projeto, portas de madeira lisa de 0,90 x 2,10 cm, para receber pintura em 
esmalte sintético, nas condições descritas acima. 

Janelas “maxim air” 

As novas janelas do segundo pavimento serão em madeira, modelo “maxim air”, piv
tantes horizontais, e deverão ser fornecidas e colocadas segundo os padrões, medidas e al
nhamento das janelas existentes no primeiro pavimento. 

Esquadrias metálicas 

Guarda corpo em tubo de aço galvanizado 

Será fornecido e colocado na nova escada um guarda corpo em tubo de

Porta de abrir de veneziana com guarnições 

Serão fornecidas e colocadas nos boxes dos banheiros, portas de abrir em alumínio de 
veneziana, perfil série 25, com guarnições. 

As ferragens serão fornecidas acompanhadas dos acessórios, bem como de parafusos 
para fixação das portas. As dobradiças serão de 3"x 3", em latão cromado, com pinos, bolas e 
anéis de latão. Deverão ser instalados conjuntos de fechadura de cilindro, de lat
co, acabamento cromado, entrada, roseta e maçaneta tipo alavanca, em latão, com acabame
to cromado. As ferragens não poderão deformar as folhas das esquadrias e deverão ser fix
das de forma que os rebordos dos encaixes tenham sua forma exata, nã
gas que exijam emendas ou outros artifícios 

Fechadura de embutir completa porta externa 

Serão fornecidos para colocação nas portas de madeira conjuntos de fechadura co
pletas de cilindro com roseta e maçaneta tipo alavanca em latão cromado

Fechadura de embutir completa porta 2 folhas 

Será fornecido e colocado um conjunto completo de fechadura para porta de duas f
lhas com acabamentos em latão cromado 

Fechadura de embutir completa porta de banheiro 

necidos para colocação nas portas dos banheiros conjuntos de fechaduras 
completos para portas de banheiro com acabamento superior em latão cromado

Fechadura de embutir completa porta interna 
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Serão fornecidas e colocadas nas entradas dos compartimentos abertas em alvenaria, 
as de madeira lisa de 0,90 x 2,10 cm, para receber pintura em 

As novas janelas do segundo pavimento serão em madeira, modelo “maxim air”, pivo-
fornecidas e colocadas segundo os padrões, medidas e ali-

Será fornecido e colocado na nova escada um guarda corpo em tubo de aço galvaniza-

Serão fornecidas e colocadas nos boxes dos banheiros, portas de abrir em alumínio de 

As ferragens serão fornecidas acompanhadas dos acessórios, bem como de parafusos 
para fixação das portas. As dobradiças serão de 3"x 3", em latão cromado, com pinos, bolas e 
anéis de latão. Deverão ser instalados conjuntos de fechadura de cilindro, de latão, monoblo-
co, acabamento cromado, entrada, roseta e maçaneta tipo alavanca, em latão, com acabamen-
to cromado. As ferragens não poderão deformar as folhas das esquadrias e deverão ser fixa-
das de forma que os rebordos dos encaixes tenham sua forma exata, não sendo toleradas fol-

Serão fornecidos para colocação nas portas de madeira conjuntos de fechadura com-
latão cromado 

Será fornecido e colocado um conjunto completo de fechadura para porta de duas fo-

necidos para colocação nas portas dos banheiros conjuntos de fechaduras 
completos para portas de banheiro com acabamento superior em latão cromado 
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Serão fornecidos para colocação nas portas das divisóri

completos próprios para portas de divisória com acabamento superior em latão cromado
 
7.3.5 – Tarjeta livre ocupado para porta de banheiro
 
Nas portas internas dos banheiros serão fornecidas e colocadas tarjetas de sobrepor 

do tipo livre ocupado em ferro cromado
 
8 – VIDROS 
 
Os vidros deverão obedecer às especificações NBR11706 da ABNT e serem límpidos 

e isentos de fissuras, trincaduras, bolhas, ondulações e quaisquer outros defeitos, tanto de 
acabamento como de fabricação. Os 

 
8.1 – Vidro liso comum transparente
 
Serão fornecidos e colocados nas janelas, com exceção das de banheiro, vidros lisos 

comuns transparentes, com espessura de 4 mm
 
8.2 – Vidro fantasia tipo martelado ou simil
 
Serão fornecidos e colocados nas janelas dos banheiros, vidros fantasia do tipo mart

lado ou similar, acabamento fosco, com espessura de 4 mm.
 
8.3 – Espelho de cristal com moldura em madeira
 
Serão fornecidos e colocados nos banheiros espelhos de cris

deira e espessura de 4 mm. 
 
9 - COBERTURAS 
 
Para o prédio será reconstruída a cobertura com telha cerâmica tipo colonial constit

ída de cumeeira, terças e espigões de 3
do madeiramento, com altura definida pelo projeto. As telhas novas e reaproveitadas deverão 
apresentar-se em boas condições. sem amassamentos. com cantos retilíneos. sem rachaduras. 
Antes do inicio da colocação das telhas será verificada a conformidade da execução da estr
tura portante com o projeto. O trânsito de pessoas sobre as telhas deverá se processar sobre 
tábuas convenientemente apoiadas sobre um conjunto de telhas.

 
9.1 – Colocação do madeiramen
 Está prevista a colocação de nova estrutura de madeira de lei de 1ª, aparelhada, para 

a sustentação das telhas, bem como a revisão do gradeamento existente para fixação das 
mesmas, com caibros e ripas.

 
9.2 – Colocação de telhas cerâmicas
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Serão fornecidos para colocação nas portas das divisórias conjuntos de fechaduras 
completos próprios para portas de divisória com acabamento superior em latão cromado

Tarjeta livre ocupado para porta de banheiro 

Nas portas internas dos banheiros serão fornecidas e colocadas tarjetas de sobrepor 
po livre ocupado em ferro cromado 

Os vidros deverão obedecer às especificações NBR11706 da ABNT e serem límpidos 
e isentos de fissuras, trincaduras, bolhas, ondulações e quaisquer outros defeitos, tanto de 
acabamento como de fabricação. Os mesmos deverão ser encaixilhados em madeira.

Vidro liso comum transparente 

Serão fornecidos e colocados nas janelas, com exceção das de banheiro, vidros lisos 
comuns transparentes, com espessura de 4 mm 

Vidro fantasia tipo martelado ou similar 

Serão fornecidos e colocados nas janelas dos banheiros, vidros fantasia do tipo mart
lado ou similar, acabamento fosco, com espessura de 4 mm. 

Espelho de cristal com moldura em madeira 

Serão fornecidos e colocados nos banheiros espelhos de cristal com molduras em m
 

COBERTURAS  

Para o prédio será reconstruída a cobertura com telha cerâmica tipo colonial constit
ída de cumeeira, terças e espigões de 3” x 4.1/2”, sem tesoura, medido pela área em projeção 
do madeiramento, com altura definida pelo projeto. As telhas novas e reaproveitadas deverão 

se em boas condições. sem amassamentos. com cantos retilíneos. sem rachaduras. 
olocação das telhas será verificada a conformidade da execução da estr

tura portante com o projeto. O trânsito de pessoas sobre as telhas deverá se processar sobre 
tábuas convenientemente apoiadas sobre um conjunto de telhas. 

Colocação do madeiramento do telhado. 
Está prevista a colocação de nova estrutura de madeira de lei de 1ª, aparelhada, para 

a sustentação das telhas, bem como a revisão do gradeamento existente para fixação das 
mesmas, com caibros e ripas. 

Colocação de telhas cerâmicas 
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as conjuntos de fechaduras 
completos próprios para portas de divisória com acabamento superior em latão cromado 

Nas portas internas dos banheiros serão fornecidas e colocadas tarjetas de sobrepor 

Os vidros deverão obedecer às especificações NBR11706 da ABNT e serem límpidos 
e isentos de fissuras, trincaduras, bolhas, ondulações e quaisquer outros defeitos, tanto de 

mesmos deverão ser encaixilhados em madeira. 

Serão fornecidos e colocados nas janelas, com exceção das de banheiro, vidros lisos 

Serão fornecidos e colocados nas janelas dos banheiros, vidros fantasia do tipo marte-

tal com molduras em ma-

Para o prédio será reconstruída a cobertura com telha cerâmica tipo colonial constitu-
” x 4.1/2”, sem tesoura, medido pela área em projeção 

do madeiramento, com altura definida pelo projeto. As telhas novas e reaproveitadas deverão 
se em boas condições. sem amassamentos. com cantos retilíneos. sem rachaduras. 

olocação das telhas será verificada a conformidade da execução da estru-
tura portante com o projeto. O trânsito de pessoas sobre as telhas deverá se processar sobre 

Está prevista a colocação de nova estrutura de madeira de lei de 1ª, aparelhada, para 
a sustentação das telhas, bem como a revisão do gradeamento existente para fixação das 
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Está prevista a colocação de telhas cerâmicas, sendo admitido o reaproveitamento de 
parte das telhas existentes em bom estado, com os devidos serviços para fixação e vedação, 
tais como argamassa de cimento e areia no traço de 1:3 e arame recozido.

 
9.3 – Cumeeira para telha cerâmica.
 
Está prevista a colocação de cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa 

de cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2:8
 
10 – PINTURAS 
 
10.1 – Pintura com tinta acrílica texturizada para paredes
 
Será executada pintura à base de acrílico, semi

uma demão de selador acrílico duas demãos de massa corrida acrílica, lixadas e duas demãos 
de acabamento. Esta pintura será executada nas vigas e platibandas, alvenarias
internas, pilares e molduras em massa dos vãos. Ás cores poderão ser em concreto para os 
elementos de concreto e branco neve para as alvenarias, respeitando os padrões já existentes.

 
10.2 – Pintura esmalte para madeira em duas demãos com fundo
 
As portas deverão ser lixadas, emassadas e pintadas com tinta esmalte sintético acet

nado As portas serão preparadas com demão de impermeabilizante, lixamento, duas demãos 
de massa corrida a Óleo (quando necessário) e demão de tinta primária. D
demão de esmalte sintético acetinado, com duas demãos de acabamento, com cor a ser defin
da. 

 
11 – APARELHOS, LOUÇAS E METAIS
 
11.1 – Papeleira de louça branca
 
Serão fornecidas e colocadas nos banheiros, em todos os boxes, papeleiras d

branca de 15 x 15 cm. 
 
11.2 – Saboneteira de louça branca
 
Serão fornecidas e colocadas nos banheiros, próximas aos lavatórios, saboneteiras de 

louça branca, de 7,5 x 15 cm.
 
11.3 – Cabide de louça branca
 
Serão fornecidos e colocados nos banheiros

gancho. 
 
11.4 – Lavatório de louça branca
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Está prevista a colocação de telhas cerâmicas, sendo admitido o reaproveitamento de 
parte das telhas existentes em bom estado, com os devidos serviços para fixação e vedação, 
tais como argamassa de cimento e areia no traço de 1:3 e arame recozido.

umeeira para telha cerâmica. 

Está prevista a colocação de cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa 
de cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2:8 

Pintura com tinta acrílica texturizada para paredes 

Será executada pintura à base de acrílico, semi-brilhante, de 1a qualidade, Iixamento, 
uma demão de selador acrílico duas demãos de massa corrida acrílica, lixadas e duas demãos 
de acabamento. Esta pintura será executada nas vigas e platibandas, alvenarias
internas, pilares e molduras em massa dos vãos. Ás cores poderão ser em concreto para os 
elementos de concreto e branco neve para as alvenarias, respeitando os padrões já existentes.

Pintura esmalte para madeira em duas demãos com fundo

As portas deverão ser lixadas, emassadas e pintadas com tinta esmalte sintético acet
nado As portas serão preparadas com demão de impermeabilizante, lixamento, duas demãos 
de massa corrida a Óleo (quando necessário) e demão de tinta primária. D
demão de esmalte sintético acetinado, com duas demãos de acabamento, com cor a ser defin

APARELHOS, LOUÇAS E METAIS 

Papeleira de louça branca 

Serão fornecidas e colocadas nos banheiros, em todos os boxes, papeleiras d

Saboneteira de louça branca 

Serão fornecidas e colocadas nos banheiros, próximas aos lavatórios, saboneteiras de 
louça branca, de 7,5 x 15 cm. 

Cabide de louça branca 

Serão fornecidos e colocados nos banheiros, cabides de louça branca simples, tipo 

Lavatório de louça branca 
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Está prevista a colocação de telhas cerâmicas, sendo admitido o reaproveitamento de 
parte das telhas existentes em bom estado, com os devidos serviços para fixação e vedação, 
tais como argamassa de cimento e areia no traço de 1:3 e arame recozido. 

Está prevista a colocação de cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa 

brilhante, de 1a qualidade, Iixamento, 
uma demão de selador acrílico duas demãos de massa corrida acrílica, lixadas e duas demãos 
de acabamento. Esta pintura será executada nas vigas e platibandas, alvenarias externas e 
internas, pilares e molduras em massa dos vãos. Ás cores poderão ser em concreto para os 
elementos de concreto e branco neve para as alvenarias, respeitando os padrões já existentes. 

Pintura esmalte para madeira em duas demãos com fundo nivelador 

As portas deverão ser lixadas, emassadas e pintadas com tinta esmalte sintético aceti-
nado As portas serão preparadas com demão de impermeabilizante, lixamento, duas demãos 
de massa corrida a Óleo (quando necessário) e demão de tinta primária. Depois disso levarão 
demão de esmalte sintético acetinado, com duas demãos de acabamento, com cor a ser defini-

Serão fornecidas e colocadas nos banheiros, em todos os boxes, papeleiras de louça 

Serão fornecidas e colocadas nos banheiros, próximas aos lavatórios, saboneteiras de 

, cabides de louça branca simples, tipo 
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Está previsto o fornecimento e a colocação nos banheiros de lavatórios de louça bra
ca de embutir, próprios para bancadas em granito, com ferragens em metal cromado, inclus
ve com torneira de pressão, válvula e rabicho.

 
11.5 – Vaso sanitário com caixa acoplada
 
Está previsto o fornecimento e a colocação nos banheiros de vasos sanitários com ca

xa de descarga acoplada de 35 x 65 x 35 cm, inclusive assento plástico e rabicho c
 
11.6 – Barras metálicas
 
Está previsto o fornecimento e colocação no banheiro de portadores de necessidades 

especiais, de conjunto de barras metálicas de 0,80 cm, com todas as medidas de fixação de 
acordo com a NBR 9050 

 
11.7 – Bancada em granito 
 
Serão fornecidas e colocadas nos banheiros, de acordo com as medidas do projeto, 

bancadas em granito cinza polido, com espessura de 2,5 cm e largura de 0,60 m. 
 
12 – INSTALAÇÕES MECÂNICAS
 
12.1 – Previsão para Plataforma Vertical de portas adjacent
 
Na segunda etapa da obra será fornecida, montada e colocada uma plataforma de el

vação vertical e seu passadiço metálico e autoportante, com capacidade para transportar uma 
pessoa em cadeira de rodas e um acompanhante, que deverá seguir as medidas prev
projeto, no seu espaço interno e para a estrutura metálica necessária para a sua instalação

 
13– LIMPEZA 
 
Os serviços de limpeza em geral e ao final da obra deverão satisfazer ao que estabel

ce as especificações abaixo:
 
• Será removido todo o 

cessos. 
 
• Durante a obra, não serão permitidos acúmulos de materiais e entulhos, que 

possam ocasionar acidentes e/ou atrapalhar o bom andamento dos serviços, ficando a Co
tratada obrigada a atender, de 
cada, sobre serviços gerais de limpeza.

 
• Não será permitido em hipótese alguma a colocação de qualquer material ou 

entulho no corredor de acesso externo, bem como sobre a laje existente no prédi
 
OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES
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Está previsto o fornecimento e a colocação nos banheiros de lavatórios de louça bra
ca de embutir, próprios para bancadas em granito, com ferragens em metal cromado, inclus
ve com torneira de pressão, válvula e rabicho. 

Vaso sanitário com caixa acoplada 

Está previsto o fornecimento e a colocação nos banheiros de vasos sanitários com ca
xa de descarga acoplada de 35 x 65 x 35 cm, inclusive assento plástico e rabicho c

Barras metálicas 

Está previsto o fornecimento e colocação no banheiro de portadores de necessidades 
especiais, de conjunto de barras metálicas de 0,80 cm, com todas as medidas de fixação de 

Bancada em granito cinza 

Serão fornecidas e colocadas nos banheiros, de acordo com as medidas do projeto, 
bancadas em granito cinza polido, com espessura de 2,5 cm e largura de 0,60 m. 

INSTALAÇÕES MECÂNICAS 

Previsão para Plataforma Vertical de portas adjacentes 

Na segunda etapa da obra será fornecida, montada e colocada uma plataforma de el
vação vertical e seu passadiço metálico e autoportante, com capacidade para transportar uma 
pessoa em cadeira de rodas e um acompanhante, que deverá seguir as medidas prev
projeto, no seu espaço interno e para a estrutura metálica necessária para a sua instalação

Os serviços de limpeza em geral e ao final da obra deverão satisfazer ao que estabel
ce as especificações abaixo: 

Será removido todo o entulho, sendo cuidadosamente limpos e varridos os 

Durante a obra, não serão permitidos acúmulos de materiais e entulhos, que 
possam ocasionar acidentes e/ou atrapalhar o bom andamento dos serviços, ficando a Co
tratada obrigada a atender, de pronto, a quaisquer exigências da Contratante, quando notif
cada, sobre serviços gerais de limpeza. 

Não será permitido em hipótese alguma a colocação de qualquer material ou 
entulho no corredor de acesso externo, bem como sobre a laje existente no prédi

OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES 

 

33 

220-001 

Está previsto o fornecimento e a colocação nos banheiros de lavatórios de louça bran-
ca de embutir, próprios para bancadas em granito, com ferragens em metal cromado, inclusi-

Está previsto o fornecimento e a colocação nos banheiros de vasos sanitários com cai-
xa de descarga acoplada de 35 x 65 x 35 cm, inclusive assento plástico e rabicho cromado  

Está previsto o fornecimento e colocação no banheiro de portadores de necessidades 
especiais, de conjunto de barras metálicas de 0,80 cm, com todas as medidas de fixação de 

Serão fornecidas e colocadas nos banheiros, de acordo com as medidas do projeto, 
bancadas em granito cinza polido, com espessura de 2,5 cm e largura de 0,60 m.  

