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PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2012/FEC 

PROCESSO Nº 04830/2012-03 

 

 

A FUNDAÇÃO EUCLIDES DA CUNHA DE APOIO INSTITUCIONAL À UNIVERSIDADE 

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

trimonial, administrativa e financeira, com fins não econômicos, com sede na Rua São 

Pedro, n° 24, 8º andar, Centro, na cidade de Niterói – RJ, inscrita no CNPJ sob o n° 

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

de 17 de julho de 2002, do Decreto 5.450, de 31 de maio de 2005, da Lei n.º 8.666, de 21 

de junho de 1993, com as respectivas alterações posteriores, torna público que fará rea-

lizar licitação na modalidade PREGÃO, na sua forma: PRESENCIAL, tipo MENOR PRE-

ÇO, critério de Adjudicação POR MENOR PREÇO, mediante as condições estabelecidas 

neste Edital e seus anexos. 

 

DO OBJETO 

 

1. O presente Certame visa à CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DO PRO-

GRAMA DE MONITORAMENTO E CONTROLE DA POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA DAS OBRAS 

DE RESTAURAÇÃO, ADEQUAÇÃO E DUPLICAÇÃO DA BR-050/MG, CONFORME TERMO 

DE REFERÊNCIA, ANEXO I AO PRESENTE EDITAL. 

 

DO ENDEREÇO, DATA E HORÁRIO DO CERTAME 

 

2. A sessão púbica do presente certame ocorrerá: 

 

Data: 22/05/2012 

Horário: 10:00 h 

Local:  Rua São Pedro nº 24, 7º andar (Auditório), Centro – Niterói/RJ, CEP: 24030-

053 

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

realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para 
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o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário e endereço anteriormente estabele-

cido, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário. 

 

DO FUNDAMENTO LEGAL 

3. O presente Certame obedece às normas legais e reger-se-á pelas condições contidas 

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

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

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

dezembro de 2000. 

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

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

f) Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. 

g) Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Estatuto da Micro e Pequena 

Empresa. 

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

i) Norma de Serviço UFF nº 603, de 09 de fevereiro de 2009 

 

DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

4.1.  Poderão participar deste Pregão: 

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

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

seus Anexos, inclusive quanto à documentação; 

4.1.2. Empresas que realizarem Vistoria Técnica ao local onde serão realizados os 

serviços objeto da presente licitação, em data e hora indicados abaixo: 

 

DATA: 15/05/2012 

LOCAL: Av. Minas Gerais, 1357, Bairro Bosque – CEP 38446-001 – Araguarí/MG 

HORÁRIO: 09:00h 

4.1.3. A vistoria deverá ser agendada até às 12h do dia 10/05/2012, através do e-mail 

licitação@fec.uff.br, indicando o nome do representante credenciado e a empresa 

interessada; 
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4.2 Não poderão participar as empresas: 

4.2.1. Que se encontram sob falência, concurso de credores, recuperação judicial, disso-

lução e liquidação. 

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

4.2.3. Estrangeiras não autorizadas a funcionar no país. 

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

ção 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 subcon-

tratada ou representante legal de outra proponente. 

4.3 Todos os custos decorrentes da vistoria técnica, elaboração e apresentação da pro-

posta serão de responsabilidade exclusiva do proponente, não sendo a Fundação Eucli-

des da Cunha, em nenhum caso, responsável pelos mesmos. 

 

DO CREDENCIAMENTO 

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

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

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

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

estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decor-

rência de tal investidura; 

5.2. Tratando-se de procurador: a procuração por instrumento público, em original ou 

cópia autenticada, ou particular, ou cópia autenticada com firma reconhecida, da qual 

constem poderes específicos para formular lances verbais, negociar preço, oferecer des-

contos, 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. 

5.3. Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo 

que cada um deles poderá representar apenas uma credenciada. 

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

te, presente ao evento, devidamente credenciado. 
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6. 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 transações inerentes ao Pregão Presencial. 

 

DA RETIRADA, DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO 

7. O edital poderá ser retirado junto ao site: www.fec.uff.br – licitações. 

8. 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) 

2109.1617, fax (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 abertura do presente Certame. 

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

Presencial por irregularidade na aplicação da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, em até 

5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura do presente Certame, através do 

endereço eletrônico licitacao@fec.uff.br ou enviar a solicitação de impugnação ao Pre-

goeiro e sua Equipe de Apoio. 

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

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

10.1. Acolhida a impugnação contra este edital, será designada nova data para a realiza-

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

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

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

 

DA FORMA E APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

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

pelo Pregoeiro no momento do credenciamento e deverão ser apresentados, separa-

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

nome da licitante, os seguintes dizeres: 
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ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA DE PREÇOS 

FUNDAÇÃO EUCLIDES DA CUNHA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2012 

RAZÃO SOCIAL: 

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

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

 

 

ENVELOPE Nº 2 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

FUNDAÇÃO EUCLIDES DA CUNHA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2012 

RAZÃO SOCIAL: 

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

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

 

DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

12. No dia, hora e local indicados no preâmbulo deste Edital, será aberta a sessão públi-

ca do Pregão, iniciando-se com o recebimento dos envelopes PROPOSTA e DOCUMEN-

TOS DE HABILITAÇÃO e com o credenciamento dos interessados. 

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

aceita a participação de nenhuma licitante retardatária. 

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

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

ces verbais e para a prática dos demais atos do certame. 