Na segunda etapa da obra será fornecida, montada e colocada uma plataforma de ele-
vação vertical e seu passadiço metálico e autoportante, com capacidade para transportar uma 
pessoa em cadeira de rodas e um acompanhante, que deverá seguir as medidas previstas pelo 
projeto, no seu espaço interno e para a estrutura metálica necessária para a sua instalação 

Os serviços de limpeza em geral e ao final da obra deverão satisfazer ao que estabele-

entulho, sendo cuidadosamente limpos e varridos os a-

Durante a obra, não serão permitidos acúmulos de materiais e entulhos, que 
possam ocasionar acidentes e/ou atrapalhar o bom andamento dos serviços, ficando a Con-

pronto, a quaisquer exigências da Contratante, quando notifi-

Não será permitido em hipótese alguma a colocação de qualquer material ou 
entulho no corredor de acesso externo, bem como sobre a laje existente no prédio. 
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- O projeto, planilha e estas especificações/descrição dos serviços, se complementam e 
deverão ser obedecidos. 

 
- As especificações e os desenhos deverão ser examinados com o máximo cuidado pela 

CONTRATADA, antes do início d
serviços. As eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas junto à FISCALIZAÇÃO.

 
- Sempre que houver demolições e retiradas de materiais existentes, a Contratada 

xecutará, sob sua responsabilidade, 
de acidentes, visando à segurança do pessoal, da obra, do Patrimônio Público e propriedade 
particular. 

 
- As normas, projetos de normas, especificações, métodos de ensaio e padrões, apr

vados e recomendados pela ABNT, assim como toda legislação pertinente a obras civis em 
vigor, em especial no tocante à segurança do trabalho, fazem parte integrante destas especif
cações, como se nela estivessem transcritas, bem como as normas internas da UFF.

 
- Nenhum serviço poderá ser iniciado antes da aprovação dos materiais e procedime

tos a serem empregados, pela fiscalização.
 
- Todos os serviços constantes destas especificações e da planilha englobam fornec

mento de materiais e mão-de
 
- A aplicação de materi

fabricantes, cabendo a firma executora, em qualquer caso, a responsabilidade e o ônus deco
rente da má aplicação dos mesmos.

 
- Todos os materiais a serem fornecidos pela empresa contratada deverão

comprovadamente de primeira qualidade e atenderão às condições estipuladas na ABNT. A 
expressão de “primeira qualidade”, quando existirem diferentes graduações de qualidade de 
um mesmo produto, indicará na presente especificação, a graduação de
Não serão aceitos materiais fabricados com produtos reciclados.

 
- A obra somente será recebida após sua limpeza geral.
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O projeto, planilha e estas especificações/descrição dos serviços, se complementam e 

As especificações e os desenhos deverão ser examinados com o máximo cuidado pela 
, antes do início da obra, ficando esta responsável pela compatibilização dos 

serviços. As eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas junto à FISCALIZAÇÃO.

Sempre que houver demolições e retiradas de materiais existentes, a Contratada 
xecutará, sob sua responsabilidade, os devidos escoramentos e procedimentos de prevenção 
de acidentes, visando à segurança do pessoal, da obra, do Patrimônio Público e propriedade 

As normas, projetos de normas, especificações, métodos de ensaio e padrões, apr
dos pela ABNT, assim como toda legislação pertinente a obras civis em 

vigor, em especial no tocante à segurança do trabalho, fazem parte integrante destas especif
cações, como se nela estivessem transcritas, bem como as normas internas da UFF.

rviço poderá ser iniciado antes da aprovação dos materiais e procedime
tos a serem empregados, pela fiscalização. 

Todos os serviços constantes destas especificações e da planilha englobam fornec
de-obra. 

A aplicação de materiais industrializados obedecerá sempre às recomendações dos 
fabricantes, cabendo a firma executora, em qualquer caso, a responsabilidade e o ônus deco
rente da má aplicação dos mesmos. 

Todos os materiais a serem fornecidos pela empresa contratada deverão
comprovadamente de primeira qualidade e atenderão às condições estipuladas na ABNT. A 
expressão de “primeira qualidade”, quando existirem diferentes graduações de qualidade de 
um mesmo produto, indicará na presente especificação, a graduação de
Não serão aceitos materiais fabricados com produtos reciclados. 

A obra somente será recebida após sua limpeza geral. 
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220-001 

O projeto, planilha e estas especificações/descrição dos serviços, se complementam e 

As especificações e os desenhos deverão ser examinados com o máximo cuidado pela 
a obra, ficando esta responsável pela compatibilização dos 

serviços. As eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas junto à FISCALIZAÇÃO. 

Sempre que houver demolições e retiradas de materiais existentes, a Contratada e-
os devidos escoramentos e procedimentos de prevenção 

de acidentes, visando à segurança do pessoal, da obra, do Patrimônio Público e propriedade 

As normas, projetos de normas, especificações, métodos de ensaio e padrões, apro-
dos pela ABNT, assim como toda legislação pertinente a obras civis em 

vigor, em especial no tocante à segurança do trabalho, fazem parte integrante destas especifi-
cações, como se nela estivessem transcritas, bem como as normas internas da UFF. 

rviço poderá ser iniciado antes da aprovação dos materiais e procedimen-

Todos os serviços constantes destas especificações e da planilha englobam forneci-

ais industrializados obedecerá sempre às recomendações dos 
fabricantes, cabendo a firma executora, em qualquer caso, a responsabilidade e o ônus decor-

Todos os materiais a serem fornecidos pela empresa contratada deverão ser novos, 
comprovadamente de primeira qualidade e atenderão às condições estipuladas na ABNT. A 
expressão de “primeira qualidade”, quando existirem diferentes graduações de qualidade de 
um mesmo produto, indicará na presente especificação, a graduação de qualidade superior. 
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AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO EM PÁDUA

   

   
   I-
TEM 

COD. 
SINAPI DISCRIMINAÇÃO  

   
1   SERVICOS PRELIMINARES 

1.1 0002 
74209/1 Placa de obra 

1.2 0001 
73805 Barracão de obra 

2   DEMOLICOES 

2.1 
0022 
72898 Carga e descarga vertical dos materiais 

2.2 
0022 
72898 Carga e descarga vertical dos entulhos 

2.3 
0014 
72224 Retirada de telhas cerâmicas 

2.4 0014 Retirada de madeiramento do telhado 

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

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2013/FEC 
PROCESSO Nº 31903/2012-11 

 
ANEXO II 

 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO EM PÁDUA 

   

   
   U-

NID. 
QUANT

. 
 VALOR 
UNIT. 

      

      

m2 1,00 
 R$         
357,99 

m2 9,00 
 R$         
258,01 

      

 m3 6,00 
 R$             
0,66  

 m3 12,00 
 R$             
0,66  

m2 202,64 
 R$             
5,82  

 m2 202,64  R$             
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 SINAPI 
AGO 2012  

 
   VALOR 

UNIT.  
VALOR 
TOTAL 

  TOTAL 
+ BDI  

TOTAL 
DO ITEM 

      

    
 R$          
3.216,10  

R$         
357,99  R$ 357,99 

 R$             
429,59    

R$         
258,01  

R$ 
2.322,09 

 R$           
2.786,51    

    
 R$          
3.386,77  

R$             
 R$ 3,96 

 R$                 
4,75    

R$             
 R$ 7,92 

 R$               
10,17    

R$             
 

R$ 
1.179,36 

 R$           
1.415,24    

R$             R$  R$             
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72226 

2.5 
0014 
72232 Retirada de cumeeira cerâmica 

2.6 
0022 

7420701 Retirada do entulho até o botafora 

3   ESTRUTURA 

3.1 0041 
72830 

Formas em chapa de madeira compensada 10 mm para pilares, vigas ou 
lajes 

3.2 0042 
73990001 Armação CA 50 p 1,0 m3 de concreto 

3.3 0043 
436501 

Concreto armado fck 20,0 MPA e 77 kg por m3 de aço preparo com bet
neira e lançamento  

3.4 0044 
74202001 

Laje pré-moldada sobrecarga 100 kg por m2 vãos até 3,50 m e=8cm c
pa=3cm fck 20 MPA ferragem negativa

3.5 0044 
74202002 

Laje pré-moldada sobrecarga 200 kg por m2 vãos até 3,50 m e=8cm c
pa=4cm fck 20 MPA ferragem negativa

4   PAREDES E PAINÉIS 

4.1 0063 
73935001 

Alvenaria de 1/2 vez tijolo cerâmico furado 10x20x20 em argamassa de 
cimento e areia 1:4 

4.2 0070 
72244 

Divisória em granito cinza para banheiros e=2cm polido nas duas faces 
inclusive assentamento 

5   INSTALACOES  

5.1   Instalações hidráulicas 

5.1.1 0181 
73735001 Reservatório de 1000l com acessórios 
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7,18  

m 13,07 
 R$             
2,91  

m3 12,00 
 R$           
11,46  

      
Formas em chapa de madeira compensada 10 mm para pilares, vigas ou m2 46,59  R$           

28,69 

unid 11,16 
 R$         
463,22 

Concreto armado fck 20,0 MPA e 77 kg por m3 de aço preparo com beto- m3 11,16  R$       
1.465,11 

moldada sobrecarga 100 kg por m2 vãos até 3,50 m e=8cm ca-
pa=3cm fck 20 MPA ferragem negativa m2 167,20  R$           

69,96 
moldada sobrecarga 200 kg por m2 vãos até 3,50 m e=8cm ca-

pa=4cm fck 20 MPA ferragem negativa m2 167,20  R$           
78,57 

      
Alvenaria de 1/2 vez tijolo cerâmico furado 10x20x20 em argamassa de m2 334,16  R$           

41,36 
granito cinza para banheiros e=2cm polido nas duas faces m2 11,76  R$         

154,58 

      
      

 unid 2,00 
 R$                
498,31 
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 1.454,96 1.745,95  
R$             

 R$ 38,03 
 R$               

45,64    
R$           

 R$ 137,52 
 R$             

165,02    

    
 R$        
57.229,26  

R$           
28,69  

R$ 
1.336,67 

 R$           
1.604,00    

R$         
463,22  

R$ 
5.169,54 

 R$           
6.203,44    

R$       
1.465,11  

R$ 
16.350,63 

 R$         
19.620,75    

R$           
69,96  

R$ 
11.697,31 

 R$         
14.036,77    

R$           
78,57  

R$ 
13.136,90 

 R$         
15.764,28    

    
 R$        
18.766,46  

R$           
41,36  

R$ 
13.820,86 

 R$         
16.585,03    

R$         
154,58  

R$ 
1.817,86 

 R$           
2.181,43    

     R$        
18.990,44  

      
R$                
498,31  R$ 996,62  R$           

1.195,94    
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5.1.2 0179 
74090002 Tubulação PVC rosqueável com conexões

5.1.3 0185 
73959002 Ponto de água fria PVC 1;2 rosqueável com conexões

5.2   Instalações de esgoto e águas pluviais 

5.2.1 
0182 
72685 Instalação de ralo sifonado 

5.2.2 
0181 

74166001 Caixa de inspeção concreto pré moldado dn 60cm com tampa

5.2.3 
0179 

74165004 Tubulação PVC rosqueável com conexões

5.2.4 
0185 

73958001 Ponto de esgoto PVC 100mm com conexões
5.3   Instalações elétricas 

5.3.1 
0169 

74131003 
Quadro de distribuição de energia em chapa metálica de embutir para 12 
disjuntores monopolares termomagnéticos 

5.3.2 
0177 

73952001 
Instalação ponto de tomada de embutir equivalente a 2 varas eletroduto 
3;4" 12m fio 2,5mm2 caixas conexões placa

5.3.3 
0177 

74054001 Ponto de luz caixa, eletrodutos, fios e interruptor

5.3.4 
0177 

74054003 Ponto ar cond. Luz, caixa, eletrodutos, fios e interruptor

5.3.5 
0187 
73662 Ponto de tomada telefone com caixa, eletroduto e fiação

5.4   Incêndio 

5.4.1 
0186 

73775001 Extintor de incêndio pó químico 
5.4.2 0186 Extintor de incêndio água 
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Tubulação PVC rosqueável com conexões m 22,00 
 R$                  
14,75  

Ponto de água fria PVC 1;2 rosqueável com conexões unid 10,00 
 R$                  
70,17  

       

unid 3,00 
 R$           
18,52  

Caixa de inspeção concreto pré moldado dn 60cm com tampa unid 1,00 
 R$         
149,74 

Tubulação PVC rosqueável com conexões m 14,00 
 R$           
38,97  

Ponto de esgoto PVC 100mm com conexões unid 5,00 
 R$           
92,23  

      
Quadro de distribuição de energia em chapa metálica de embutir para 12 
disjuntores monopolares termomagnéticos  

unid 1,00  R$           
97,49 

Instalação ponto de tomada de embutir equivalente a 2 varas eletroduto 
3;4" 12m fio 2,5mm2 caixas conexões placa 

unid 40,00  R$         
171,86 

Ponto de luz caixa, eletrodutos, fios e interruptor unid 30,00  R$         
111,48 

Ponto ar cond. Luz, caixa, eletrodutos, fios e interruptor unid 7,00  R$         
169,16 

Ponto de tomada telefone com caixa, eletroduto e fiação unid 5,00  R$         
129,59 

      

unid 2,00  R$         
103,74 

unid 2,00  R$         
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R$                  
 R$ 324,50  R$             

389,40    
R$                  

 R$ 701,70  R$             
842,04    

      
R$           

 R$ 55,56 
 R$               

66,67    
R$         
149,74  R$ 149,74 

 R$             
179,69    

R$           
 R$ 545,58 

 R$             
654,70    

R$           
 R$ 461,15 

 R$             
553,38    

      
R$           

97,49  R$ 97,49 
 R$             

116,99    
R$         

171,86  
R$ 

6.874,40 
 R$           

8.249,28    
R$         

111,48  
R$ 

3.344,40 
 R$           

4.013,28    
R$         

169,16  
R$ 

1.184,12 
 R$           

1.420,94    
R$         

129,59  R$ 647,95 
 R$             

777,54    
       

R$         
103,74  R$ 207,48 

 R$             
248,98    

R$         R$ 234,68  R$               
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73775002 

6   REVESTIMENTOS 

6.1 0107 5976 Emboço em teto com cal e areia 1:4 e=1,5cm

6.2 0107 5984 Emboço parede cimento, cal e areia 1:1:4 e=2cm

6.3 
0264 

73920003 Regularização de piso cimento e areia 1:4 e=3cm

6.4 
0113 

73829001 Piso cerâmica esmaltada PEI 5  colante cimento branco

6.5 
0122 

74111001 Soleira de mármore branco e=3cm argamassa colante

6.6 
0109 

73925002 Azulejo 1a 15x15 argamassa colante rejunte cimento branco

6.7 0108 5994 Reboco em teto com cal e areia fina 1:2 e=0,5cm

6.8 0108 5995 Reboco para paredes com cal e areia fina 1:4,5 e=0,5cm

7   ESQUADRIAS 

7.1   Esquadrias de madeira 

7.1.1 0089 
73910008 Porta de madeira lisa para pintura comp 2 folhas 1,20x2,10

7.1.2 
0089 

73910010 Porta de madeira lisa para pintura comp. 0,90x2,10

7.1.3 
0093 
73961 Janela maxim air 
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117,34 

      

Emboço em teto com cal e areia 1:4 e=1,5cm m2 196,69 
 R$           
19,49  

Emboço parede cimento, cal e areia 1:1:4 e=2cm m2 520,35 
 R$           
23,83  

Regularização de piso cimento e areia 1:4 e=3cm m2 196,69 
 R$           
15,83  

Piso cerâmica esmaltada PEI 5  colante cimento branco m2 191,51 
 R$           
60,22  

Soleira de mármore branco e=3cm argamassa colante m 7,40 
 R$           
32,19  

Azulejo 1a 15x15 argamassa colante rejunte cimento branco m2 116,22 
 R$           
29,21  

reia fina 1:2 e=0,5cm m2 196,69 
 R$           
15,81  

Reboco para paredes com cal e areia fina 1:4,5 e=0,5cm m2 404,13 
 R$           
13,09  

      
      

Porta de madeira lisa para pintura comp 2 folhas 1,20x2,10 unid 1,00 
 R$                
382,27 

comp. 0,90x2,10 unid 6,00 
 R$         
278,31 

m2 20,80 
 R$         
415,20 
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117,34  281,62  

    
 R$        
51.494,98  

R$           
 

R$ 
3.833,49 

 R$           
4.600,19    

R$           
 

R$ 
12.399,94 

 R$         
14.879,93    

R$           
 

R$ 
3.113,60 

 R$           
3.736,32    

R$           
 

R$ 
11.532,73 

 R$         
13.839,28    

          
 R$ 238,21 

 R$             
285,85    

R$           
 

R$ 
3.394,79 

 R$           
4.073,74    

R$           
 

R$ 
3.109,67 

 R$           
3.731,60    

R$           
 

R$ 
5.290,06 

 R$           
6.348,07    

    
 R$        
22.107,36  

      
R$                
382,27  R$ 382,27 

 R$             
458,72    

R$         
278,31  

R$ 
1.669,86 

 R$           
2.003,83    

R$         
415,20  

R$ 
8.636,16 

 R$         
10.363,39    



 

Rua Miguel de Frias

7.2 
 

Esquadrias metálicas 

7.2.1 
0095 
73631 Guarda corpo em tubo de aço galvanizado

7.2.2 
0098 
74071 Porta de alumínio de abrir tipo veneziana com guarnições

7.3   Ferragens 

7.3.1 
0100 

74068003 Fechadura de embutir completa porta externa

7.3.2 
0100 

74068004 Fechadura de embutir completa porta 2 folhas

7.3.3 
0100 

74069002 Fechadura de embutir completa porta de banheiro

7.3.4 
0100 

74070001 Fechadura de embutir completa porta interna

7.3.5 
0102 

74046002 Tarjeta tipo livre ocupado porta de banh

8   VIDROS 

8.1 
0103 
72117 Vidro liso comum transparente espessura 4 mm

8.2 
0103 
72122 Vidro fantasia tipo martelado ou similar espessura 4 mm

8.3 
0103 

74125001 Espelho de cristal espessura 4 mm moldura em madeira

9   COBERTURAS 

9.1 
0073 

73931003 Colocação do madeiramento do telhado
9.2 0074 Cobertura telha cerâmica cimento areia 1:3 arame recozido
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Guarda corpo em tubo de aço galvanizado m2 9,46 
 R$         
259,81 

Porta de alumínio de abrir tipo veneziana com guarnições m2 5,04 
 R$         
555,45 

      

Fechadura de embutir completa porta externa unid 2,00 
 R$         
211,46 

Fechadura de embutir completa porta 2 folhas unid 1,00 
 R$         
161,06 

butir completa porta de banheiro unid 3,00 
 R$         
180,06 

Fechadura de embutir completa porta interna unid 8,00 
 R$         
154,96 

Tarjeta tipo livre ocupado porta de banheiro unid 4,00 
 R$           
28,35  

      

Vidro liso comum transparente espessura 4 mm m2 12,80 
 R$           
69,76  

Vidro fantasia tipo martelado ou similar espessura 4 mm m2 8,00 
 R$           
55,72  

Espelho de cristal espessura 4 mm moldura em madeira m2 4,00 
 R$         
200,14 

      

Colocação do madeiramento do telhado m2 232,12 
 R$           
69,22  

Cobertura telha cerâmica cimento areia 1:3 arame recozido m2 232,12  R$           
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R$         
259,81  

R$ 
2.457,80 

 R$           
2.949,36    

R$         
555,45  

R$ 
2.799,47 

 R$           
3.359,36    

      
R$         
211,46  R$ 422,92 

 R$             
507,50    

R$         
161,06  R$ 161,06 

 R$             
193,27    

R$         
180,06  R$ 540,18 

 R$             
648,22    

R$         
154,96  

R$ 
1.239,68 

 R$           
1.487,62    

R$           
 R$ 113,40 

 R$             
136,08    

    
 R$          
2.567,10  

R$           
 R$ 892,93 

 R$           
1.071,51    

R$           
 R$ 445,76 

 R$             
534,91    

R$         
200,14  R$ 800,56 

 R$             
960,67    

    
 R$        
40.654,08  

R$           
 

R$ 
16.067,35 

 R$         
19.280,82    

R$           R$  R$           
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76450000
1 

9.3 0079 6058 Cumeeira para telha cerâmica 

10   PINTURAS 

10.1 
0155 

73746001 Pintura com tinta acrílica texturizada para paredes

10.2 
0157 

74065001 Pintura esmalte madeira duas demãos fundo 

11   APARELHOS, LOUÇAS E METAIS 

11.1 0183 6004 Papeleira de louça branca 

11.2 0183 6007 Saboneteira de louça branca 

11.3 0183 6008 Cabide de louça branca tipo gancho 

11.4 
0183 

73947002 
Lavatório louça branca de embutir com ferragens em metal cromado, to
neira de pressão, válvula e rabicho  

11.5 
0183 

73947011 Vaso sanitário caixa acoplada assento plástico e rabicho

11.6   Barra metálica para banheiro especial 

11.7 
0183 

74126001 Granito cinza polido bancada l=60cm e=2,5cm
12   LIMPEZA 

12.1 0212 9537 Limpeza geral 
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75,66  

m 13,07 
 R$           
19,04  

      

Pintura com tinta acrílica texturizada para paredes m2 404,13 
 R$           
15,41  

Pintura esmalte madeira duas demãos fundo nivelador m2 27,72 
 R$           
16,42  

       

unid 5,00 
 R$           
48,17  

unid 5,00 
 R$           
40,25  

unid 3,00 
 R$           
35,34  

Lavatório louça branca de embutir com ferragens em metal cromado, tor- unid 5,00  R$         
211,23 

acoplada assento plástico e rabicho unid 5,00 
 R$         
281,14 

conj 1,00 
 R$         
802,65 

e=2,5cm m 3,00 
 R$         
146,81 

      

m2 393,38 
 R$             
1,50  
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 17.562,20 21.074,64  

R$           
 R$ 248,85 

 R$             
298,62    

    
 R$          
8.019,37  

R$           
 

R$ 
6.227,64 

 R$           
7.473,17    

R$           
 R$ 455,16 

 R$             
546,19    

    
 R$          
5.103,66  

R$           
 R$ 240,85 

 R$             
289,02    

R$           
 R$ 201,25 

 R$             
241,50    

R$           
 R$ 106,02 

 R$             
127,22    

R$         
211,23  

R$ 
1.056,15 

 R$           
1.267,38    

R$         
281,14  

R$ 
1.405,70 

 R$           
1.686,84    

R$         
802,65  R$ 802,65 

 R$             
963,18    

R$         
146,81  R$ 440,43 

 R$             
528,52    

    R$ 708,08 
R$             

 R$ 590,07 
 R$             

708,08    
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TOTAL   
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R$ 
193.535,8

3 

 R$    
232.243,6

6  
 R$   

232.243,66  
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Item Etapas 30 dias 

1 SERVIÇOS PRELIMINA-
RES 3.216,10 

  

2 DEMOLIÇÕES 3.386,77 

3 ESTRUTURA 57.229,26 

4 PAREDES E PAINÉIS   

5 INSTALAÇÕES   

6 REVESTIMENTO     

7 ESQUADRIAS     

8 VIDROS     
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2013/FEC 
PROCESSO Nº 31903/2012-11 

 
ANEXO III 

 
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

 
 

 
60 dias 90 dias 120 dias Total p/ Etapa

  
  

 R$  3.216,10 

       R$  3.386,77 

       R$ 57.229,26 

18.766,46      R$ 18.766,46 

18.990,44      R$ 18.990,44 

51.494,98    R$ 51.494,98 

22.107,36    R$ 22.107,36 

2.567,10    R$  2.567,10 
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Total p/ Etapa % p/ Etapa 
Valor 

Parcela 

R$  3.216,10  1,38%   

R$  3.386,77  1,46%   

R$ 57.229,26  24,64%   

R$ 18.766,46  8,08%   

R$ 18.990,44  8,18%   

R$ 51.494,98  22,17%   

R$ 22.107,36  9,52%   

R$  2.567,10  1,11%   
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9 COBERTURA 
  

10 PINTURAS 
  

11 APARELHOS LOUÇAS 
METAIS   

12 LIMPEZA   

  TOTAL     

  Percentual mensal 27,48% 

  Total mensal 63.832,13 

  Percentual acumulado 27,48% 

  Total acumulado 63.832,13 
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40.654,08  R$ 40.654,08 

    
8.019,37  R$  8.019,37 

    
5.103,66  R$  5.103,66 

    708,08  R$     708,08 

      

16,26% 32,80% 23,46%   

37.756,90 76.169,44 54.485,19 

43,74% 76,54% 100,00%   

101.589,03 177.758,47 232.243,66   
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R$ 40.654,08  17,50%   

R$  8.019,37  3,45%   

R$  5.103,66  2,20%   

R$     708,08  0,30%   

    

100,00%   

232.243,66     

    

    

  



 

Rua Miguel de Frias

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 

 
 
 A Fundação Euclides da Cunha
 
 
 Prezado Pregoeiro, 
 
 
 
 Declaramos que foram examinadas minuciosamente as normas específicas 
Edital e seus Anexos do Pregão Presencial nº ____/201
especializados na execução da obra, com fornecimento de materiais, do ambiente do Labor
tório Multidisciplinar de Apoio á Pesquisa 
tônio Pedro – HUAP, na Universidade Federal Fluminense
quês de Paraná, nº 303, Centro 
 
 Propomos, sob nossa integral responsabilidade, 
detalhados no referido Pregão Presencial 
extenso). 
  
 O valor acima descrito encontra
seu cronograma físico-financeiro (Anexo II e Anexo III).
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________
(Nome e Assinatura do 
(n° da identidade do Representante Legal).

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

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2013/FEC 
PROCESSO Nº 31903/2012-11 

 
ANEXO IV 

 
MODELO  

 
PROPOSTA DE PREÇO 

Fundação Euclides da Cunha - FEC 

 

Declaramos que foram examinadas minuciosamente as normas específicas 
Edital e seus Anexos do Pregão Presencial nº ____/2013, visando à contratação dos serviços 
especializados na execução da obra, com fornecimento de materiais, do ambiente do Labor
tório Multidisciplinar de Apoio á Pesquisa - LAMAP, situado no Hospital Universitário A

HUAP, na Universidade Federal Fluminense - UFF, localizado à Rua Ma
quês de Paraná, nº 303, Centro – Niterói/RJ. 

Propomos, sob nossa integral responsabilidade, prestar os serviços 
detalhados no referido Pregão Presencial pelo valor total de R$ ____________ (

O valor acima descrito encontra-se em conformidade com a planilha orçamentária e 
financeiro (Anexo II e Anexo III). 

Niterói, _____ de _____________ de 

_________________________________ 
(Nome e Assinatura do Representante Legal) 
(n° da identidade do Representante Legal). 
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Declaramos que foram examinadas minuciosamente as normas específicas contidas no 
contratação dos serviços 

especializados na execução da obra, com fornecimento de materiais, do ambiente do Labora-
LAMAP, situado no Hospital Universitário An-

UFF, localizado à Rua Mar-

prestar os serviços ora especificados e 
pelo valor total de R$ ____________ (valor por 

ormidade com a planilha orçamentária e 

, _____ de _____________ de ____. 



 

Rua Miguel de Frias

PREGÃO PRESENCIAL Nº 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TRABALHADOR MENOR TRABALHA
DO EM CONDIÇÕES PERIGOSAS, INSALUBRE OU NOTURNA.

 
 
_________________(Nome da empresa) ______________________, CNPJ (MF) n. ° 
__________________________,
_________________________________________, por intermédio de seu representante l
gal o(a) Sr(a)_____________________
____________, e do CPF n° _____________, 
no inciso V do artigo 27 da Lei n
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 ano
 
  (   ) Não emprega menor a partir de quatorze anos, na condição de apre
diz. 
 

    
 
 
 
 
 

_____
(Nome e Assinatura do Representante Legal)
(n

 
 
 
Observação: É necessário assinalar 

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

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2013/FEC 
PROCESSO Nº 31903/2012-11 

 
ANEXO V 

 
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TRABALHADOR MENOR TRABALHA

DO EM CONDIÇÕES PERIGOSAS, INSALUBRE OU NOTURNA.

_________________(Nome da empresa) ______________________, CNPJ (MF) n. ° 
__________________________, sediada _____(endereço completo) ____ 
_________________________________________, por intermédio de seu representante l
gal o(a) Sr(a)____________________________, portador da Carteira de Identidade n° 
____________, e do CPF n° _____________, DECLARA, para os devidos 

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. 

mprega menor a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

ão emprega menor a partir de quatorze anos, na condição de apre

    Niterói, ___ de ____________ de 

___________________________________ 
(Nome e Assinatura do Representante Legal) 
(n° da identidade do Representante Legal). 

É necessário assinalar uma das ressalvas acima. 
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DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TRABALHADOR MENOR TRABALHAN-
DO EM CONDIÇÕES PERIGOSAS, INSALUBRE OU NOTURNA. 

_________________(Nome da empresa) ______________________, CNPJ (MF) n. ° 
sediada _____(endereço completo) ____ 

_________________________________________, por intermédio de seu representante le-
_______, portador da Carteira de Identidade n° 

os devidos fins do disposto 
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, 

s, na condição de aprendiz. 

ão emprega menor a partir de quatorze anos, na condição de apren-

, ___ de ____________ de ____. 



 

Rua Miguel de Frias

PREGÃO PRESENCIAL Nº 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS
 
 
 
 
 _____________(Nome da empresa) ___________________________, CNPJ n° 
_______________________________________________, sediada (endereço completo) 
______________________________, 
data inexistem fatos impeditivos para a sua 
te da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
 

    
 
 
 
 
 
    ___________________________________
    
      (n° 

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

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2013/FEC 
PROCESSO Nº 31903/2012-11 

 
ANEXO VI 

 
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, cie
te da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

    Niterói, ____ de 

________________________________ 
 (Nome e Assinatura do Representante Legal)

da identidade do Representante Legal). 
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DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 

Nome da empresa) ___________________________, CNPJ n° 
_______________________________________________, sediada (endereço completo) 

, sob as penas da Lei, que até a presente 
habilitação no presente processo licitatório, cien-

 
de __________ de ____. 

(Nome e Assinatura do Representante Legal) 



 

Rua Miguel de Frias

PREGÃO PRESENCIAL Nº 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE D
 
 Eu, _______________________, RG nº _____________ emitido pelo ______ e CPF 
nº ___________________, como representante devidamente constituído da empresa 
________________________________, CNPJ ______________, para fins do disposto no 
item _____ do Edital ______/_____, 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
ticipante potencial ou de fato do Pregão 
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
nº ____/2013, 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 
nº____/2013 quanto a pa
 
d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou i
diretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou 
de fato do Pregão P
licitação. 
 
e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou i
diretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante da Fu
dação Euclides da Cunha 
 
f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que d
tém plenos poderes e informações para firmá

 
 

 
 
 
 

____________________________________
(Nome e Assinatura do 
(n° da identidade do Representante Legal).

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

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2013/FEC 
PROCESSO Nº 31903/2012-11 

 
ANEXO VII 

 
DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DA

Eu, _______________________, RG nº _____________ emitido pelo ______ e CPF 
___________________, como representante devidamente constituído da empresa 

________________________________, CNPJ ______________, para fins do disposto no 
item _____ do Edital ______/_____, declara, sob as penas da lei, em especial o artigo 299 do 

enal Brasileiro, que: 

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
ticipante potencial ou de fato do Pregão Presencial nº ____/201
ou por qualquer pessoa. 

A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com 
ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato

, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.  

Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão 
de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão 

quanto a participar ou não da referida licitação. 

Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou i
diretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou 

Presencial nº____/2013 antes da adjudicação do objeto da referida 

Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou i
diretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante da Fu
dação Euclides da Cunha – FEC  antes da abertura oficial das propostas, e 

Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que d
tém plenos poderes e informações para firmá-la. 

Niterói, ____ de_________ de 

____________________________________ 
(Nome e Assinatura do Representante Legal) 
(n° da identidade do Representante Legal). 
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A PROPOSTA 

Eu, _______________________, RG nº _____________ emitido pelo ______ e CPF 
___________________, como representante devidamente constituído da empresa 

________________________________, CNPJ ______________, para fins do disposto no 
item _____ do Edital ______/_____, declara, sob as penas da lei, em especial o artigo 299 do 

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 par-

2013, por qualquer meio 

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 

Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão 
de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Presencial 

Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou in-
diretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou 

udicação do objeto da referida 

Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou in-
diretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante da Fun-

al das propostas, e  

Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que de-

Niterói, ____ de_________ de ____. 



 

Rua Miguel de Frias

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005

 
ATESTADO DE VIS

 
 
 
 Declaramos conhecer e compreender, por inteiro, o teor do Edital de Pregão 
cial nº ___/____/___ e seus Anexos
na execução da obra, com fornecimento de materiais, 
de aula no Campus da UFF em Santo Antônio de Pádua, Noroeste Fluminense/RJ
fornecimento de toda a mão de obra
execução dos serviços. 
 
 Declaramos ter tomado conhecimento de todas as informações e condições para o 
devido cumprimento do objeto da licitação em pauta, be
cordo com todas as exigências do Edital e seus 
de transcrição. 
 
 Declaramos, ainda, ter vistoriado, por meio do 
presa, abaixo identificado, todos os l
tes do grau de dificuldade envolvido.
 
 E por ser a total expressão da verdade, dato e assino em 02 (duas) vias de igual teor.
 

______________________________
Empresa 
 

______________________________
Endereço 
 

______________________________
E-mail 

 
 

 
 
 

______________________________
Representante Credenciado
 
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 rel
tivo à habilitação. 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2013/FEC 
PROCESSO Nº 31903/2012-11 

 
ANEXO VIII 

ATESTADO DE VISTORIA TÉCNICA 

Declaramos conhecer e compreender, por inteiro, o teor do Edital de Pregão 
e seus Anexos, cujo objeto é a contratação dos serviços especializados 

na execução da obra, com fornecimento de materiais, do 2º pavimento do prédio de 02 salas 
de aula no Campus da UFF em Santo Antônio de Pádua, Noroeste Fluminense/RJ

mão de obra, equipamentos, peças e materiais necessários à perfeita 

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 
cordo com todas as exigências do Edital e seus Anexos, que o integram independentemente 

Declaramos, ainda, ter vistoriado, por meio do Representante Credenciado
presa, abaixo identificado, todos os locais de realização dos serviços e estar totalmente cie
tes do grau de dificuldade envolvido. 

E por ser a total expressão da verdade, dato e assino em 02 (duas) vias de igual teor.