 

DA PROPOSTA 

15. A proposta deverá ser apresentada, conforme Modelo do ANEXO III, em 01 (uma) 

via, datilografada ou impressa por processo eletrônico, em língua portuguesa, com valo-

res indicados em moeda corrente nacional, salvo quanto às expressões técnicas de uso 

corrente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas, em envelope lacrado, devida-
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mente identificado, contendo as especificações detalhadas do objeto ofertado e os se-

guintes dados: 

15.1. Razão social completa da licitante e número do CNPJ, que serão os mesmos cons-

tantes da documentação e da Nota Fiscal a ser emitida, caso seja vencedora do certame; 

15.2. Indicação do preço global de cada item, em algarismo e por extenso, e o preço 

mensal e anual de cada categoria, em algarismo, 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 Comissão de Apoio fará a correção, prevale-

cendo os valores encontrados pela Comissão, tomando como base a soma dos valores 

apresentados na Planilha; 

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

cerramento do pregão; 

15.4. Data e assinatura do representante legal da empresa. 

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

tante da documentação enviada a esta Comissão, e, no caso dos prazos mínimos, o esti-

pulado neste Edital. 

17. Na proposta de preços ou lances deverão estar incluídas com todas as despesas, im-

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

venham a incidir, inclusive instalação e/ou desinstalação. 

18. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente 

Edital, forem omissas ou apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar 

o julgamento. 

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

multiplicação. 

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

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

 

DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

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

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

em ordem crescente; 
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21.1. A proposta que não atender às especificações do edital, quanto a prazos e condi-

ções será previamente desclassificada, não havendo possibilidade de oferecimento de 

lances. 

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

para o mesmo item. 

21.3. Serão desclassificadas também as propostas que tiverem vícios, por omissão, irre-

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

de saneamento na própria sessão. 

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

todos os licitantes presentes terão acesso a fundamentação aplicada. 

22. Nenhuma proposta comercial será recusada por formalidades que não impliquem 

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

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

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

 

DA ETAPA DE LANCES 

23. Aberta a etapa competitiva, serão abertos os envelopes contendo a proposta de pre-

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

dos neste Edital e posterior rubrica das folhas. 

24. Após o exame e classificação, o Pregoeiro, para cada item, proclamará os proponen-

tes que apresentarem a proposta de menor preço, e as propostas com preços até 10% 

(dez por cento) superiores àquelas. 

24.1. Não havendo, pelo menos, 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem 

anterior, poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), ofere-

cer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas 

propostas escritas. 

25. No curso da Sessão, os autores das propostas que atenderem aos requisitos dos itens 

anteriores serão convidados, individualmente, a apresentarem novos lances verbais e 

sucessivos, em valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta classifica-

da de maior preço, até a proclamação do vencedor. 

26. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sor-

teio para determinação da ordem de oferta dos lances. 
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27. Os lances verbais deverão ser ofertados sobre o valor global do item. 

28. 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 or-

dem de classificação. 

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

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

desistente às penalidades constantes deste Edital. 

31. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, impli-

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

apresentado pela licitante, para efeito de ordenação das propostas. 

32. Caso não ocorram lances verbais, será considerada a proposta de menor preço, po-

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

melhor. 

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

as licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 

 

DA NEGOCIAÇÃO 

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

dução do preço. 

 

DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 

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

pesquisa realizada pela instituição licitante, presente nos autos que originou o Pregão. 

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

42. Não se admitirá proposta que apresentar preços global ou unitário simbólicos, irri-

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

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

mínimos. 

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

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

e quatro) horas, a ser fixado pelo pregoeiro, contado da data de encerramento da 

reunião do Pregão, nova PROPOSTA DE PREÇOS, constando os valores do fecha-
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mento da operação de acordo com o valor da adjudicação, a qual substituirá a 

proposta primitiva e fará parte integrante do contrato. 

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

satender às exigências para habilitação previstas na Seção XIV, o pregoeiro examinará a 

proposta ou lance subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua ha-

bilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma pro-

posta ou lance que atenda ao edital. 

45. 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: 

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

a fim de solicitar parecer de técnicos vinculados ao ou, ainda, de pessoas físicas ou jurí-

dicas estranhas a ele, para orientar sua decisão. 

45.2. Com base neste parecer poderá fixar prazo para que a empresa apresente esclare-

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

 

DA HABILITAÇÃO 

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

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

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

sentada. 

47. A HABILITAÇÃO para participar deste Pregão Presencial compreende: 

47.1. Relativos à Habilitação Jurídica: 

47.1.1. Registro comercial, no caso de empresa individual; 

47.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, 

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

de documentos de eleição de seus administradores; 

47.1.3.  Comprovação do registro poderá ser feita mediante certidão, carimbo ou chan-

cela da respectiva Junta Comercial, aposta no documento; 

47.1.4. Estatuto social das sociedades por ações deverá estar publicado na imprensa 

oficial da União e em jornal de grande circulação editado na localidade em que está situ-

ada a sede da companhia; 
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47.1.5. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova 

de diretoria em exercício; 

47.1.6. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

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

pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

47.2. Relativos à Regularidade Fiscal: 

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

47.2.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se hou-

ver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto licitado; 

47.2.3. Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do 

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

47.2.4. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND) e ao Fundo de Garantia 

por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos en-

cargos sociais instituídos por lei. 

47.3. Relativo à Qualificação Econômico-Financeira 

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

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

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

atualizados, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da 

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

PREÇOS - DISPONIBILIDADE INTERNA - IGP-DI, publicado pela Fundação Getúlio Vargas 

- FGV ou de outro indicador que o venha substituir.  