______________________________ ______________________________
CNPJ 

______________________________ ______________________________
Telefone/Fax 

______________________________ ______________________________
Representante Credenciado
(nome e identificação) 

Niterói-RJ, ___ de _____________

______________________________ ______________________________
Representante Credenciado Representante 

Esta declaração deverá ser impressa e preenchida quando da visita técnica, 
sendo assinada pelo representante da FEC e entregue junto com os demais documentos rel
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Declaramos conhecer e compreender, por inteiro, o teor do Edital de Pregão Presen-
contratação dos serviços especializados 
do 2º pavimento do prédio de 02 salas 

de aula no Campus da UFF em Santo Antônio de Pádua, Noroeste Fluminense/RJ, com o 
, equipamentos, peças e materiais necessários à perfeita 

Declaramos ter tomado conhecimento de todas as informações e condições para o 
m como estar completamente de a-

nexos, que o integram independentemente 

Representante Credenciado dessa Em-
ocais de realização dos serviços e estar totalmente cien-

E por ser a total expressão da verdade, dato e assino em 02 (duas) vias de igual teor. 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 
Representante Credenciado 

 

_____________ de ____. 

______________________________ 
Representante – FEC 

Esta declaração deverá ser impressa e preenchida quando da visita técnica, 
sendo assinada pelo representante da FEC e entregue junto com os demais documentos rela-



 

Rua Miguel de Frias

PREGÃO PRESENCIAL Nº 

 

 
  A FUNDAÇÃO EUCLIDES DA CUNHA 
fins econômicos, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.438.229/0001
guel de Frias, 123 – Parte,
neste ato representado pela Diretora Presidente, 
Lepsch, RG n° 050880491 
cidade, nomeada pela Portaria nº 43.690, de 30 de dezembro de 2010, do Magnífico Reitor da 
Universidade Federal Fluminense 
gosto de 2010, Seção II, página 33, e de outro lado à empresa 
(______________________________________), doravante denominada 
neste ato representada por (_________________________________________) domicili
Rua (_________________________________________), resolvem celebrar o presente Co
trato para execução de seu objeto, para atender às necessidades da Fundação Euclides da 
Cunha – FEC, em decorrência do Pregão Presencial nº _____/201
guintes cláusulas e condições: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA 

 
1.1  O presente Contrato tem por objeto a contratação dos serviços especializados na ex
cução da obra, com fornecimento de materiais, 
no Campus da UFF em Santo Antônio de Pádua, Noroeste Fluminense/RJ
ficações contidas no Edital do Pregão Presencial nº 
 
1.2 O responsável técnico pela execução dos serviços contratados deverá aguardar 
contato da fiscalização da FEC

 
1.3 Na execução dos serviços não serão admitidas quaisquer alterações de suas 
especificações, salvo os casos especiais suficientemente justificados técnica e/ou legalmente, 
com a anuência da FEC. 

 
CLAUSULA SEGUNDA 
 

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

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2013/FEC 
PROCESSO Nº 31903/2012-11 

 
ANEXO IX 

MINUTA DE CONTRATO 
 
 

Contrato de Prestação de Serviços
celebram a Fundação Euclides da Cunha de 
Apoio Institucional à UFF e a empresa 
_____________, decorrente do Pregão Pr
sencial nº ___/____/FEC.
 

FUNDAÇÃO EUCLIDES DA CUNHA - FEC, Instituição Privada, sem 
fins econômicos, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.438.229/0001-09, com sede na Rua 

Parte, Icaraí, na cidade de Niterói – RJ, doravante denominada 
neste ato representado pela Diretora Presidente, Professora Miriam Assunção de Souza 

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 
gosto de 2010, Seção II, página 33, e de outro lado à empresa 
(______________________________________), doravante denominada 
neste ato representada por (_________________________________________) domicili
Rua (_________________________________________), resolvem celebrar o presente Co
trato para execução de seu objeto, para atender às necessidades da Fundação Euclides da 

em decorrência do Pregão Presencial nº _____/2013/
guintes cláusulas e condições:  

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O presente Contrato tem por objeto a contratação dos serviços especializados na ex
cução da obra, com fornecimento de materiais, do 2º pavimento do prédio de 02 salas de aula 

da UFF em Santo Antônio de Pádua, Noroeste Fluminense/RJ
ficações contidas no Edital do Pregão Presencial nº ___/____/FEC e seus Anexos.

O responsável técnico pela execução dos serviços contratados deverá aguardar 
FEC para receber da ordem de início dos serviços.

Na execução dos serviços não serão admitidas quaisquer alterações de suas 
especificações, salvo os casos especiais suficientemente justificados técnica e/ou legalmente, 

EGUNDA – DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO
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Contrato de Prestação de Serviços que entre si 
celebram a Fundação Euclides da Cunha de 
Apoio Institucional à UFF e a empresa 
_____________, decorrente do Pregão Pre-

/FEC. 

, Instituição Privada, sem 
09, com sede na Rua Mi-

RJ, doravante denominada FEC, 
essora Miriam Assunção de Souza 

04, residente e domiciliado nesta 
cidade, nomeada pela Portaria nº 43.690, de 30 de dezembro de 2010, do Magnífico Reitor da 

da no Diário Oficial da União de 04 de a-
gosto 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 Con-
trato para execução de seu objeto, para atender às necessidades da Fundação Euclides da 

/FEC, mediante as se-

O presente Contrato tem por objeto a contratação dos serviços especializados na exe-
do 2º pavimento do prédio de 02 salas de aula 

da UFF em Santo Antônio de Pádua, Noroeste Fluminense/RJ, conforme especi-
e seus Anexos. 

O responsável técnico pela execução dos serviços contratados deverá aguardar 
para receber da ordem de início dos serviços. 

Na execução dos serviços não serão admitidas quaisquer alterações de suas 
especificações, salvo os casos especiais suficientemente justificados técnica e/ou legalmente, 

DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO 



 

Rua Miguel de Frias

2.1 Constituem partes integrantes deste Contrato Administrativo, estando a eles vinc
lados, como se neste estivessem transcritos, os seguintes documentos, cujo teor as partes 
declaram ter pleno conhecimento:
 

a) Edital de Pregão Presencial nº 
 

b) Proposta de Preços.
 
CLAUSULA TERCEIRA 
 

3.1 Instituir um funcionário responsável por todo o processo de comunicação com a 
na realização dos serviços contratados e outros assuntos corr
 
3.2  Além de cumprir rigorosamente as normas e obrigações constantes deste Contrato e 
os demais instrumentos que o integram, caberá à contratada as seguintes ob

 
a)  Comunicar a 
ocorrência que prejudique a execução dos serviços.
 
b) Permitir a fiscalização dos serviços contratados, por funcionário designado p
la FEC, prestando todos os 
formuladas. 
 
c) Arcar com todas as obrigações, fiscais, sociais e previdenciárias dos seus e
pregados 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 
 
d) Assumir todos os encargos 
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 exig
das no contrato administrativo.
 
f) Arcar com todos os ônus necessários à completa e correta execução dos serv
ços. 
 
g)  Respeitar os prazos acordados com a 
 
h) Agir segundo as normas e diretrizes da 
 
i) Responsabilizar

 
3.3 Respeitar todas as especificações da proposta integrante deste Contrato Administr
tivo. 
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Constituem partes integrantes deste Contrato Administrativo, estando a eles vinc
lados, como se neste estivessem transcritos, os seguintes documentos, cujo teor as partes 
declaram ter pleno conhecimento: 

Edital de Pregão Presencial nº ___/2013/FEC e seus Anexos.

Proposta de Preços. 

CLAUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Instituir um funcionário responsável por todo o processo de comunicação com a 
na realização dos serviços contratados e outros assuntos correlatos ao objeto deste Contrato

Além de cumprir rigorosamente as normas e obrigações constantes deste Contrato e 
os demais instrumentos que o integram, caberá à contratada as seguintes ob

Comunicar a FEC por escrito, de forma detalhada, qualquer eventualidade ou 
ocorrência que prejudique a execução dos serviços. 

Permitir a fiscalização dos serviços contratados, por funcionário designado p
, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações 

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

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

Manter em compatibilidade com as obrigações assumidas, durante a execução 
strativo, todas as condições de habilitação e de qualificação exig

das no contrato administrativo. 

Arcar com todos os ônus necessários à completa e correta execução dos serv

Respeitar os prazos acordados com a FEC. 

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

Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados.

Respeitar todas as especificações da proposta integrante deste Contrato Administr
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Constituem partes integrantes deste Contrato Administrativo, estando a eles vincu-
lados, como se neste estivessem transcritos, os seguintes documentos, cujo teor as partes 

e seus Anexos. 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Instituir um funcionário responsável por todo o processo de comunicação com a FEC 
elatos ao objeto deste Contrato. 

Além de cumprir rigorosamente as normas e obrigações constantes deste Contrato e 
os demais instrumentos que o integram, caberá à contratada as seguintes obrigações: 

por escrito, de forma detalhada, qualquer eventualidade ou 

Permitir a fiscalização dos serviços contratados, por funcionário designado pe-
esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações 

Arcar com todas as obrigações, fiscais, sociais e previdenciárias dos seus em-
pregados 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. 

de possíveis demandas: trabalhista, cível ou penal, 
relacionadas à prestação dos serviços, originariamente ou vinculados por prevenção, 

Manter em compatibilidade com as obrigações assumidas, durante a execução 
strativo, todas as condições de habilitação e de qualificação exigi-

Arcar com todos os ônus necessários à completa e correta execução dos servi-

e legislação pertinente. 

se integralmente pelos serviços contratados. 

Respeitar todas as especificações da proposta integrante deste Contrato Administra-



 

Rua Miguel de Frias

 
3.4 No que couber, aplicar os 
SLTI/MPOG, de 19 de janeiro de 2010, referentes à sustentabilidade ambiental para as co
tratações públicas. 
 
3.5 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante da co
tratada deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas 
convenientes. 
 
3.6 Além das demais obrigações assumidas pela contratada prestadora do serviço, dev
rão ser observadas as seguintes:
 
3.6.1 Cumprir fielmente o que esta

 
3.6.2 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 
em até 24 (vinte e quatro) horas, por intermédio de preposto da 
acompanhamento do contrato administrativo, a contar da data da solicitação da 

 
3.6.3 Reconhecer o fiscal do contrato administrativo, bem como outros funcionários que 
forem indicados pela FEC, para realizar solicitações relativas à con
tação, desabilitação, entre outros.

 
3.6.4 Levar, imediatamente
dinário ou anormal que ocorrer na execução do objeto contratado, para adoção das medidas 
cabíveis. 

 
3.6.5 Assumir as responsabilidades pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adj
dicação da licitação oriunda do Contrato.

 
3.6.6 Assumir inteira responsabilidade técnica e operacional do objeto contratado, não p
dendo, sob qualquer hipótese, transferi
de funcionamento do serviço.

 
3.6.7 Não fazer uso das informações prestadas pela 
mento do Contrato em questão.

 
3.6.8 A quebra da confidencialidade ou sigilo de 
ços contratado ensejará a responsabilidade criminal, na forma da lei, sem prejuízo de outras 
providências nas demais esferas.

 
3.7 Para a plena e satisfatória execução dos serviços discriminados na Cláusula Primeira
e em decorrência dos mesmos, são obrigações da

 
3.7.1.  Fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramental, mão de obra, e tudo o mais 
que seja necessário; 

 
a) Zelar por toda a organização e asseio do ambiente onde serão executados os 
serviços, arcando com as providências e os custos decorrentes da remoção de restos 
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aplicar os critérios constantes do artigo 6º da Instrução Normativa 
SLTI/MPOG, de 19 de janeiro de 2010, referentes à sustentabilidade ambiental para as co

As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante da co
ada deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas 

Além das demais obrigações assumidas pela contratada prestadora do serviço, dev
rão ser observadas as seguintes: 

Cumprir fielmente o que estabelece este Contrato Administrativo.

Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 
em até 24 (vinte e quatro) horas, por intermédio de preposto da contratada
acompanhamento do contrato administrativo, a contar da data da solicitação da 

Reconhecer o fiscal do contrato administrativo, bem como outros funcionários que 
, para realizar solicitações relativas à contratação, tais como habil

tação, desabilitação, entre outros. 

Levar, imediatamente, ao conhecimento do fiscal do Contrato, qualquer fato extrao
dinário ou anormal que ocorrer na execução do objeto contratado, para adoção das medidas 

Assumir as responsabilidades pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adj
dicação da licitação oriunda do Contrato. 

Assumir inteira responsabilidade técnica e operacional do objeto contratado, não p
dendo, sob qualquer hipótese, transferir a outras empresas a responsabilidade por problemas 
de funcionamento do serviço. 

Não fazer uso das informações prestadas pela FEC que não seja em absoluto cumpr
ontrato em questão. 

A quebra da confidencialidade ou sigilo de informações obtidas na prestação de serv
ços contratado ensejará a responsabilidade criminal, na forma da lei, sem prejuízo de outras 
providências nas demais esferas. 

Para a plena e satisfatória execução dos serviços discriminados na Cláusula Primeira
e em decorrência dos mesmos, são obrigações da CONTRATADA: 

3.7.1.  Fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramental, mão de obra, e tudo o mais 

Zelar por toda a organização e asseio do ambiente onde serão executados os 
os, arcando com as providências e os custos decorrentes da remoção de restos 
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critérios constantes do artigo 6º da Instrução Normativa 
SLTI/MPOG, de 19 de janeiro de 2010, referentes à sustentabilidade ambiental para as con-

As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante da con-
ada deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas 

Além das demais obrigações assumidas pela contratada prestadora do serviço, deve-

belece este Contrato Administrativo. 

Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela FEC 
contratada, designado para 

acompanhamento do contrato administrativo, a contar da data da solicitação da FEC. 

Reconhecer o fiscal do contrato administrativo, bem como outros funcionários que 
tratação, tais como habili-

ontrato, qualquer fato extraor-
dinário ou anormal que ocorrer na execução do objeto contratado, para adoção das medidas 

Assumir as responsabilidades pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adju-

Assumir inteira responsabilidade técnica e operacional do objeto contratado, não po-
r a outras empresas a responsabilidade por problemas 

que não seja em absoluto cumpri-

informações obtidas na prestação de servi-
ços contratado ensejará a responsabilidade criminal, na forma da lei, sem prejuízo de outras 

Para a plena e satisfatória execução dos serviços discriminados na Cláusula Primeira, 

3.7.1.  Fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramental, mão de obra, e tudo o mais 

Zelar por toda a organização e asseio do ambiente onde serão executados os 
os, arcando com as providências e os custos decorrentes da remoção de restos 
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de obra e de entulhos, cuja remoção deverá ser periódica e sempre que solicitada pela 
fiscalização da FEC
 
b) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas
do ou em parte, conforme o caso, o objeto dos serviços onde se verificarem vícios, d
feitos, incorreções ou baixa qualidade de materiais, no prazo exigido pela fiscalização 
da FEC. 
c) Cumprir todas as exigências das leis e normas de segurança e higiene
balho, fornecendo adequados equipamentos de proteção individuais e/ou coletivos, 
necessários aos seus empregados e/ou a terceiros.
 
d) Manter seus empregados ou contratados devidamente identificados no local da 
execução dos serviços.

 
e) Substituir, a ped
provadamente, aja inconvenientemente ou de má fé, propiciando prejuízos ou reta
dando a execução dos serviços.

 
f) Responsabilizar
até a data da completa desmobilização.

 
g) Manter no local dos serviços, devidamente atualizado, o Diário da Obra, onde 
serão anotadas todas as ocorrências referentes à execução dos serviços, tais como: d
vidas, falhas, consultas à fiscalização, atividades diárias e 
rio.  

 
h) Executar, quando tecnicamente for exigido, os devidos escoramentos e adotar 
todos os procedimentos de prevenção de acidentes, visando à segurança de pessoal, 
dos serviços e do patrimônio público e de particular.

 
i) Proceder ao devido isolamento, com tapumes, do local onde serão executados 
os serviços. 

 
j) Providenciar junto ao Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura 
CREA a Anotação de Responsabilidade Técnica pela execução dos serviços, no prazo 
máximo de 48 horas após 
juntada cópia da referida anotação à fatura referente à primeira medição, sem a qual o 
pagamento não se efetivará.

 
k) Facilitar todos os acessos e meios necessários às atividades da fiscalização da 
FEC.  

 
l) Submeter à aprovação da 
compõe a equipe técnica responsável pela execução dos serviços.

 
m) Manter-se, durante toda a execução deste contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, com a proposta a
exigidas no Pregão Presencial 
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de obra e de entulhos, cuja remoção deverá ser periódica e sempre que solicitada pela 
FEC. 

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas
do ou em parte, conforme o caso, o objeto dos serviços onde se verificarem vícios, d
feitos, incorreções ou baixa qualidade de materiais, no prazo exigido pela fiscalização 

Cumprir todas as exigências das leis e normas de segurança e higiene
balho, fornecendo adequados equipamentos de proteção individuais e/ou coletivos, 
necessários aos seus empregados e/ou a terceiros. 

Manter seus empregados ou contratados devidamente identificados no local da 
execução dos serviços. 

Substituir, a pedido da fiscalização da FEC qualquer empregado seu que, co
provadamente, aja inconvenientemente ou de má fé, propiciando prejuízos ou reta
dando a execução dos serviços. 

Responsabilizar-se pela guarda de seus materiais, ferramental e equipamentos, 
ta da completa desmobilização. 

Manter no local dos serviços, devidamente atualizado, o Diário da Obra, onde 
serão anotadas todas as ocorrências referentes à execução dos serviços, tais como: d
vidas, falhas, consultas à fiscalização, atividades diárias e tudo o mais que for necess

Executar, quando tecnicamente for exigido, os devidos escoramentos e adotar 
todos os procedimentos de prevenção de acidentes, visando à segurança de pessoal, 
dos serviços e do patrimônio público e de particular. 

ao devido isolamento, com tapumes, do local onde serão executados 

Providenciar junto ao Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura 
CREA a Anotação de Responsabilidade Técnica pela execução dos serviços, no prazo 
máximo de 48 horas após recebimento da ordem de inicio dos serviços, devendo ser 
juntada cópia da referida anotação à fatura referente à primeira medição, sem a qual o 
pagamento não se efetivará. 