47.3.2. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e de-

monstrações contábeis assim apresentados: 

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

os documentos devam ser: 

47.3.2.1.1. Registrados e arquivados na junta comercial; 

47.3.2.1.2. Publicados na imprensa oficial da União, ou do Estado, ou do Distrito Fede-

ral, conforme o lugar em que esteja situada a sede da companhia; e 

47.3.2.1.3. Publicados em jornal de grande circulação editado na localidade em que está 

situada a sede da companhia. 
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47.3.2.2. No caso das demais empresas: 

47.3.2.2.1. Por fotocópia do Livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de En-

cerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do lici-

tante ou em outro órgão equivalente; ou 

47.3.2.2.2. Por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente regis-

trados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante.  

47.3.3. O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados 

por contabilista, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade e pelo 

proprietário da empresa licitante. 

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

licitante. 

47.3.5. A boa situação financeira será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), Sol-

vência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), que deverão apresentar o valor igual ou su-

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

 

LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

SG = __________________ATIVO TOTAL_____________________ 

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

LC =          ATIVO CIRCULANTE   . 

PASSIVO CIRCULANTE 

 

47.3.5.1. as fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos 

juntado ao balanço; 

47.3.5.1.1. caso o memorial não seja apresentado, a Comissão reserva-se o direito de 

efetuar os cálculos; 

47.3.5.1.2. se necessária a atualização do balanço e do capital social, deverá ser apre-

sentado, juntamente com os documentos em apreço, o memorial de cálculo correspon-

dente; 
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47.3.6. As licitantes que apresentarem esses índices com valores inferiores a 1(um) de-

verão comprovar de patrimônio líquido não inferior a 10% (dez por cento) do valor total 

estimado da licitação; 

47.3.7. Certidão negativa de falência, concordata ou recuperação judicial, expedida pelo 

distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicí-

lio da pessoa física. 

47.4 – Relativo à Qualificação Técnica 

47.4.1. Apresentação de 01 (um) atestado de capacidade técnica, emitidos, preferenci-

almente por órgão público, que descrevam a execução de serviços similares na área de 

empreendimentos rodoviários, em valores equivalentes a, no mínimo, 50% do valor es-

timado para esta licitação. 

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

do(s) atestador(es), ou  qualquer outro meio com o qual a FEC possa valer-se para man-

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

47.4.2. Apresentação do ATESTADO DE VISTORIA TÉCNICA (Anexo VII) devidamente 

preenchido e assinado confirmando que os locais onde serão executados os serviços fo-

ram previamente vistoriados por representante credenciado da empresa. 

47.4.3 A empresa licitante deverá possuir registro no Conselho de Arquitetura e Enge-

nharia – CREA 

47.5. Todas as licitantes deverão apresentar, também, dentro do Envelope nº 02, os se-

guintes documentos: 

47.5.1. Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos de habilitação, 

na forma do § 2º, artigo 32 da Lei nº 8.666/93 - Modelo ”e” do Anexo IV; 

47.5.2. Declaração da empresa de que não emprega menor de dezoito anos em trabalho 

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

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

Constituição Federal e Artigo 27, inciso V, da Lei nº 8.666/93 - Modelo ”d” do Anexo IV; 

47.5.3. Declaração de Proposta Independente - Modelo ”f” do Anexo IV. 

47.5.4. Declaração da licitante enquadrada como microempresa ou empresas de peque-

no porte, emitida em papel timbrado, caso tenha intenção de se beneficiar do tratamento 

diferenciado e favorecido na presente licitação, na forma do disposto na Lei Complemen-

tar n.º 123/06 - Modelo ”c” do Anexo IV. 
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48. No caso da licitante possuir filiais, a documentação apresentada deverá referir-se 

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

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

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

legítimas. 

50. Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qual-

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

51. Os documentos apresentados com validade expirada acarretarão a inabilitação da 

licitante. 

52. Os envelopes de documentação das licitantes não vencedoras serão devolvidos, exce-

to os das classificadas para a etapa de lances. 

53. Depois de examinados e julgados os documentos apresentados para efeito de habili-

tação das licitantes, mediante confronto com as condições deste edital, serão desqualifi-

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

54. Quando todas as propostas forem desclassificadas ou todas as licitantes forem inabi-

litadas, o Pregoeiro poderá fixar-lhes o prazo de 8 (oito) dias úteis para a apresentação 

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

desclassificação ou de inabilitação. 

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

aceitos. 

56. Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação 

poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão so-

bre a habilitação, inclusive mediante: 

a) substituição e apresentação de documentos, ou 

b) verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.  

57. A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os 

documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devida-

mente justificada. 

58. Os documentos de habilitação deverão ser apresentados em original, em cópia au-

tenticada por cartório ou publicação em órgão da imprensa oficial ou cópia simples a-
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companhada do respectivo original para conferência pelo Pregoeiro(a) e equipe de a-

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

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

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

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

prorrogáveis por igual período, a requerimento da interessada e a critério da Admi-

nistração Pública, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento 

do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito, de certi-

dão negativa. 

59.1. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, impli-

cará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edi-

tal, e facultará o pregoeiro convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classifi-

cação. 

60. 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 su-

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

este edital.  

 

DOS RECURSOS 

61. Declarado o vencedor, o pregoeiro proporcionará oportunidade às licitantes para 

que manifestem a intenção de interpor recurso. 

62. Não será admitida intenção de recurso de caráter protelatório, fundada em mera 

insatisfação do licitante, sob pena do licitante estar passível das penalidades constantes 

deste edital. 

63. O pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, rejei-

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

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

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

de recurso. 

63.2. 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 tér-

mino do recorrente. 
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64. Para justificar sua intenção de recorrer e fundamentar suas razões ou contra-razões 

de recurso, o licitante interessado poderá solicitar vista dos autos a partir do encerra-

mento da fase de lances. 

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

goeiro, no endereço: 

Fundação Euclides da Cunha, Rua São Pedro, 24 - Grupo 801 - Centro - Niterói - RJ 

CEP:24020-053  

66. O pregoeiro terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para apreciar o recurso, reconside-

rando a sua decisão ou, nesse mesmo período, para apreciação e decisão, da Autoridade 

Competente. 

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

apreciados pela autoridade competente. 

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

aproveitamento. 

69. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recor-

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

autorizada a ADJUDICAR o objeto deste certame ao licitante declarado vencedor, subme-

tendo-o à homologação pela autoridade competente da FEC 

 

DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

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

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

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

apresentar a proposta mais vantajosa para a FEC. 

 

DA ASSINATURA DO CONTRATO 

72. Após homologado o resultado deste Pregão, a Administração da FEC convocará a 

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

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

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

8.666/1993. 
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73. O prazo para assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por igual 

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

que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração da FEC. 

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

ção parcial da licitante vencedora. 

75. É facultado a Administração da FEC, quando a convocada não assinar o contrato, no 

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

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

requisitos de habilitação. 

76. 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 con-

dições estabelecidas neste Edital e seus anexos, independentemente de transcrição. 

 

DAS OBRIGAÇÕES DA FUNDAÇÃO EUCLIDES DA CUNHA 

77. Caberá a FEC: 

77.1. Prestar à CONTRATADA todas as informações solicitadas e necessárias para a 

prestação dos serviços; 

77.2. Designar servidores vinculados ao Projeto 3073 para acompanhar e fiscalizar a 

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

77.3. Notificar à CONTRATADA, por escrito, a ocorrência de eventuais falhas ou imper-

feições na prestação dos serviços, fixando prazo para sua correção; 

 

DAS OBRIGAÇÕES DO LICITANTE VENCEDOR 

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

cumprimento das seguintes obrigações, além daquelas descritas no Termo de Referencia 

Anexo deste Edital: 

78.1. Executar os serviços objetivos desta licitação conforme condições estipuladas nes-

te edital e seus anexos; 

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

da execução dos serviços e por outras correlatas, tais como salários, seguros de aciden-

tes, tributos, indenizações, vales-refeição, vales-transporte e outras que porventura ve-

nham a ser criadas e exigidas pelo Poder Público; 
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78.3. Respeitar as normas e procedimentos determinadas pela controle interno, inclusi-

ve de acesso às dependências indicadas  

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

instituições envolvidas no Projeto 3073 ou ainda a terceiros, decorrentes de sua culpa 

ou dolo, durante a execução do serviços, não excluindo ou reduzindo essa responsabili-

dade a fiscalização ou o acompanhamento pela FEC;  

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

tação exigidas neste Pregão. 

79. Ao licitante vencedor caberá assumir a responsabilidade por: 

79.1. Todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação so-

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

seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com nenhuma das institu-

ições envolvidas no Projeto 3073. 

79.2. Todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de aci-

dentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus emprega-

dos durante a execução do contrato;  

80. São expressamente vedadas ao licitante vencedor: 

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

instituições envolvidas no Projeto 3073 para execução do contrato decorrente deste 

Pregão; 

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

da Administração da FEC.; 

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

81. A inadimplência do licitante vencedor, com referência aos encargos sociais, comer-

ciais e fiscais não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração da 

FEC, nem poderá onerar o objeto desta contratação, razão pela qual o licitante vence-

dor renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com 

a FEC. 

 

DO PAGAMENTO 

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

discriminada, em 2 (duas) vias, para liquidação e pagamento da despesa, no prazo de 10 
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(dez) dias, contado do recebimento parcial do(s) serviços(s), mediante depósito a ser 

creditado em conta corrente. 

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

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

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

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

82.2. As faturas que apresentarem qualquer tipo de incorreção serão devolvidas e o pra-

zo de pagamento será contado a partir de sua nova apresentação  

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

indenizações devidas pelo licitante vencedor, nos termos deste Edital. 

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

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

ou compensação financeira: 

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

84.2. Comprovação de regularidade junto à Seguridade Social (CND), ao Fundo de Ga-

rantia por Tempo de Serviço (CRF) e às Fazendas Federal, Estadual e Municipal do do-

micílio ou sede. 

 

DAS SANÇÕES 

85. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e art. 28 do Decreto n. 

450/2005, ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal 

ou Municípios e será descredenciada no cadastro de fornecedores da 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:  

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

proposta; 

85.2. Deixar de entregar documentação exigida neste Edital; 

85.3. Apresentar documentação falsa; 

85.4. Ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 

85.5. Não mantiver a proposta; 

85.6. Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

85.7. Comportar-se de modo inidôneo; 
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85.8. Fizer declaração falsa; 

85.9. Cometer fraude fiscal. 

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

Lei nº 8.666/93. 

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

contratação quando incorrer em uma das hipóteses da condição anterior. 

88. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração do CON-

TRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes san-

ções: 

88.1. Advertência; 

88.2. Multa de: 

88.2.1. 0,3% (três décimos por cento) por dia sobre o valor da fatura, limitada a 10% 

(dez por cento) do mesmo valor, em caso de atraso na execução dos serviços. Após o 30º 

(trigésimo) dia corrido e a critério da Administração, poderá ocorrer a não-aceitação do 

objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, 

sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato. 

88.2.2. 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução das obri-

gações assumidas, em especial, os prazos de execução dos serviços. 