Facilitar todos os acessos e meios necessários às atividades da fiscalização da 

Submeter à aprovação da FEC a substituição de qualquer profissional que 
compõe a equipe técnica responsável pela execução dos serviços.

se, durante toda a execução deste contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, com a proposta apresentada e todas as condições de habilitação 
exigidas no Pregão Presencial ___/2013/FEC. 
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de obra e de entulhos, cuja remoção deverá ser periódica e sempre que solicitada pela 

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no to-
do ou em parte, conforme o caso, o objeto dos serviços onde se verificarem vícios, de-
feitos, incorreções ou baixa qualidade de materiais, no prazo exigido pela fiscalização 

Cumprir todas as exigências das leis e normas de segurança e higiene do tra-
balho, fornecendo adequados equipamentos de proteção individuais e/ou coletivos, 

Manter seus empregados ou contratados devidamente identificados no local da 

qualquer empregado seu que, com-
provadamente, aja inconvenientemente ou de má fé, propiciando prejuízos ou retar-

se pela guarda de seus materiais, ferramental e equipamentos, 

Manter no local dos serviços, devidamente atualizado, o Diário da Obra, onde 
serão anotadas todas as ocorrências referentes à execução dos serviços, tais como: dú-

tudo o mais que for necessá-

Executar, quando tecnicamente for exigido, os devidos escoramentos e adotar 
todos os procedimentos de prevenção de acidentes, visando à segurança de pessoal, 

ao devido isolamento, com tapumes, do local onde serão executados 

Providenciar junto ao Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura – 
CREA a Anotação de Responsabilidade Técnica pela execução dos serviços, no prazo 

recebimento da ordem de inicio dos serviços, devendo ser 
juntada cópia da referida anotação à fatura referente à primeira medição, sem a qual o 

Facilitar todos os acessos e meios necessários às atividades da fiscalização da 

a substituição de qualquer profissional que 
compõe a equipe técnica responsável pela execução dos serviços. 

se, durante toda a execução deste contrato, em compatibilidade com as 
presentada e todas as condições de habilitação 
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n) Recolher garantia de valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do 
contrato, no ato de sua assinatura. A garantia poderá ser recolhida por qualquer das 
modalidades previstas na legislação, devendo tal valor responder por qualquer débito 
da CONTRATADA
serviços, e será devolvido à contratada em até 30 dias após a conclusão dos serviços.

 
o) Responsabilizar
que lhe couber. 

 
p) Providenciar a sua conta o seguro de responsabilidade civil, inclusive, respo
dendo pelo que exceder da cobertura dada pela seguradora, não cabendo à 
quer obrigação decorrente de acidentes devidos a riscos de espécie.

 
q) Eventual despesa referente a taxas emo

 
3.8 A CONTRATADA
sendo-lhe, entretanto, permitido fazê
fiscalização da FEC, preservada a sua responsabilidade de responder direta e
pela fiel observância das obrigações contratuais.
 
3.9 A contratada não poderá utilizar este contrato em caução ou outra operação finance
ra, sem a prévia e expressa autorização da 
 
CLAUSULA QUARTA – 
 
4.1  Nomear um funcionário, a ser denominado fiscal do Contrato, para o acompanh
mento e a fiscalização da execução do Contrato, o qual consiste na verificação da conform
dade 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. 
 
4.2  Notificar à CONTRATADA
curso de execuções dos serviços, fixando prazo para sua correção.
 
4.3  Proceder às advertências, multas e demais cominações legais pelo descumprimento 
dos termos deste Contrato.
 
4.4  Comunicar à contratada, toda e qualquer ocorrência relacionada com a prestação do 
serviço. 
 
4.5  Reter do primeiro pagamento o valor da garant
CLÁUSULA SEXTA deste Contrato e seus subitens.
 
4.6  Efetuar o pagamento à contratada, até o 15º (décimo quinto), dia a contar do receb
mento definitivo, mediante apresentação da nota fiscal/fatura discriminativa, em 02 (dua
vias, devidamente atestada pelo fiscal do Contrato, cumpridas todas as exigências contrat
ais. 
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Recolher garantia de valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do 
contrato, no ato de sua assinatura. A garantia poderá ser recolhida por qualquer das 
modalidades previstas na legislação, devendo tal valor responder por qualquer débito 

TADA com a contratante ou terceiros, em decorrência da execução dos 
serviços, e será devolvido à contratada em até 30 dias após a conclusão dos serviços.

Responsabilizar-se pelos encargos decorrentes da execução dos serviços, no 

iar a sua conta o seguro de responsabilidade civil, inclusive, respo
dendo pelo que exceder da cobertura dada pela seguradora, não cabendo à 
quer obrigação decorrente de acidentes devidos a riscos de espécie.

Eventual despesa referente a taxas emolumentos. 

CONTRATADA não poderá subcontratar o total dos serviços a ela adjudicados, 
lhe, entretanto, permitido fazê-lo parcialmente, com a prévia anuência por escrito da 

, preservada a sua responsabilidade de responder direta e
pela fiel observância das obrigações contratuais. 

A contratada não poderá utilizar este contrato em caução ou outra operação finance
ra, sem a prévia e expressa autorização da FEC. 

 DAS OBRIGAÇÕES DA FEC 

uncionário, a ser denominado fiscal do Contrato, para o acompanh
mento e a fiscalização da execução do Contrato, o qual consiste na verificação da conform
dade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o 

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

CONTRATADA, por escrito, ocorrência de eventuais imperfeições no 
curso de execuções dos serviços, fixando prazo para sua correção. 

Proceder às advertências, multas e demais cominações legais pelo descumprimento 
dos termos deste Contrato. 

Comunicar à contratada, toda e qualquer ocorrência relacionada com a prestação do 

Reter do primeiro pagamento o valor da garantia, caso haja descumprimento da 
CLÁUSULA SEXTA deste Contrato e seus subitens. 

Efetuar o pagamento à contratada, até o 15º (décimo quinto), dia a contar do receb
mento definitivo, mediante apresentação da nota fiscal/fatura discriminativa, em 02 (dua
vias, devidamente atestada pelo fiscal do Contrato, cumpridas todas as exigências contrat
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Recolher garantia de valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do 
contrato, no ato de sua assinatura. A garantia poderá ser recolhida por qualquer das 
modalidades previstas na legislação, devendo tal valor responder por qualquer débito 

com a contratante ou terceiros, em decorrência da execução dos 
serviços, e será devolvido à contratada em até 30 dias após a conclusão dos serviços. 

se pelos encargos decorrentes da execução dos serviços, no 

iar a sua conta o seguro de responsabilidade civil, inclusive, respon-
dendo pelo que exceder da cobertura dada pela seguradora, não cabendo à FEC qual-
quer obrigação decorrente de acidentes devidos a riscos de espécie. 

não poderá subcontratar o total dos serviços a ela adjudicados, 
lo parcialmente, com a prévia anuência por escrito da 

, preservada a sua responsabilidade de responder direta e exclusivamente 

A contratada não poderá utilizar este contrato em caução ou outra operação financei-

uncionário, a ser denominado fiscal do Contrato, para o acompanha-
mento e a fiscalização da execução do Contrato, o qual consiste na verificação da conformi-
dade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o 

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

, por escrito, ocorrência de eventuais imperfeições no 

Proceder às advertências, multas e demais cominações legais pelo descumprimento 

Comunicar à contratada, toda e qualquer ocorrência relacionada com a prestação do 

ia, caso haja descumprimento da 

Efetuar o pagamento à contratada, até o 15º (décimo quinto), dia a contar do recebi-
mento definitivo, mediante apresentação da nota fiscal/fatura discriminativa, em 02 (duas) 
vias, devidamente atestada pelo fiscal do Contrato, cumpridas todas as exigências contratu-
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4.7  Observar para que, durante a vigência contratual, sejam cumpridas todas as obrig
ções assumidas pela contratada.
 
4.8  Prestar as informações e os escla
tratada.  
 
4.9  Atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a realização do se
viço, podendo recusar aqueles que não estejam de acordo com os termos pactuados.
 
4.10  Proporcionar todos os 
dentro das normas estabelecidas.
 
4.11     Recusar os serviços que forem apresentados fora da especificação.
 
4.12  A inadimplência por parte da contratada, com referência às obrigações sociais, c
ciais e fiscais não transfere a responsabilidade por seu pagamento a 
o objeto da contratação, ou tampouco constituirá qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou 
passiva, com a FEC. 
 
4.13  As decisões e providências que ultrapass
deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas conv
nientes. 
 
4.14 Verificar a regularidade da situação fiscal da 
mento devido. 
 
4.15 Proporcionar todos os meios para que a 
dentro das normas estabelecidas.
 
4.16 Esclarecer todas as dúvidas, que não puderem ser previamente sanadas pela própria 
CONTRATADA em consultas ao técnico da 
consulta aos órgãos públicos, antes ou durante a execução dos serviços, orientando a contr
tada quanto aos procedimentos a serem adotados exclusivamente por meio escrito ou em 
reuniões antecipadamente marcadas com a 
 
CLAUSULA QUINTA - DA FISCALIZAÇÃO
 

5.1  A execução do Contrato
tos de controle, que compreendam a mensuração dos seguintes aspectos, quando for o caso:
 
5.1.1  Os resultados alcançados em 
execução e da qualidade demandada.
 
5.1.2 A adequação dos serviços prestados à rotina de execução estabelecida.
 
5.1.3 O cumprimento das demais obrigações decorrentes do Contrato, e a satisfação do 
público usuário. 
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Observar para que, durante a vigência contratual, sejam cumpridas todas as obrig
ções assumidas pela contratada. 

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

Atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a realização do se
viço, podendo recusar aqueles que não estejam de acordo com os termos pactuados.

Proporcionar todos os meios para que a contratada possa desempenhar seus serviços 
dentro das normas estabelecidas. 

Recusar os serviços que forem apresentados fora da especificação.

A inadimplência por parte da contratada, com referência às obrigações sociais, c
ciais e fiscais não transfere a responsabilidade por seu pagamento a FEC
o objeto da contratação, ou tampouco constituirá qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou 

As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante da 
deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas conv

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

porcionar todos os meios para que a contratada possa desempenhar seus serviços 
dentro das normas estabelecidas. 

Esclarecer todas as dúvidas, que não puderem ser previamente sanadas pela própria 
em consultas ao técnico da FEC e vistorias ao local da obra bem como 

consulta aos órgãos públicos, antes ou durante a execução dos serviços, orientando a contr
tada quanto aos procedimentos a serem adotados exclusivamente por meio escrito ou em 
reuniões antecipadamente marcadas com a FEC. 

DA FISCALIZAÇÃO 

A execução do Contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrume
tos de controle, que compreendam a mensuração dos seguintes aspectos, quando for o caso:

Os resultados alcançados em relação ao contratado, com a verificação dos prazos de 
execução e da qualidade demandada. 

A adequação dos serviços prestados à rotina de execução estabelecida.

O cumprimento das demais obrigações decorrentes do Contrato, e a satisfação do 
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Observar para que, durante a vigência contratual, sejam cumpridas todas as obriga-

recimentos que venham a serem solicitados pela con-

Atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a realização do ser-
viço, podendo recusar aqueles que não estejam de acordo com os termos pactuados. 

meios para que a contratada possa desempenhar seus serviços 

Recusar os serviços que forem apresentados fora da especificação. 

A inadimplência por parte da contratada, com referência às obrigações sociais, comer-
FEC, nem poderá onerar 

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

arem a competência do representante da FEC 
deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas conve-

, antes de efetuar cada paga-

possa desempenhar seus serviços 

Esclarecer todas as dúvidas, que não puderem ser previamente sanadas pela própria 
e vistorias ao local da obra bem como 

consulta aos órgãos públicos, antes ou durante a execução dos serviços, orientando a contra-
tada quanto aos procedimentos a serem adotados exclusivamente por meio escrito ou em 

deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumen-
tos de controle, que compreendam a mensuração dos seguintes aspectos, quando for o caso: 

relação ao contratado, com a verificação dos prazos de 

A adequação dos serviços prestados à rotina de execução estabelecida. 

O cumprimento das demais obrigações decorrentes do Contrato, e a satisfação do 
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5.2 O fiscal do Contrato
do as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais.
 
5.3  O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas p
ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Instrumento Contratual e na 
legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual.
 
5.4  Caberá ao Fiscal do Contrato:

 
a) Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços, 
e qualitativos. 
 
b) Assegurar-se pela boa prestação dos serviços, verificando sempre o seu bom 
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 pr
 
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 a não interr
da prestação dos serviços de fornecimento.
 
g) Emitir pareceres em todos os atos r
especial aplicação de sanções ou possíveis alterações do Contrato.
 
h) Exigir da contratada o fiel cumprimento das obrigações assumidas;
 
i) Esclarecer dúvidas apresentadas pela contratada;
 
j) Solicitar parecer de especialista, quando necessário;

 
k) Conferir a qualidade dos materiais utilizados, bem como as especificações e 
medições dos serviços executados, atestando ou não as Notas Fiscais/Faturas
respondentes;  

 
l) Fixar prazos para conclusão de etapas ou da totalidade dos serviços, quando 
estes, por motivos diversos, não se encontrarem compatíveis com o cronograma fís
co;  
m) Recusar ou sustar qualquer serviço que não esteja de acordo com a efici
técnica ou que comprometa a segurança de pessoas ou propicie outros prejuízos; 
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O fiscal do Contrato deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adota
do as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais.

O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas p
ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Instrumento Contratual e na 
legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual. 

Caberá ao Fiscal do Contrato:  

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

se pela boa prestação dos serviços, verificando sempre o seu bom 

Observar, para que sejam cumpridas as obrigações assumidas pela contratada, 
bem como sejam mantidas todas as condições pactuadas. 

Comunicar à contratada, por escrito, as ocorrências de eventuais imperfeições 
no curso de execuções dos serviços, fixando prazo para sua correção.

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

Documentar as ocorrências havidas, fiscalizando o cumprimento das 
obrigações contratuais assumidas pela contratada, inclusive quando a não interr
da prestação dos serviços de fornecimento. 

Emitir pareceres em todos os atos relativos à execução do Contrato
especial aplicação de sanções ou possíveis alterações do Contrato.

Exigir da contratada o fiel cumprimento das obrigações assumidas;

Esclarecer dúvidas apresentadas pela contratada; 

Solicitar parecer de especialista, quando necessário; 

Conferir a qualidade dos materiais utilizados, bem como as especificações e 
medições dos serviços executados, atestando ou não as Notas Fiscais/Faturas

Fixar prazos para conclusão de etapas ou da totalidade dos serviços, quando 
estes, por motivos diversos, não se encontrarem compatíveis com o cronograma fís

Recusar ou sustar qualquer serviço que não esteja de acordo com a efici
técnica ou que comprometa a segurança de pessoas ou propicie outros prejuízos; 
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deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotan-
do as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais. 

O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela contratada 
ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Instrumento Contratual e na 

sob os aspectos quantitativos 

se pela boa prestação dos serviços, verificando sempre o seu bom 

Observar, para que sejam cumpridas as obrigações assumidas pela contratada, 

Comunicar à contratada, por escrito, as ocorrências de eventuais imperfeições 
azo para sua correção. 

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

Documentar as ocorrências havidas, fiscalizando o cumprimento das 
obrigações contratuais assumidas pela contratada, inclusive quando a não interrupção 

elativos à execução do Contrato, em 
especial aplicação de sanções ou possíveis alterações do Contrato. 

Exigir da contratada o fiel cumprimento das obrigações assumidas; 

Conferir a qualidade dos materiais utilizados, bem como as especificações e 
medições dos serviços executados, atestando ou não as Notas Fiscais/Faturas    cor-

Fixar prazos para conclusão de etapas ou da totalidade dos serviços, quando 
estes, por motivos diversos, não se encontrarem compatíveis com o cronograma físi-

Recusar ou sustar qualquer serviço que não esteja de acordo com a eficiência 
técnica ou que comprometa a segurança de pessoas ou propicie outros prejuízos;  
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n) Propor à Direção da 
gamento à contratada, em virtude de execução defeituosa de serviço ou de existência 
de débitos para com terceiros oriundos das obrigações assumidas neste ato; 

 
o) Ter pleno acesso e dar parecer sobre os assentamentos do Diário da Obra, 
testando ou não os fa
tada, avaliando o andamento dos serviços, e tudo o mais que for necessário; 

 
p) Adotar todos os procedimentos inerentes às atividades de fiscalização, inclus
ve, quando for o caso, propor a aplica

 
5.5  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. 

 
5.5.1  A contratada 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 imprevisíve
ao controle do prestador.  

 
5.5.2  O fiscal do Contrato
ços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para corrigir ou aplicar sanções quando 
verificar um viés contínuo de des

 
5.6  A fiscalização de que trata esta CLAUSULA, não exclui nem reduz a responsabilidade 
da contratada pelos danos causados a 
cas, vícios ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência de
te, não implica em co-responsabilidade da 
 
5.7 Caberá a FEC notificar, por escrito, a contratada as ocorrências, observações, recl
mações e exigências que se impuserem em decorrência da fiscalização e acompanhamento da 
execução do Contrato, fixando prazo para sua correção, conforme sua conveniência.
 
5.8 A omissão da fiscalização, em qualquer circunstância, não eximirá a contratada de 
suas obrigações contratuais. 
 
CLAUSULA SEXTA – DO RECEBIMENTO
 

6.1 O objeto deste Contrato será recebido:
 
6.1.1 Provisoriamente, pelo fiscal responsável por seu acompanhamento e fiscalização, m
diante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias 
da comunicação formal por parte da 
clusão do serviço ora contratado.
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Propor à Direção da FEC, mediante justificativas, a sustação de qualquer p
gamento à contratada, em virtude de execução defeituosa de serviço ou de existência 
de débitos para com terceiros oriundos das obrigações assumidas neste ato; 

Ter pleno acesso e dar parecer sobre os assentamentos do Diário da Obra, 
testando ou não os fatos registrados, anotando as providências requeridas da contr
tada, avaliando o andamento dos serviços, e tudo o mais que for necessário; 

Adotar todos os procedimentos inerentes às atividades de fiscalização, inclus
ve, quando for o caso, propor a aplicação de sanções previstas neste ato. 

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 

A contratada 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 imprevisíve

 

O fiscal do Contrato deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos serv
ços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para corrigir ou aplicar sanções quando 
verificar um viés contínuo de desconformidade da prestação do serviço à qualidade exigida.

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 técn

ego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência de
responsabilidade da FEC ou de seus agentes e prepostos.

notificar, por escrito, a contratada as ocorrências, observações, recl
as que se impuserem em decorrência da fiscalização e acompanhamento da 

execução do Contrato, fixando prazo para sua correção, conforme sua conveniência.

A omissão da fiscalização, em qualquer circunstância, não eximirá a contratada de 
contratuais.  

DO RECEBIMENTO 

O objeto deste Contrato será recebido: 

Provisoriamente, pelo fiscal responsável por seu acompanhamento e fiscalização, m
diante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias 
da comunicação formal por parte da CONTRATADA encaminhada a 
clusão do serviço ora contratado. 
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, mediante justificativas, a sustação de qualquer pa-
gamento à contratada, em virtude de execução defeituosa de serviço ou de existência 
de débitos para com terceiros oriundos das obrigações assumidas neste ato;  

Ter pleno acesso e dar parecer sobre os assentamentos do Diário da Obra, a-
tos registrados, anotando as providências requeridas da contra-

tada, avaliando o andamento dos serviços, e tudo o mais que for necessário;  

Adotar todos os procedimentos inerentes às atividades de fiscalização, inclusi-
ção de sanções previstas neste ato.  

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 

A contratada 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 

deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos servi-
ços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para corrigir ou aplicar sanções quando 

conformidade da prestação do serviço à qualidade exigida. 

A fiscalização de que trata esta CLAUSULA, não exclui nem reduz a responsabilidade 
ou a terceiros, resultantes de imperfeições técni-

ego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência des-
ou de seus agentes e prepostos. 

notificar, por escrito, a contratada as ocorrências, observações, recla-
as que se impuserem em decorrência da fiscalização e acompanhamento da 

execução do Contrato, fixando prazo para sua correção, conforme sua conveniência. 

A omissão da fiscalização, em qualquer circunstância, não eximirá a contratada de 

Provisoriamente, pelo fiscal responsável por seu acompanhamento e fiscalização, me-
diante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias a contar da data 

encaminhada a FEC, quando da con-
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6.1.2 Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela Autoridade Competente da 
FEC, mediante termo circunstanciado, 
servação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado 
que a CONTRATADA será obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, 
às suas expensas, no total ou em parte, o objeto deste Contrato, em que se verificarem vícios, 
defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.
 
6.2 O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez 
e segurança da obra, nem ético
limites estabelecidos pela lei e por este Instrumento.
 
6.3 Na hipótese de o termo circunstanciado ou a verificação a que se refere esta Cláusula 
não serem, respectivamente, lavra
como realizados, desde que comunicados à 
dos mesmos. 
 
6.4. Salvo disposições em contrário constantes do Edital e seus Anexos, e deste Instr
mento contratual, caso houver a necessidade de ensaios, testes e demais provas exigidos por 
normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto deste Contrato correm por conta da 
CONTRATADA. 
 
6.5. A FEC rejeitará, no todo ou em parte, os serviços executados em desa
Contrato. 
 
CLAUSULA SÉTIMA – DO PRAZO E DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
 
7.1 O prazo de execução do serviço é de 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da 
data do recebimento da ordem de inícios dos serviços, a ser emitida pela fiscalização 
designada pela FEC. 

 
7.2  A vigência do contrato é 
 
7.3 Não será admitida a prorrogação contratual, salvo, e com a anuência da fiscalização 
designa pela FEC, se qualquer retardamento decorrer de casos fortuitos alheios à vontade 
das partes, ou ainda, de acordo com as demais condições previstas no artigo 57, da Lei nº 
8.666/93, parágrafo primeiro, incisos I, III, IV, V e VI.
 
CLAUSULA OITAVA - DO VALOR DO CONTR
 
8.1 A FEC pagará à CONTRATADA 
proposta de preços apresentada pela 
inclusos todos os custos e despesas necessários ao cumprimento integral do 
Contrato. 
 
8.2 As despesas decorrentes deste Contrato correrão à conta dos recursos consignados no 
Projeto FEC nº 2215. 

 
CLAUSULA NONA – DOS PAGAMENTOS 
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Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela Autoridade Competente da 
, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de o

servação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado 
será obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, 
l ou em parte, o objeto deste Contrato, em que se verificarem vícios, 

defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.

O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez 
ra, nem ético-profissional pela perfeita execução deste Contrato

limites estabelecidos pela lei e por este Instrumento. 

Na hipótese de o termo circunstanciado ou a verificação a que se refere esta Cláusula 
não serem, respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar
como realizados, desde que comunicados à FEC nos 15 (quinze) dias anteriores à exaustão 

Salvo disposições em contrário constantes do Edital e seus Anexos, e deste Instr
tual, caso houver a necessidade de ensaios, testes e demais provas exigidos por 

normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto deste Contrato correm por conta da 

rejeitará, no todo ou em parte, os serviços executados em desa

DO PRAZO E DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

O prazo de execução do serviço é de 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da 
data do recebimento da ordem de inícios dos serviços, a ser emitida pela fiscalização 

A vigência do contrato é até o dia 27/05/2013. 

Não será admitida a prorrogação contratual, salvo, e com a anuência da fiscalização 
se qualquer retardamento decorrer de casos fortuitos alheios à vontade 

das partes, ou ainda, de acordo com as demais condições previstas no artigo 57, da Lei nº 
8.666/93, parágrafo primeiro, incisos I, III, IV, V e VI. 

DO VALOR DO CONTRATO 

CONTRATADA pelos serviços prestados, conforme especificado na 
proposta de preços apresentada pela CONTRATADA, o valor total de R$.........(.............), 
inclusos todos os custos e despesas necessários ao cumprimento integral do 

As despesas decorrentes deste Contrato correrão à conta dos recursos consignados no 

DOS PAGAMENTOS  
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Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela Autoridade Competente da 
assinado pelas partes, após o decurso do prazo de ob-

servação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado 
será obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, 
l ou em parte, o objeto deste Contrato, em que se verificarem vícios, 

defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados. 

O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez 
erfeita execução deste Contrato, dentro dos 

Na hipótese de o termo circunstanciado ou a verificação a que se refere esta Cláusula 
do ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-ão 

nos 15 (quinze) dias anteriores à exaustão 

Salvo disposições em contrário constantes do Edital e seus Anexos, e deste Instru-
tual, caso houver a necessidade de ensaios, testes e demais provas exigidos por 

normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto deste Contrato correm por conta da 

rejeitará, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com este 

DO PRAZO E DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

O prazo de execução do serviço é de 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da 
data do recebimento da ordem de inícios dos serviços, a ser emitida pela fiscalização 

Não será admitida a prorrogação contratual, salvo, e com a anuência da fiscalização 
se qualquer retardamento decorrer de casos fortuitos alheios à vontade 

das partes, ou ainda, de acordo com as demais condições previstas no artigo 57, da Lei nº 

pelos serviços prestados, conforme especificado na 
, o valor total de R$.........(.............), 

inclusos todos os custos e despesas necessários ao cumprimento integral do objeto deste 

As despesas decorrentes deste Contrato correrão à conta dos recursos consignados no 



 

Rua Miguel de Frias

 
9.1 Para que o pagamento seja efetuado deve ser apresentada nota fiscal/fatura discrim
nativa, em 02 (duas) vias, devidamente atestada pelo fiscal devidamente designado pela 
de acordo com as condições estabelecidas na CLÁUSULA OITAVA 
CONTRATO deste Instrumento, cumpridas todas as exigências contratuais, na forma aba
xo: 

 
a) Os serviços serão recebidos provisoriamente, mediante termo circunstanciado, 
emitido pelo fiscal da 
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 conformid
de com as especificações constantes deste Instrumento Contratual e proposta de pr
ços, com os quantitativos efetivamente entregues, e, devidamente atestada pelo fis
designado pela FEC
 
c) A (s) nota (s) fiscal (s)/fatura (s) deverá (ao) ser emitida (s) em nome da Fu
dação Euclides da Cunha 
raí, Niterói, Rio de Janeiro, CNPJ nº 03.438.229/0001
 
d) A (s) nota (s) fiscal (s)/fatura (s) deve (m) ser entregue (s) seguinte endereço: 
Rua Miguel de Frias, 123 
mentos. 

 
9.2 O pagamento dependerá da real utilização do serviço, podendo haver variação entre a 
quantidade efetivamente utilizada e a quantidade estimada, constante das partes integrantes 
deste instrumento.  
 
9.2.1 Possíveis mudanças no escopo, conforme descrito na CL
OBJETO, serão avaliadas e poderão ocorrer apenas com o consentimento da 
CONTRATADA. 
 
9.3 O aceite dos serviços prestados por força desta contratação será feito mediante ateste 
da (s) nota (s) fiscal (s)/fatura (s), corresponde
utilizados. 
 
9.4 Em hipótese alguma serão pagos serviços não realizados.

 
9.5 O pagamento será adequado ao atendimento das metas na execução do serviço, com 
base no escopo descrito na CLÁUSULA PRIM
 
9.6 O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária em favor da contratada, 
ocorrerão em até 15 (quinze) dias, contados da data do atesto das Notas Fiscais/Faturas
ficando estabelecido que a ordem bancária se constituirá para 
comprobatório da quitação das obrigações.
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pagamento seja efetuado deve ser apresentada nota fiscal/fatura discrim
tiva, em 02 (duas) vias, devidamente atestada pelo fiscal devidamente designado pela 

de acordo com as condições estabelecidas na CLÁUSULA OITAVA 
CONTRATO deste Instrumento, cumpridas todas as exigências contratuais, na forma aba

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 

A (s) nota (s) fiscal (s)/fatura (s) para pagamento deverá estar em conformid
de com as especificações constantes deste Instrumento Contratual e proposta de pr
ços, com os quantitativos efetivamente entregues, e, devidamente atestada pelo fis

FEC. 

A (s) nota (s) fiscal (s)/fatura (s) deverá (ao) ser emitida (s) em nome da Fu
dação Euclides da Cunha – FEC, endereço da Rua Miguel de Frias, 123

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

ota (s) fiscal (s)/fatura (s) deve (m) ser entregue (s) seguinte endereço: 
Miguel de Frias, 123 - Parte, Icaraí, Niterói, Rio de Janeiro/Gerência de Supr

O pagamento dependerá da real utilização do serviço, podendo haver variação entre a 
quantidade efetivamente utilizada e a quantidade estimada, constante das partes integrantes 

Possíveis mudanças no escopo, conforme descrito na CLÁUSULA PRIMEIRA 
OBJETO, serão avaliadas e poderão ocorrer apenas com o consentimento da 

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 

Em hipótese alguma serão pagos serviços não realizados. 

O pagamento será adequado ao atendimento das metas na execução do serviço, com 
base no escopo descrito na CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO neste Contrato

O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária em favor da contratada, 
ocorrerão em até 15 (quinze) dias, contados da data do atesto das Notas Fiscais/Faturas

estabelecido que a ordem bancária se constituirá para FEC, 
comprobatório da quitação das obrigações. 
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pagamento seja efetuado deve ser apresentada nota fiscal/fatura discrimi-
tiva, em 02 (duas) vias, devidamente atestada pelo fiscal devidamente designado pela FEC, 

de acordo com as condições estabelecidas na CLÁUSULA OITAVA – DO VALOR DO 
CONTRATO deste Instrumento, cumpridas todas as exigências contratuais, na forma abai-

Os serviços serão recebidos provisoriamente, mediante termo circunstanciado, 
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 

A (s) nota (s) fiscal (s)/fatura (s) para pagamento deverá estar em conformida-
de com as especificações constantes deste Instrumento Contratual e proposta de pre-
ços, com os quantitativos efetivamente entregues, e, devidamente atestada pelo fiscal 

A (s) nota (s) fiscal (s)/fatura (s) deverá (ao) ser emitida (s) em nome da Fun-
Miguel de Frias, 123 – Parte, Ica-

ota (s) fiscal (s)/fatura (s) deve (m) ser entregue (s) seguinte endereço: 
Niterói, Rio de Janeiro/Gerência de Supri-

O pagamento dependerá da real utilização do serviço, podendo haver variação entre a 
quantidade efetivamente utilizada e a quantidade estimada, constante das partes integrantes 

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

O aceite dos serviços prestados por força desta contratação será feito mediante ateste 
ndo tão somente aos serviços efetivamente 

O pagamento será adequado ao atendimento das metas na execução do serviço, com 
neste Contrato. 

O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária em favor da contratada, e 
ocorrerão em até 15 (quinze) dias, contados da data do atesto das Notas Fiscais/Faturas , 

 em documento hábil, 



 

Rua Miguel de Frias

9.7 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.
 
9.8 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.
 
9.9 Não serão efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendência de liquid
ção de obrigações em virtude de penalidades impostas à 
tual, inclusive. 

 
9.9.1 A FEC descontará dos pagamentos devidos os valores necessários para cobrir poss
veis despesas com multas e indenizações ou outras de responsabilidade da contratada.

 
9.10 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento por culpa da 
rá 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:
 

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 pag
mento; 
VP = Valor da parcela em atraso.

I = (TX) 

9.10.1 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 Aut
ridade Superior competente da 
caso de apuração de responsabilidade, identificação dos envolvidos e imputação de ônus a 
quem deu causa. 

 
9.11 Nas Notas Fiscais/Faturas emitidas
atestadas pela fiscalização e visada pela autoridade competente do devido PROJETO, conterá 
o seguinte: 

 
9.11.2 Discriminação resumida dos serviços executados e o seu valor correspondente.

  
9.11.3 Referência ao processo 

  
9.11.4 Referências bancárias da empresa (conta corrente, banco, agencia).
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Havendo identificação na nota (s) fiscal (s)/fatura (s) de cobrança indevida, o fato será 
e a contagem do prazo para pagamento será reiniciada a partir da 

apresentação da nota fiscal/fatura devidamente corrigida e atestada pelo fiscal.

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.

o serão efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendência de liquid
ção de obrigações em virtude de penalidades impostas à contratada ou inadimplência contr

descontará dos pagamentos devidos os valores necessários para cobrir poss
veis despesas com multas e indenizações ou outras de responsabilidade da contratada.

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento por culpa da FEC
rescido 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 

= Índice de atualização financeira; 
= Percentual da taxa de juros de mora anual = 6% 
= Encargos moratórios; 

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

= Valor da parcela em atraso. 
 

I = (6/100) 
365 I = 0,00016438

 
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 Aut
ridade Superior competente da FEC, que adotará as providências para verificar se é ou não 

e apuração de responsabilidade, identificação dos envolvidos e imputação de ônus a 

Nas Notas Fiscais/Faturas emitidas pela contratada, que deverão estar devidamente 
atestadas pela fiscalização e visada pela autoridade competente do devido PROJETO, conterá 

Discriminação resumida dos serviços executados e o seu valor correspondente.

Referência ao processo licitatório. 

Referências bancárias da empresa (conta corrente, banco, agencia).
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Havendo identificação na nota (s) fiscal (s)/fatura (s) de cobrança indevida, o fato será 
e a contagem do prazo para pagamento será reiniciada a partir da 

apresentação da nota fiscal/fatura devidamente corrigida e atestada pelo fiscal. 

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. 

o serão efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendência de liquida-
ou inadimplência contra-

descontará dos pagamentos devidos os valores necessários para cobrir possí-
veis despesas com multas e indenizações ou outras de responsabilidade da contratada. 

FEC, o valor devido deve-
rescido de encargos moratórios, apurados desde a data prevista para o pagamento 

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

= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo paga-

I = 0,00016438 

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 Auto-

, que adotará as providências para verificar se é ou não 
e apuração de responsabilidade, identificação dos envolvidos e imputação de ônus a 

pela contratada, que deverão estar devidamente 
atestadas pela fiscalização e visada pela autoridade competente do devido PROJETO, conterá 

Discriminação resumida dos serviços executados e o seu valor correspondente. 

Referências bancárias da empresa (conta corrente, banco, agencia). 
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9.12 A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida pela própria contratada, obrigatoriamente 
com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das pr
postas de preço, bem como a nota de empenho.
 
9.13 No ato da emissão da Nota Fiscal/Fatura, a mesma será emitida em conformidade 
com os seguintes procedimentos:
 
9.14.1. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma 
Físico-Financeiro, a CONTRATADA
no período, através de planilha e memória de cálculo detalhada.
 
9.14.2. Uma etapa será efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela et
pa, no Cronograma Físico-
 
9.14.3. Se a CONTRATADA
original constante no Cronograma Físico
correspondente, ficando à critério da 
desde que não fique constatado atraso na execução dos serviços entendidos como críticos.
 
9.14.4. A CONTRATADA
tórios da procedência legal dos 
execução contratual, quando for o caso.
 
9.14.5. A FEC terá o prazo de 
ção da medição, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medição prévia relatada pela 
CONTRATADA, bem como para avaliar a conformidade dos serviços executados, inclusive 
quanto à obrigação de utilização de produtos e subprodutos florestais de compr
dência legal. 
 
9.14.6. No caso de etapas não concluídas, sem prejuízo das penalidades cabíveis, serão pagos 
apenas os serviços efetivamente executados, devendo a 
nograma na etapa subsequente.
 
9.14.7. A aprovação da medição prévia apresentada pela 
qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços 
executados. 
 
9.14.8. Após a aprovação, a 
dição definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medição de serviços e de memória de 
cálculo detalhada. 
 
9.14.9. Havendo erro na apresentação de qualquer dos documentos exigidos nos subitens 
anteriores ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagament
até que a CONTRATADA
pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando 
qualquer ônus para a FEC.
 
CLAUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES ADMINIST
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A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida pela própria contratada, obrigatoriamente 
com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das pr

de preço, bem como a nota de empenho. 

No ato da emissão da Nota Fiscal/Fatura, a mesma será emitida em conformidade 
com os seguintes procedimentos: 

Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma 
CONTRATADA apresentará a medição prévia dos serviços executados 

no período, através de planilha e memória de cálculo detalhada. 