88.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com a Administração, por até 02 (dois) anos, conforme Inciso III, Art. 87 da Lei 8.666 de 

21 de Junho de 1993. 

88.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem 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 ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 

decorrido o prazo da sanção aplicada com base na subitem anterior. 

89. Da aplicação das penalidades previstas, caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias 

úteis a partir da data da intimação. 

 

DA REPACTUAÇÃO 

90. Não será admitida repactuação do contrato administrativo a ser firmado. 
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DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS 

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

Euclides da Cunha - FEC e contratada estão dispostas na minuta do contrato administra-

tivo, parte integrante deste instrumento convocatório. 

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

92 A critério da Administração da FEC, este Pregão poderá: 

92.1. Ser anulado, se houver ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, medi-

ante despacho escrito e devidamente fundamentado. 

92.1.1. A anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera obri-

gação de indenização, ressalvado o disposto no § 2° do artigo 29 do Decreto nº 5.450, de 

31 de maio de 2005. 

92.2. A nulidade do procedimento licitatório induz à do contrato, ressalvado, ainda, o 

dispositivo citado na alínea anterior. 

92.3. Ser revogado, a juízo da Administração da FEC, se for considerado inoportuno ou 

inconveniente ao interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente 

comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta. 

92.4.Ser transferida a data da sessão pública, por conveniência exclusiva da Administra-

ção da FEC. 

93. 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 traba-

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

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

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

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

constar originariamente da proposta/documentação. 

95. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da am-

pliação da disputa entre os interessados, desde que não haja comprometimento da segu-

rança do contrato a ser firmado. 

96. Os casos omissos ou situações não explicadas neste Edital e seus anexos serão deci-

didos pela FEC, segundo as disposições contidas na Lei n° 8.666/93 e alterações posteri-
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ores, demais regulamentos e normas administrativas Federais, independentemente de 

suas transcrições. 

97. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na Ge-

rência de Suprimentos da FEC, Rua São Pedro, 24/10º andar, Centro - Niterói Rio de Ja-

neiro – CNPJ nº 03.438.229/0001-09, nos dias úteis no horário das 8 às 12 horas e das 

13 às 17 horas. 

98 Acompanham este Edital os seguintes Anexos:  

 

Anexo I Termo de Referência 

Anexo II Minuta de Contrato 

Anexo III Modelo de Proposta de Preços 

Anexo IV 
Declaração de Inexistência de Trabalhador Menor Trabalhando em Condi-

ções Perigosas, Insalubre ou Noturna. 

Anexo V Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos. 

Anexo VI Declaração de Elaboração Independente da Proposta. 

Anexo VII Atestado de Vistoria Técnica 

 

Niterói,         de                 de 2012. 

 

 

 

Professora Miriam Assunção de Souza Lepsch 

Diretora Presidente 

Fundação Euclides da Cunha – FEC 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2012/FEC 

PROCESSO Nº 04830/2012-03 

 

ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1- INTRODUÇÃO 
 
Este Termo de Referência tem por finalidade apresentar os objetivos e as diretrizes ge-
rais dos serviços para empresa para execução do programa de monitoramento e contro-
le da Poluição Atmosférica das Obras de Restauração, Adequação e Duplicação da BR-
050/MG. 
 
2 – CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 
O trecho da rodovia BR-050/MG objeto do presente Edital compreende um segmento 
contíguos que será pavimentado e adequado conforme a seguir caracterizado: 
 
 
Rodovia:   BR – 050/MG 
Trecho:   Div. GO/MG - Entr. BR – 464 (B) Divisa MG/SP 
Subtrecho:  DIV. GO/MG – ENTR. BR – 365 (A) 452 (A) 455/497 (UBERLÂN-

DIA) 
Segmento:   km 0,0 – km 69,0 
Extensão:   69,0 km  
Jurisdição:   Superintendência Regional do DNIT no Estado de Minas Gerais 
 
 
3 - OBJETIVO 
 
Este Termo de Referência tem como objetivo apresentar os serviços a serem  realizados 
pela empresa de consultoria especializada, que será contratada para a para execução do 
programa de monitoramento e controle da Poluição Atmosférica a Fundação Euclídes da 
Cunha no que disser a respeito às obras em foco. 
 
Os serviços deverão ser executados buscando obediência aos preceitos do desenvolvi-
mento sustentável e princípios estabelecidos na Política Ambiental do Ministério dos 
Transportes, bem como às políticas ambientais e diretrizes ambientais estabelecidas 
pelo DNIT e atendendo às disposições deste Termo de Referência e as recomendações 
previstas na respectivas licenças ambientais e Autorizações de Supressão de Vegetação. 
 
Os serviços e/ou produtos previstos neste Edital objetivam atender as recomendações 
previstas no Plano Básico Ambiental – PBA. 
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4 – ESCOPO DOS SERVIÇOS 
 
O escopo dos serviços propostos contempla a execução das atividades constantes no 
Termo de Referência a seguir. 
 
Serão realizadas campanhas trimestrais para medição e acompanhamento das altera-
ções, totalizando 4 campanhas ao longo de 12 meses. 
 
Para o controle da poluição atmosférica será seguida a Resolução CONAMA 03/90, com 

referencia de padrão de qualidade do ar. 

 

O monitoramento será executado com a instalação Amostradores de Grandes Volumes – 

AGV, durante o período de obras, para a caracterização do ar atmosférico em pontos ge-

orreferenciados com GPS indicados na tabela abaixo, que contemplem a direção do vento 

dominante, no parâmetro particulado total em suspensão – PTScurva de ponderação “A” 

com regulagem temporal em FAST-0,25 milesegundos. 

 

4.1 – PONTOS DE MONITORAMENTO 

 

Serão estabelecido 12 (doze) pontos de monitoramento do material particulado, são e-

les: 

 

 
 

 

 

4.2 - ETAPA DE MONITORAMENTO 

 

Será realizado um monitoramento inicial para deeinição do background, antes das obras 

se iniciarem na rodovia e com o decorrer das obras serão realizadas campanhas trimes-

trais de monitoramento. 
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O monitoramento do programa irá gerar um relatório inicial, apresentando o back-
ground antes das obras e posteriormente relatórios trimestrais. 
 
Nos relatórios deveram conter as seguintes informações: 
 
• Marca, tipo ou classe e número de série de todos os equipamentos de monitoramento 
utilizados; 
• Data e número do último certieicado de calibração de cada equipamento; 
• Desenho esquemático e/ou registro fotográeico e descrição detalhada dos pontos de 
monitoramento; 
• Horário e duração do monitoramento de PTS; 
• Indicar a concentração de PTS e comparação com a Resolução CONAMA 03/90; 
• Comparação da concentração de PTS atuais com as concentrações de PTS obtidos nas 
campanhas anteriores; 
• Quando pertinente, proposição de medidas de controle; 
• Equipe técnica responsável pelo monitoramento. 
 
4.3 – MEDIDAS DE CONTROLE E MITIGAÇÃO 
 
A empresa contratada deverá instruir e fiscalizar as construtoras contratadas que deve-
rão adotar no mínimo as medidas de mitigação listadas a seguir: 
 
 As operações de britagem e de mistura de agregados deverão ser equipados com as-
persores de água para evitar o lançamento de material particulado na atmosfera. Cen-
trais de concreto, quando próximas a áreas de ocupação humana, terão como equipa-
mento obrigatório de controle um eiltro de manga, com sistema de limpeza periódica 
manual, permitindo controlar a poluição do ar por einos. 
 
 Umidieicar o material extraído antes de sua transferência do caminhão basculante para 
moega; 
 
 Implantar bicos aspersores na moega de carga e no alimentador vibratório, nas late-
rais e parte posterior; 
 
 Pavimentar ou molhar as via de tráfego interno; 
 
 Umidieicar as vias de acesso as obras e os desvios de tráfego não pavimentados através 
de caminhões-pipas, evitando a geração de poeiras em suspensão; 
 
 Efetuar a manutenção adequada dos sistemas de controle de poluição; 
 
 Executar manutenção periódica dos equipamentos e veículos, para que se minimizem 
a emissão de gases poluentes; 
 
 Lavagens periódicas de veículos minimizando a quantidade de sedimentos transpor-
tados para vias; 
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g No transporte de particulados e solos einos em geral, somente poderão ser utilizados 
caminhões cobertos com lonas. 
 
g As usinas de asfalto deverão obrigatoriamente contar com filtros de manga para parti-
culados de agregados da massa asfática, controles de fumaça e de particulados, sendo 
vedada a instalação a distância inferior a 200 metros de qualquer resi-
dência/comércio/hospital. 
 
g As rodovias de acesso e caminhos de serviço, nos trechos próximos a concentrações 
habitacionais, deverão receber tratamento apropriado para evitar a formação de nuvens 
de poeira devido ao tráfego de veículos e máquinas, sempre que se eizer necessário, este-
jam tais vias dentro ou fora da faixa de domínio. 
 
5 - DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS 
 
Durante todo o desenvolvimento dos estudos, a Contratada deverá disponibilizar técni-
cos que assessorem o DNIT quando da realização das reuniões de análise de documenta-
ção do licenciamento pretendido junto aos órgãos de interesse ao licenciamento ambien-
tal, como por exemplo: IBAMA, FUNAI e IPHAN, órgão ambiental estadual, subsidiando o 
DNIT para responder quaisquer questionamentos durante o processo de licenciamento. 
 
6 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA EMPRESA 
 
A empresa licitante deverá apresentar pelo menos 1(um) atestado de capacidade Técni-
ca de serviço semelhante. 
 
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DO AR EM RODOVIAS 
 
Serão aceitos atestados de serviços em execução. 
 
7 – VISTORIA  
 
As empresas interessadas DEVERÃO realizar vistoria na rodovia onde será a prestação 
dos serviços – ocasião na qual será firmada a declaração, conforme modelo disponível no 
ANEXO IV deste Edital (MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA) de forma a obterem 
pleno conhecimento das condições e eventuais dificuldades para a sua execução, bem 
como de todas as informações necessárias à formulação da sua proposta de preços. 
 
8 – PRAZO 
 
O Prazo previsto para esta atividade é de 300 dias consecutivos 
 
9 – PRODUTOS 
 
A empresa contratada entregará relatórios trimestrais apos a realização das campanhas 
de monitoramento. 
 
10 – VALOR DE REFERÊNCIA 
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O Valor de referência para a contratação dos serviços é de R$ 157.425,00 
 
 
11 – CRONOGRAMA DE PAGAMENTO 
 
PRODUTO PRAZO DE ENTREGA VALOR 
Relatório de Mobilização 05 dias após assinatura do 

contrato 
20% 

Relatório 1o campanha 30 dias após assinatura do 
contrato 

20% 

Relatório 2o campanha 120 dias após assinatura 
do contrato 

20% 

Relatório 3o campanha 210 dias após assinatura 
do contrato 

20% 

Relatório 4o campanha e 
relatório final 

300 dias após assinatura 
do contrato 

20% 

TOTAL  100% 
 
12 – FISCALIZAÇÃO  
 
O contrato será fiscalizado pela Fundação Euclídes da Cunha. 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2012/FEC 

PROCESSO 04830/2012-03 

 

ANEXO II 

 

MINUTA DE CONTRATO 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO 

EUCLIDES DA CUNHA - FEC E DO OUTRO A EMPRESA(______________) 

 

 

A 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 São Pedro, nº 24, 

Sala 801, Centro, na cidade de Niterói - RJ, doravante denominada FEC, neste ato repre-

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

050880491 � IFP/RJ, CPF nº 419.476.577-04, residente e domiciliado nesta cidade, no-

meada pela Portaria nº 43.690, de 30 de dezembro de 2010, do Magnífico Reitor da Uni-

versidade Federal Fluminense - UFF, publicada no Diário Oficial da União de 04 de agos-

to de 2010, Seção II, página 33, e de outro lado à empresa 

(______________________________________), doravante denominada CONTRATADA, neste ato 

representada por (_________________________________________) domiciliado à Rua 

(_________________________________________), resolvem celebrar o presente Contrato para exe-

cução de seu objeto, para atender às necessidades da Fundação Euclides da Cunha - FEC, 

mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

O presente Certame visa à CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA 

DE MONITORAMENTO E CONTROLE DA POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA DAS OBRAS DE RES-

TAURAÇÃO, ADEQUAÇÃO E DUPLICAÇÃO DA BR-050/MG, CONFORME TERMO DE RE-

FERÊNCIA, ANEXO I AO PRESENTE EDITAL. 
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CLÁUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO 

 

Constituem partes integrantes deste Contrato Administrativo, estando a eles vinculados, 

como se neste estivessem transcritos, os seguintes documentos, cujo teor as partes de-

claram ter pleno conhecimento: 

 

a) Proposta de Preços. 

b) Termo de sigilo e confidencialidade. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS SERVIÇOS 

 

3.1 A CONTRATADA se obriga a: 

3.1.1 Executar os serviços buscando obediência aos preceitos do desenvolvimento sus-

tentável e princípios estabelecidos na Política Ambiental do Ministério do Transporte, 

bem como as políticas ambientais e diretrizes ambientais estabelecidas pelo DNIT e a-

tendendo ás disposições do Termo de Referência e as recomendações previstas nas res-

pectivas licenças. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO 

 

4.1 A FEC pagará à CONTRATADA pelos serviços prestados, conforme especificado na 

Proposta de Preços apresentada pela CONTRATADA, somente o efetivamente executa-

do, o valor de R$ _____________(___________________), inclusos todos os custos e despesas ne-

cessários ao cumprimento integral do objeto deste Contrato Administrativo, conforme 

proposta de preços anexa; 

4.2 O valor a ser pago, constituirá do valor total estimado da contratação. 

4.3 Os valores acima geram obrigação entre a FEC e a CONTRATADA, para que os servi-

ços sejam executados, de forma que os pagamentos sejam efetuados, conforme o serviço 

seja sendo prestado. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE INÍCIO DOS SERVIÇOS 
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Os serviços serão iniciados a contar da data da assinatura deste Instrumento. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA GARANTIA CONTRATUAL 

 

6.1 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 combi-

nado com o disposto no Decreto Lei n° 1.737/79 e no Decreto n° 93.872/86. 

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

assinatura do instrumento deste Contrato Administrativo. 

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

§ 1° do artigo 56 da Lei nº 8.666/93: 

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

sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de 

custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econô-

micos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda. 

b) Seguro Garantia. 

c) Fiança Bancária. 

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

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

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

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

ança Bancária, deverá fazer expressar nesse instrumento, a renúncia do fiador aos bene-

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

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

rer modificação no valor total do Contrato Administrativo ou quando ocorrer sua utiliza-

ção para cobertura de eventuais multas aplicadas. 

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

objeto deste Contrato Administrativo ou para reparar danos decorrentes de ação ou o-

missão da CONTRATADA ou de seu preposto, ou, ainda, para aplicação de multas, de-

pois de esgotado o prazo recursal. 

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

do em termos reais por desvalorização da moeda, de forma que não mais represente 5% 
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(cinco por cento) do valor do Contrato Administrativo, a CONTRATADA se obriga a res-

tabelecer o valor real da garantia, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, a con-

tar da data em que para tanto for notificada pela FEC. 

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

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

das sanções cabíveis. 

6.9 O valor da garantia será liberado pela FEC, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, a con-

tar do término do Contrato Administrativo, se cumpridas todas as obrigações devidas 

pela CONTRATADA, inclusive recolhimento de multas e satisfação de prejuízos que te-

nham sido causados a FEC na execução do objeto contratado, respeitando-se o disposto 

sobre o assunto no Decreto-Lei n° 1.737/79 e no Decreto n° 93.872/86. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

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

minativa, em 02 (duas) vias, devidamente atestada pelo fiscal devidamente designado 

pela FEC, de acordo com as condições estabelecidas na CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO 

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

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

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

no prazo de até 05 dias úteis a contar do recebimento da (s) nota (s) fiscal (ais)/fatura 

(s). 

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

as especificações constantes deste Instrumento Contratual e proposta de preços, com os 

quantitativos efetivamente entregues, e, devidamente atestada pelo fiscal designado pe-

la FEC. 

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

Euclides da Cunha - FEC, endereço da Rua São Pedro, 24/801 � Centro, Niterói, Rio de 

Janeiro, CNPJ nº 03.438.229/0001-09. 