Uma etapa será efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela et
-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

CONTRATADA vier a adiantar a execução dos serviços, em relação à previsão 
original constante no Cronograma Físico-Financeiro, poderá apresentar a medição prévia 
correspondente, ficando à critério da FEC aprovar a quitação antecipada do valor respectivo, 
desde que não fique constatado atraso na execução dos serviços entendidos como críticos.

CONTRATADA também apresentará, a cada medição, os documentos comprob
tórios da procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados 
execução contratual, quando for o caso. 

terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de apresent
ção da medição, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medição prévia relatada pela 

, bem como para avaliar a conformidade dos serviços executados, inclusive 
quanto à obrigação de utilização de produtos e subprodutos florestais de compr

No caso de etapas não concluídas, sem prejuízo das penalidades cabíveis, serão pagos 
apenas os serviços efetivamente executados, devendo a CONTRATADA
nograma na etapa subsequente. 

edição prévia apresentada pela CONTRATADA
qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços 

Após a aprovação, a CONTRATADA emitirá a Nota Fiscal/Fatura no valor da m
va aprovada, acompanhada da planilha de medição de serviços e de memória de 

Havendo erro na apresentação de qualquer dos documentos exigidos nos subitens 
anteriores ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagament

CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para 
á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando 

. 

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
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A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida pela própria contratada, obrigatoriamente 
com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das pro-

No ato da emissão da Nota Fiscal/Fatura, a mesma será emitida em conformidade 

Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma 
apresentará a medição prévia dos serviços executados 

Uma etapa será efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela eta-
o, estiverem executados em sua totalidade. 

vier a adiantar a execução dos serviços, em relação à previsão 
Financeiro, poderá apresentar a medição prévia 

aprovar a quitação antecipada do valor respectivo, 
desde que não fique constatado atraso na execução dos serviços entendidos como críticos. 

também apresentará, a cada medição, os documentos comproba-
produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da 

, contados a partir da data de apresenta-
ção da medição, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medição prévia relatada pela 

, bem como para avaliar a conformidade dos serviços executados, inclusive 
quanto à obrigação de utilização de produtos e subprodutos florestais de comprovada proce-

No caso de etapas não concluídas, sem prejuízo das penalidades cabíveis, serão pagos 
CONTRATADA regularizar o cro-

CONTRATADA não a exime de 
qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços 

emitirá a Nota Fiscal/Fatura no valor da me-
va aprovada, acompanhada da planilha de medição de serviços e de memória de 

Havendo erro na apresentação de qualquer dos documentos exigidos nos subitens 
anteriores ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente 

providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para 
á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando 
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10.1 O atraso injustificado na execução dos serviços ou o descumprimento das obrigações 
estabelecidas neste Contrato, sujeitará a 
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 oficia
mente. 
 
10.2 A aplicação da multa d
rescinda unilateralmente o Contrato e/ou aplique as sanções previstas no 
prejuízo do ajuizamento das ações cabíveis.
10.3 Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a 
sa, 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 deste Contrato, a ser recolhida no 
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, uma vez comunicada oficialmente.
 
c) Multa de 10% (dez por c
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 
perior a 02 (dois) anos;
 

10.4 As sanções previstas nas 
cumulativamente com a penalidade prevista 
10.5 As sanções previstas nas 
relevadas em razão de circunstâncias excepcionais, e as justificativas só
formuladas por escrito, fundamentadas em fatos reais e comprováveis, a critério da Autor
dade Competente da FEC 
da data em que a contratada
considerada como aceita na forma como foi apresentada e não dá direito a qualquer contest
ção. 
 
10.6 As sanções previstas nas 
aplicadas à contratada que, na execução do Contrato:
 

a) Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal 
no recolhimento de quaisquer tribut
 
b) Tenha praticado atos ilícitos visando frustrar o objetivo da contratação.
 
c) Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a 
ilícitos praticados. 
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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 oficia

A aplicação da multa de mora estabelecida no subitem anterior não impede que a 
rescinda unilateralmente o Contrato e/ou aplique as sanções previstas no 
prejuízo do ajuizamento das ações cabíveis. 

Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a FEC, poderá, garantida a prévia def
lo e/ou, segundo a gravidade da falta cometida, aplicar as seguintes penalidades 

Advertência. 

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 deste Contrato, a ser recolhida no 
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, uma vez comunicada oficialmente.

Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato
inexecução total do objeto deste Contrato, a ser recolhida no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, contados da comunicação oficial. 

Suspensão temporária do direito de contratar com a FEC
perior a 02 (dois) anos; 

As sanções previstas nas alíneas “a” e “d”, do subitem 10.3, poderão ser aplicadas 
cumulativamente com a penalidade prevista nas alíneas “b” e “c” do mesmo subitem.

As sanções previstas nas alíneas “a” e “d”, do subitem 10.3, somente poderão ser 
relevadas em razão de circunstâncias excepcionais, e as justificativas só
formuladas por escrito, fundamentadas em fatos reais e comprováveis, a critério da Autor

 e apresentada no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados 
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 contest

As sanções previstas nas alíneas “d” e “e” do subitem 10.3, poderão também ser 
que, na execução do Contrato: 

Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal 
no recolhimento de quaisquer tributos. 

Tenha praticado atos ilícitos visando frustrar o objetivo da contratação.

Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a FEC
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O atraso injustificado na execução dos serviços ou o descumprimento das obrigações 
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 oficial-

e mora estabelecida no subitem anterior não impede que a FEC 
rescinda unilateralmente o Contrato e/ou aplique as sanções previstas no subitem 10.3, sem 

derá, garantida a prévia defe-
lo e/ou, segundo a gravidade da falta cometida, aplicar as seguintes penalidades 

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 deste Contrato, a ser recolhida no 
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, uma vez comunicada oficialmente. 

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

FEC, por período não su-

, poderão ser aplicadas 
do mesmo subitem. 

, 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 Autori-

e apresentada no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados 
for notificada. Decorrido esse prazo, a penalidade passa a ser 

considerada como aceita na forma como foi apresentada e não dá direito a qualquer contesta-

, poderão também ser 

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

Tenha praticado atos ilícitos visando frustrar o objetivo da contratação. 

FEC, em virtude de atos 
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10.7 A multa prevista no 
cação de 03 (três) advertências, com percentual de mais 0,5% (cinco décimo por cento) do 
valor do Contrato Administrativo, além do estabelecido no 
 
10.8 A advertência prevista no 
execução contratual não for executada de acordo com o recomendado pelo funcionário re
ponsável pela fiscalização e acompanhamento do Contrato, ou deixar de ser feito.
 
10.9 O não cumprimento de qualquer obrigação assumida, enseja as sanções descr
 
10.10 A FEC formalizará comunicado à 
veis, 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 
por parte do fiscal do Contrato.
 
10.11 Será de responsabilidade da 
das, custos e despesas decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de qualquer de seus 
empregados, prepostos ou contratados.
 
10.12 Obriga-se também a 
judiciais, inclusive trabalhistas, que venham a ser atribuídas por força de Lei, relacionadas 
com o cumprimento do Contrato.
 
10.13 O prazo para recolhimento das multas estabelecidas neste item será de até 05 (cinco) 
dias úteis a contar da data da notificação.

 
10.13.1 No caso de atraso no recolhimento das multas, deverá ser procedida a atualização do 
seu valor, mediante uso da fórmula apresentada
 
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
 
11.1 A inexecução parcial ou total do objeto contratado, bem como o descumprimento de 
outras cláusulas, ensejará a rescisão contratual, sujeitando
dades previstas neste Contrato.
 
11.2 A rescisão do Contrato poderá ser:

 
a) Determinada por ato unilateral e escrito da Administração da 
enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei 8.666/93, notificando
contratada com antecedência mínima de 5 (c
formal, período em que a contratada poderá exercer o contraditório e sua defesa rel
tivamente à rescisão contratual, conforme parágrafo único do artigo 78 e observado o 
disposto no artigo 109, “I”, letra “e”, ambos 
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A multa prevista no subitem 10.1 também deverá ser aplicada 
cação de 03 (três) advertências, com percentual de mais 0,5% (cinco décimo por cento) do 
valor do Contrato Administrativo, além do estabelecido no subitem 10.1

A advertência prevista no subitem 10.3 também será aplicada nos casos
execução contratual não for executada de acordo com o recomendado pelo funcionário re
ponsável pela fiscalização e acompanhamento do Contrato, ou deixar de ser feito.

O não cumprimento de qualquer obrigação assumida, enseja as sanções descr

formalizará comunicado à contratada sobre as advertências e multas aplic
veis, ficando assegurado a esta, a garantia de prévia defesa, a qual deverá ser apresentada a 

, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a data de recebimento da comunicação 
por parte do fiscal do Contrato. 

Será de responsabilidade da contratada o ônus resultante de quaisquer ações, dema
das, custos e despesas decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de qualquer de seus 

ostos ou contratados. 

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. 

recolhimento das multas estabelecidas neste item será de até 05 (cinco) 
dias úteis a contar da data da notificação. 

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

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO 

A inexecução parcial ou total do objeto contratado, bem como o descumprimento de 
outras cláusulas, ensejará a rescisão contratual, sujeitando-se a CONTRATADA

neste Contrato. 

A rescisão do Contrato poderá ser: 

Determinada por ato unilateral e escrito da Administração da 
enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei 8.666/93, notificando
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 rel
tivamente à rescisão contratual, conforme parágrafo único do artigo 78 e observado o 
disposto no artigo 109, “I”, letra “e”, ambos da Lei nº 8.666/93. 
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também deverá ser aplicada quando houver a apli-
cação de 03 (três) advertências, com percentual de mais 0,5% (cinco décimo por cento) do 

subitem 10.1. 

também será aplicada nos casos em que a 
execução contratual não for executada de acordo com o recomendado pelo funcionário res-
ponsável pela fiscalização e acompanhamento do Contrato, ou deixar de ser feito. 

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

sobre as advertências e multas aplicá-
veis, ficando assegurado a esta, a garantia de prévia defesa, a qual deverá ser apresentada a 

recebimento da comunicação 

o ônus resultante de quaisquer ações, deman-
das, custos e despesas decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de qualquer de seus 

por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações 
judiciais, inclusive trabalhistas, que venham a ser atribuídas por força de Lei, relacionadas 

recolhimento das multas estabelecidas neste item será de até 05 (cinco) 

No caso de atraso no recolhimento das multas, deverá ser procedida a atualização do 
subitem 9.10. 

A inexecução parcial ou total do objeto contratado, bem como o descumprimento de 
CONTRATADA às penali-

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 

inco) dias úteis contados da notificação 
formal, período em que a contratada poderá exercer o contraditório e sua defesa rela-
tivamente à rescisão contratual, conforme parágrafo único do artigo 78 e observado o 
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b)  Amigável, por acordo entre as partes, caso haja conveniência para a Admini
tração da FEC, reduzida a termo de processo administrativo, desde que, cumprido o 
estabelecido no parágrafo 1° do artigo 79 da Lei n° 8.666/93.
 
c)  Judicial, nos termos da legislação vigente.
 
d) Por solicitação da contratada, nos termos do que dispõem os incisos XIII, 
XIV, XV, XVI e XVII, do Artigo 78, da Lei 8.666/93;

 
11.3 A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e 
fundamentada da Autoridade Competente da FEC.
 
11.4 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, 
ficando assegurado o contraditório e a ampla defesa.

 
11.5 Constituem motivos 
8.666/93: 
 

a)  O não cumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, e
pecificações ou prazos.
 
b)  Atraso injustificado no início da execução contratual.
 
c)  O desatendimento das determinações regulares do funcionário da 
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 
 
f)  A dissolução da sociedade ou o falecimento da 
 
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 relevân
justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que 
está subordinado a 
Contrato. 
 
i) A supressão, por parte da Administração da 
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 diploma legal.
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Amigável, por acordo entre as partes, caso haja conveniência para a Admini
reduzida a termo de processo administrativo, desde que, cumprido o 

estabelecido no parágrafo 1° do artigo 79 da Lei n° 8.666/93. 

Judicial, nos termos da legislação vigente. 

Por solicitação da contratada, nos termos do que dispõem os incisos XIII, 
XIV, XV, XVI e XVII, do Artigo 78, da Lei 8.666/93; 

A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e 
fundamentada da Autoridade Competente da FEC. 

Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, 
ficando assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

Constituem motivos para a rescisão deste Contrato, nos termos do artigo 

O não cumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, e
pecificações ou prazos. 

Atraso injustificado no início da execução contratual. 

O desatendimento das determinações regulares do funcionário da 
designado para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus 

O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1° 
do artigo 67, da Lei n° 8.666/93. 

A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil.

A dissolução da sociedade ou o falecimento da contratada.

A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da 
contratada, que prejudique a execução do Contrato. 

Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, 
justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que 
está subordinado a FEC e exaradas no processo administrativo a que se refere o 

A supressão, por parte da Administração da FEC, acarret
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 diploma legal.
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Amigável, por acordo entre as partes, caso haja conveniência para a Adminis-
reduzida a termo de processo administrativo, desde que, cumprido o 

Por solicitação da contratada, nos termos do que dispõem os incisos XIII, 

A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e 

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

para a rescisão deste Contrato, nos termos do artigo 78 da Lei n° 

O não cumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, es-

O desatendimento das determinações regulares do funcionário da FEC 
designado para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus 

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

insolvência civil. 

contratada. 

A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da 

cia e amplo conhecimento, 
justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que 

e exaradas no processo administrativo a que se refere o 

, 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 diploma legal. 
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j)  A suspensão de sua execução, por ordem escrita da 
120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da 
ordem interna ou guerra, ou, ainda, por repetidas suspensões que totalizem o mesmo 
prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucess
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 superi
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 si
 
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 
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 
outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como à fusão, cisão ou 
incorporação, não admitidos nest
 

11.6 A rescisão do Contrato acarretará, independentemente de qualquer procedimento 
judicial ou extrajudicial por parte da 
limitada ao valor dos prejuízos causados, além das sanções previstas neste Instrumento e em 
Lei, até a completa indenização dos danos.
11.7 A FEC poderá rescindir o present
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 
mação com base em prejuízos ou lucros cessantes.
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
 
12.1 A contratada prestará garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total 
do Contrato Administrativo, consoante o artigo 56, § 1° da Lei n° 8.666/93 combinado 
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, cont
dos da assinatura do instrumento deste Contrato.
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A suspensão de sua execução, por ordem escrita da FEC
120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da 
ordem interna ou guerra, ou, ainda, por repetidas suspensões que totalizem o mesmo 
prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucess
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.

O atraso superior a 90 (noventa) dias do pagamento devido pela 
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. 

A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 
impeditiva da execução do Contrato. 

Descumprimento do disposto no inciso V do artigo 27, da Lei n° 8.666/93, 
sem prejuízo das sanções penais cabíveis. 

Lentidão do seu cumprimento, levando a FEC comprovar a impossibilidade da 
perfeita execução contratual, nos prazos estipulados. 

Paralisação da execução contratual sem justa causa e prévia comunicação à 

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. 

A rescisão do Contrato acarretará, independentemente de qualquer procedimento 
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. 

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 recl

ejuízos ou lucros cessantes. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA GARANTIA CONTRATUAL

A contratada prestará garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total 
do Contrato Administrativo, consoante o artigo 56, § 1° da Lei n° 8.666/93 combinado 
o disposto no Decreto Lei n° 1.737/79 e no Decreto n° 93.872/86. 

A garantia deverá ser apresentada no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, cont
dos da assinatura do instrumento deste Contrato. 
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FEC, por prazo superior a 
120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da 
ordem interna ou guerra, ou, ainda, por repetidas suspensões que totalizem o mesmo 
prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas 
e contratualmente imprevistas desmobilizações 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. 

or 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 

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

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

comprovar a impossibilidade da 

Paralisação da execução contratual sem justa causa e prévia comunicação à 

objeto, a associação da contratada com 
outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como à fusão, cisão ou 

A rescisão do Contrato acarretará, independentemente de qualquer procedimento 
, a retenção dos créditos decorrentes do Contrato, 

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

e Contrato de pleno direito, mediante comunicação 
por escrito, no caso de ocorrência das hipóteses previstas no artigo 78, incisos I a XII e XVII 

o direito de qualquer ação ou recla-

DA GARANTIA CONTRATUAL 

A contratada prestará garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total 
do Contrato Administrativo, consoante o artigo 56, § 1° da Lei n° 8.666/93 combinado com 

A garantia deverá ser apresentada no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, conta-
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12.2 A garantia deverá ser apresentada em uma das 
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 liquid
ção e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus val
res econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.
 
b)  Seguro Garantia.
 
c)  Fiança Bancária.
 

12.3  No caso da contratada optar pela apresentação de garantia sob a forma de cau
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.
 
12.4  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 pr
vistos nos artigos 827 e 835 da Lei n° 10.406/02 (Novo Código Civil).
 
12.5  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.
 
12.6  A FEC fica autorizada a utilizar a garantia para corrigir imperfeições na execução do 
objeto deste Contrato ou para reparar danos decorre
ou de seu preposto, ou, ainda, para aplicação de multas, depois de esgotado o prazo recursal.
 
12.7  Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigação, ou reduzido
em termos reais por desvalorizaç
por cento) do valor do Contrato, a 
tia, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, a contar da data em que para tanto for 
notificada pela FEC. 
12.8  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 sa
ções cabíveis. 
 
12.9  O valor da garantia será liberado pela 
tar do término do Contrato, se cumpridas todas as obrigações devidas pela 
DA, inclusive recolhimento de multas e satisfação de prejuízos que tenham sido causados a 
FEC na execução do objeto contratado, r
to-Lei n° 1.737/79 e no Decreto n° 93.872/86.
 
CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA 
 
 A publicação deste Contrato, por extrato, ocorrerá nos termos da legislação em vigor, 
por incumbência da FEC. 
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A garantia deverá ser apresentada em uma das seguintes modalidades, previstas no § 1° 
do artigo 56 da Lei nº 8.666/93: 

Caução em Dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter sido 
emitido sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquid

autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus val
res econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda. 