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

São Pedro, 24/801 � Centro, Niterói, Rio de Janeiro/Gerência de Suprimentos. 
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7.2 O pagamento dependerá da real utilização do serviço, podendo haver variação entre 

a quantidade efetivamente utilizada e a quantidade estimada, constante das partes inte-

grantes deste Instrumento. 

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

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

CONTRATADA. 

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

te da (s) nota (s) fiscal (s)/fatura (s), correspondendo tão somente aos serviços efetiva-

mente utilizados. 

7.4 Em hipótese alguma serão pagos serviços não realizados. 

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

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

trativo. 

7.6 O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária em favor da CONTRATA-

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

hábil, comprobatório da quitação das obrigações. 

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

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

a partir da data da reapresentação da nota fiscal/fatura devidamente corrigida e atesta-

da pelo fiscal. 

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

Administrativo e conter todas as informações necessárias à conferência dos serviços 

prestados. 

7.9 Não serão efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendência de liqui-

dação de obrigações em virtude de penalidades impostas à CONTRATADA ou inadim-

plência contratual, inclusive. 

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

síveis despesas com multas e indenizações ou outras de responsabilidade da CONTRA-

TADA. 

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

verá ser acrescido de encargos moratórios, apurados desde a data prevista para o paga-



 

 

Rua São Pedro, 24 - Grupo 801 - Centro - Niterói - RJ CEP:24020-053  32 

mento até sua efetivação, calculados pro rata tempore, mediante a aplicação da seguinte 

fórmula: 

 

 

 

I=(TX/100) 

365 

EM = I x N x VP, onde: 

 

I = Índice de atualização financeira; 

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

EM = Encargos moratórios; 

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

VP = Valor da parcela em atraso. 

 

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

365 
I = 0,00016438 

 

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

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

ção da Autoridade Superior competente da FEC, que adotará as providências para verifi-

car se é ou não caso de apuração de responsabilidade, identificação dos envolvidos e 

imputação de ônus a quem deu causa. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS DESPESAS 

 

As despesas decorrentes deste Contrato Administrativo e ou outras despesas que por-

ventura possam ocorrer no decurso do Contrato Administrativo, correrão à conta dos 

recursos consignados no em cada projeto gerido pela Fundação Euclides da Cunha. 

 

CLÁUSULA NONA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 
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O prazo de vigência do Contrato Administrativo será de 300 (trezentos) dias a contar da 

data de sua assinatura podendo, a critério da FEC, mediante termo aditivo, ser prorro-

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

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

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

FEC na realização dos serviços contratados e outros assuntos correlatos ao objeto deste 

Contrato Administrativo. 

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

Administrativo e os demais instrumentos que o integram, caberá à CONTRATADA as 

seguintes obrigações: 

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

rência que prejudique a execução dos serviços. 

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

prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas. 

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

e da empresa, como também, taxas, tarifas, contribuições ou emolumentos que incidam 

ou venham a incidir sobre os serviços contratados uma vez que os seus empregados não 

manterão nenhum vínculo empregatício com a FEC. 

d) Assumir todos os encargos de possíveis demandas: trabalhista, cível ou penal, rela-

cionadas à prestação dos serviços, originariamente ou vinculados por prevenção, cone-

xão ou continência. 

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

trato administrativo, todas as condições de habilitação e de qualificação exigidas no con-

trato administrativo. 

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

g) Respeitar os prazos acordados com a FEC. 

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

i) Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados. 

10.3 Respeitar todas as especificações da proposta comercial integrante deste Contrato 

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

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

contratações públicas. 

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

CONTRATADA deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a ado-

ção das medidas convenientes. 

10.6 Além das demais obrigações assumidas pela CONTRATADA prestadora do serviço, 

deverão ser observadas as seguintes: 

10.6.1 Cumprir fielmente o que estabelece este Contrato Administrativo. 

10.6.2 Prestar o serviço, objeto da contratação, 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 

(sete) dias por semana, durante todo o período de vigência do contrato administrativo, 

salvaguardados os casos de interrupções programadas. 

10.6.3 Fornecer número telefônico para contato e registro de ocorrências sobre o fun-

cionamento do serviço contratado, com funcionamento 24 (vinte e quatro) horas por dia 

e 07 (sete) dias por semana. 

10.6.4 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

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

nado para acompanhamento do contrato administrativo, a contar da data da solicitação 

da FEC. 

10.6.5 Reconhecer o fiscal do contrato administrativo, bem como outros funcionários 

que forem indicados pela FEC, para realizar solicitações relativas à contratação, tais co-

mo habilitação, desabilitação, entre outros. 

10.6.6 Levar, imediatamente, ao conhecimento do fiscal do contrato administrativo, 

qualquer fato extraordinário ou anormal que ocorrer na execução do objeto contratado, 

para adoção das medidas cabíveis. 

10.6.7 Repassar à FEC, durante o período de vigência do contrato administrativo, todos 

os preços e vantagens ofertados ao mercado, sempre que estes forem mais vantajosos à 

FEC do que aqueles ofertados na proposta. 

10.6.8 Assumir as responsabilidades pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da 

adjudicação da licitação oriunda do contrato administrativo. 
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10.6.9 Assumir inteira responsabilidade técnica e operacional do objeto contratado, não 

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

problemas de funcionamento do serviço. 

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

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

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

ônus para esta. 

10.6.11 Não fazer uso das informações prestadas pela FEC que não seja em absoluto 

cumprimento do contrato administrativo em questão. 

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

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

de outras providências nas demais esferas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA FEC 

 

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

o acompanhamento e a fiscalização da execução do Contrato Administrativo, o qual con-

siste na verificação da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recur-

sos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do