Seguro Garantia. 

Fiança Bancária. 

No caso da contratada optar pela apresentação de garantia sob a forma de cau
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.

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

A garantia deverá ter o seu valor proporcionalmente complementado, quando ocorrer
cação no valor total do Contrato ou quando ocorrer sua utilização para cobertura de 

eventuais multas aplicadas. 

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 
ou de seu preposto, ou, ainda, para aplicação de multas, depois de esgotado o prazo recursal.

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

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 sa

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

, inclusive recolhimento de multas e satisfação de prejuízos que tenham sido causados a 
na execução do objeto contratado, respeitando-se o disposto sobre o assunto no Decr

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

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO 

A publicação deste Contrato, por extrato, ocorrerá nos termos da legislação em vigor, 
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seguintes modalidades, previstas no § 1° 

Caução em Dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter sido 
emitido sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquida-

autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valo-
 

No caso da contratada optar pela apresentação de garantia sob a forma de caução em 
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. 

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 pre-

 

A garantia deverá ter o seu valor proporcionalmente complementado, quando ocorrer 
cação no valor total do Contrato ou quando ocorrer sua utilização para cobertura de 

fica autorizada a utilizar a garantia para corrigir imperfeições na execução do 
ntes de ação ou omissão da contratada 

ou de seu preposto, ou, ainda, para aplicação de multas, depois de esgotado o prazo recursal. 

Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigação, ou reduzido 
ão da moeda, de forma que não mais represente 5% (cinco 

se obriga a restabelecer o valor real da garan-
tia, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, a contar da data em que para tanto for 

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 san-

, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, a con-
tar do término do Contrato, se cumpridas todas as obrigações devidas pela CONTRATA-

, inclusive recolhimento de multas e satisfação de prejuízos que tenham sido causados a 
se o disposto sobre o assunto no Decre-

A publicação deste Contrato, por extrato, ocorrerá nos termos da legislação em vigor, 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA 
DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
 
 A execução do presente Contrato e aos casos omissos aplicam
das na Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e demais legislações 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA 
 
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 
infrações, cometidas pela CONTRATADA
trumento Contratual. 
 
CLAUSULA DECIMA SEXTA 

 
16.1 O Foro da Comarca 
para dirimir e julgar todas e quaisquer questões que possam vir a decorrer do presente, r
nunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que possa vir a ser.

 
16.2  Para firmeza e por estarem, assim, justos e acordados, é firmado o presente Con
em 02 (duas) vias de igual teor e forma, assinadas pelos representantes legais das partes, ju
tamente com duas testemunhas, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

____________________________________
PELA FEC 
 
 
 
____________________________________
PELA CONTRATADA 
 
 
 
 
TESTEMUNHAS 
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LA DÉCIMA QUARTA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À EXECUÇÃO 
DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 

A execução do presente Contrato e aos casos omissos aplicam-se às disposições cont
Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e demais legislações 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DISPOSIÇÕES GERAIS 

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 

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 

CONTRATADA, à cláusula e condições estabelecidas 

CLAUSULA DECIMA SEXTA – DO FORO 

Foro da Comarca de Niterói do Estado do Rio de Janeiro, será o único competente 
para dirimir e julgar todas e quaisquer questões que possam vir a decorrer do presente, r

partes a qualquer outro, por mais privilegiado que possa vir a ser.

Para firmeza e por estarem, assim, justos e acordados, é firmado o presente Con
em 02 (duas) vias de igual teor e forma, assinadas pelos representantes legais das partes, ju
amente com duas testemunhas, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

 
 
 

Niterói, _____ de __________ de 
 
 
 
 

____________________________________ 

____________________________________ 
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DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À EXECUÇÃO 

se às disposições conti-
Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e demais legislações correlatas. 

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 

Não valerá como precedente ou novação, ou ainda, como renúncia aos direitos que a 
, a tolerância, de sua parte, de eventuais 

, à cláusula e condições estabelecidas neste Ins-

de Niterói do Estado do Rio de Janeiro, será o único competente 
para dirimir e julgar todas e quaisquer questões que possam vir a decorrer do presente, re-

partes a qualquer outro, por mais privilegiado que possa vir a ser. 

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, jun-
amente com duas testemunhas, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. 

Niterói, _____ de __________ de ____.  
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________________________     
CPF:                                        
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________________________                              __________________________
                                                              CPF: 
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__________________________ 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 

GUIA DE FISCALIZAÇÃO 

1. Fiscalização inicial (no momento em que a prestação de serviços é iniciada)
 
1.1.  Elaborar planilha-resumo de todo o Contrato. Ela conterá todos os empregados te
ceirizados que prestam serviços no órgão, divididos por contrato, com as 
ções: nome completo, número de CPF, função exercida, salário, adicionais, gratificações, b
nefícios recebidos e sua quantidade (vale
lho, férias, licenças, faltas, ocorrências, horas extras
 
1.2.  Conferir todas as anotações nas Carteiras de Trabalho e Previdência Social (CTPS) 
dos empregados, por amostragem, e verificar se elas coincidem com o informado pela empr
sa e pelo empregado. Atenção especial para a data de início do co
exercida, a remuneração (importante esteja corretamente discriminada em salário
cionais e gratificações) e todas as eventuais alterações dos contratos de trabalho.
 
1.3.  O número de terceirizados por função deve coinc
 
1.4  O salário não pode ser inferior ao previsto no Contrato e na Convenção Coletiva de 
Trabalho da Categoria (CCT).
 
1.5.  Consultar eventuais obrigações adicionais constantes na CCT para as empresas te
ceirizadas (por exemplo, se os empregados têm direito a auxílio
 
1.6.  Verificar a existência de condições insalubres ou de periculosidade no local de trab
lho, cuja presença levará ao pagamento dos respectivos adicionais aos empregados. Tais co
dições obrigam a CONTRATADA
dividual (Eles). 
 
2.  Fiscalização mensal (a ser feita antes do pagamento da fatura) 
 
2.1.  Elaborar planilha-mensal que conterá os seguintes campos: nome completo do e
pregado, função exercida, dias efetivamente trabalhados, horas extras trabalhadas, férias, 
licenças, faltas, ocorrências.
 
2.2. Verificar na planilha
gir que a CONTRATADA
eletrônico ou meio que não seja padronizado (Súmula 338/TST). Em caso de faltas ou horas 
trabalhadas a menor, deve ser feita glosa da fatura.
 
2.3.  Exigir da CONTRATADA
transporte e auxílio-alimentação dos empregados.
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2013/FEC 
PROCESSO Nº 31903/2012-11 

 
ANEXO X 

 
GUIA DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

 
Fiscalização inicial (no momento em que a prestação de serviços é iniciada)

resumo de todo o Contrato. Ela conterá todos os empregados te
ceirizados que prestam serviços no órgão, divididos por contrato, com as 
ções: nome completo, número de CPF, função exercida, salário, adicionais, gratificações, b
nefícios recebidos e sua quantidade (vale-transporte, auxílio-alimentação), horário de trab
lho, férias, licenças, faltas, ocorrências, horas extras trabalhadas. 

Conferir todas as anotações nas Carteiras de Trabalho e Previdência Social (CTPS) 
dos empregados, por amostragem, e verificar se elas coincidem com o informado pela empr
sa e pelo empregado. Atenção especial para a data de início do contrato de trabalho, a função 
exercida, a remuneração (importante esteja corretamente discriminada em salário
cionais e gratificações) e todas as eventuais alterações dos contratos de trabalho.

O número de terceirizados por função deve coincidir com o previsto no Contrato

O salário não pode ser inferior ao previsto no Contrato e na Convenção Coletiva de 
Trabalho da Categoria (CCT). 

Consultar eventuais obrigações adicionais constantes na CCT para as empresas te
emplo, se os empregados têm direito a auxílio-alimentação gratuito).

Verificar a existência de condições insalubres ou de periculosidade no local de trab
lho, cuja presença levará ao pagamento dos respectivos adicionais aos empregados. Tais co

CONTRATADA a fornecer determinados Equipamentos de Proteção I

Fiscalização mensal (a ser feita antes do pagamento da fatura)  

mensal que conterá os seguintes campos: nome completo do e
ção exercida, dias efetivamente trabalhados, horas extras trabalhadas, férias, 

licenças, faltas, ocorrências. 

Verificar na planilha-mensal o número de dias e horas trabalhados efetivamente. Ex
CONTRATADA apresente cópias das folhas de ponto dos empregados por ponto 

eletrônico ou meio que não seja padronizado (Súmula 338/TST). Em caso de faltas ou horas 
trabalhadas a menor, deve ser feita glosa da fatura. 

CONTRATADA comprovantes de pagamento dos salários, vales
alimentação dos empregados. 
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DO CONTRATO 

Fiscalização inicial (no momento em que a prestação de serviços é iniciada) 

resumo de todo o Contrato. Ela conterá todos os empregados ter-
ceirizados que prestam serviços no órgão, divididos por contrato, com as seguintes informa-
ções: nome completo, número de CPF, função exercida, salário, adicionais, gratificações, be-

alimentação), horário de traba-

Conferir todas as anotações nas Carteiras de Trabalho e Previdência Social (CTPS) 
dos empregados, por amostragem, e verificar se elas coincidem com o informado pela empre-

ntrato de trabalho, a função 
exercida, a remuneração (importante esteja corretamente discriminada em salário-base, adi-
cionais e gratificações) e todas as eventuais alterações dos contratos de trabalho. 

idir com o previsto no Contrato. 

O salário não pode ser inferior ao previsto no Contrato e na Convenção Coletiva de 

Consultar eventuais obrigações adicionais constantes na CCT para as empresas ter-
alimentação gratuito). 

Verificar a existência de condições insalubres ou de periculosidade no local de traba-
lho, cuja presença levará ao pagamento dos respectivos adicionais aos empregados. Tais con-

a fornecer determinados Equipamentos de Proteção In-

 

mensal que conterá os seguintes campos: nome completo do em-
ção exercida, dias efetivamente trabalhados, horas extras trabalhadas, férias, 

mensal o número de dias e horas trabalhados efetivamente. Exi-
dos empregados por ponto 

eletrônico ou meio que não seja padronizado (Súmula 338/TST). Em caso de faltas ou horas 

comprovantes de pagamento dos salários, vales-
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2.4.  Realizar a retenção da contribuição previdenciária (11% do valor da fatura) e dos i
postos incidentes sobre a prestação do
 
2.4.1.  Realizar a retenção e o depósito do FGTS dos trabalhadores da contrat
autorização da CONTRATADA
 
2.5.  Exigir da CONTRATADA
cumentos: 
 

a)  Cópia do Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pela Conectividade Social
(GFIP); 
 
b)  Cópia da Guia de Recolhimento do FGTS (GRF) com a autenticação mecânica 
ou acompanhada do comprovante de recolhimento bancário ou o comprovante emit
do quando recolhimento for efetuado pela Internet;
 
c)  Cópia da Relação dos Trabalhadores Co
 
d)  Cópia da Relação de Tomadores/Obras (RET).
 

2.6.  Exigir da CONTRATADA
 

a)  Cópia do Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pela Conectividade Social 
(GFIP). 
 
b)  Cópia do Comprovante de Declaração à Previdência.
 
c)  Cópia da Guia da Previdência Social (GPS) com a autenticação mecânica ou 
acompanhada do comprovante de recolhimento bancário ou o comprovante emitido 
quando recolhimento for efetuado pela Internet.
 
d)  Cópia da Relação dos Trabalhadores Constantes do Arquivo SEFIP (RE).
 
e)  Cópia da Relação de Tomadores/Obras (RET).
 

2.7.  Consultar a situação da 
 
2.8.  Exigir a Certidão Negativa de Débito junto ao INSS (CND), a Certidão 
Débitos de Tributos e Contribuições Federais e o Certificado de Regularidade do FGTS 
(CRF), sempre que expire o prazo de validade.
 
3.  Fiscalização diária 
 
3.1.  Conferir, todos os dias, quais empregados terceirizados estão prestando serviços 
quais funções. Fazer o acompanhamento com a planilha
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Realizar a retenção da contribuição previdenciária (11% do valor da fatura) e dos i
postos incidentes sobre a prestação do  serviço. 

Realizar a retenção e o depósito do FGTS dos trabalhadores da contrat
CONTRATADA, conforme definido no instrumento convocatório.

CONTRATADA os recolhimentos do FGTS por meio dos seguintes d

Cópia do Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pela Conectividade Social

Cópia da Guia de Recolhimento do FGTS (GRF) com a autenticação mecânica 
ou acompanhada do comprovante de recolhimento bancário ou o comprovante emit
do quando recolhimento for efetuado pela Internet; 

Cópia da Relação dos Trabalhadores Constantes do Arquivo SEFIP (RE);

Cópia da Relação de Tomadores/Obras (RET). 

CONTRATADA os recolhimentos das contribuições ao INSS por meio de:

Cópia do Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pela Conectividade Social 

Cópia do Comprovante de Declaração à Previdência. 

Cópia da Guia da Previdência Social (GPS) com a autenticação mecânica ou 
acompanhada do comprovante de recolhimento bancário ou o comprovante emitido 
quando recolhimento for efetuado pela Internet. 

Cópia da Relação dos Trabalhadores Constantes do Arquivo SEFIP (RE).

Cópia da Relação de Tomadores/Obras (RET). 

Consultar a situação da CONTRATADA junto ao SICAF. 

Exigir a Certidão Negativa de Débito junto ao INSS (CND), a Certidão 
Débitos de Tributos e Contribuições Federais e o Certificado de Regularidade do FGTS 
(CRF), sempre que expire o prazo de validade. 

 

Conferir, todos os dias, quais empregados terceirizados estão prestando serviços 
quais funções. Fazer o acompanhamento com a planilha-mensal. 
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Realizar a retenção da contribuição previdenciária (11% do valor da fatura) e dos im-

Realizar a retenção e o depósito do FGTS dos trabalhadores da contrata, caso exista 
, conforme definido no instrumento convocatório. 

os recolhimentos do FGTS por meio dos seguintes do-

Cópia do Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pela Conectividade Social 

Cópia da Guia de Recolhimento do FGTS (GRF) com a autenticação mecânica 
ou acompanhada do comprovante de recolhimento bancário ou o comprovante emiti-

nstantes do Arquivo SEFIP (RE); 

os recolhimentos das contribuições ao INSS por meio de: 

Cópia do Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pela Conectividade Social 

Cópia da Guia da Previdência Social (GPS) com a autenticação mecânica ou 
acompanhada do comprovante de recolhimento bancário ou o comprovante emitido 

Cópia da Relação dos Trabalhadores Constantes do Arquivo SEFIP (RE). 

Exigir a Certidão Negativa de Débito junto ao INSS (CND), a Certidão Negativa de 
Débitos de Tributos e Contribuições Federais e o Certificado de Regularidade do FGTS 

Conferir, todos os dias, quais empregados terceirizados estão prestando serviços e em 
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3.2.  Verificar se os empregados estão cumprindo à risca a jornada de trabalho. Deve ser 
instaurada uma rotina para autorizar pedidos de realização de horas extras por terceirizados. 
Deve-se combinar com a CONTRATADA
 
3.3.  Evitar ordens diretas aos terceirizados. As solicitações de serviços devem ser dirig
das ao preposto da CONTRATADA
relacionadas aos empregados terceirizados.
 
3.4.  Evitar toda e qualquer alteração na forma de prestação do serviço como a negociação 
de folgas ou a compensação de jornada.
 
4.  Essa conduta é exclusiva da 
 
4.1.  Fiscalização Especial
 
4.1.1.  Observar qual é a data
(CCT). Os reajustes dos empregados devem ser obrigatoriamente concedidos pela 
TRATADA no dia e percentual previstos (verificar a necessidade de proceder ao equilíbrio 
econômico-financeiro do contrato em caso de reajuste salarial).
 
4.1.2.  Controle de férias e licenças dos empregados na planilha resumo.
 
4.1.3.  A CONTRATADA
(cipeiro, gestante, estabilidade 
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Verificar se os empregados estão cumprindo à risca a jornada de trabalho. Deve ser 
instaurada uma rotina para autorizar pedidos de realização de horas extras por terceirizados. 

CONTRATADA a forma da compensação de jornada.

Evitar ordens diretas aos terceirizados. As solicitações de serviços devem ser dirig
CONTRATADA. Da mesma forma eventuais reclamações ou cobranças 

regados terceirizados. 

Evitar toda e qualquer alteração na forma de prestação do serviço como a negociação 
de folgas ou a compensação de jornada. 

Essa conduta é exclusiva da CONTRATADA. 

Fiscalização Especial 

Observar qual é a data-base da categoria prevista na Convenção Coletiva de Trabalho 
(CCT). Os reajustes dos empregados devem ser obrigatoriamente concedidos pela 

no dia e percentual previstos (verificar a necessidade de proceder ao equilíbrio 
financeiro do contrato em caso de reajuste salarial). 

Controle de férias e licenças dos empregados na planilha resumo.

CONTRATADA deve respeitar as estabilidades provisórias de seus empregados 
(cipeiro, gestante, estabilidade acidentária). 
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Verificar se os empregados estão cumprindo à risca a jornada de trabalho. Deve ser 
instaurada uma rotina para autorizar pedidos de realização de horas extras por terceirizados. 

a forma da compensação de jornada. 

Evitar ordens diretas aos terceirizados. As solicitações de serviços devem ser dirigi-
. Da mesma forma eventuais reclamações ou cobranças 

Evitar toda e qualquer alteração na forma de prestação do serviço como a negociação 

base da categoria prevista na Convenção Coletiva de Trabalho 
(CCT). Os reajustes dos empregados devem ser obrigatoriamente concedidos pela CON-

no dia e percentual previstos (verificar a necessidade de proceder ao equilíbrio 

Controle de férias e licenças dos empregados na planilha resumo. 

deve respeitar as estabilidades provisórias de seus empregados 


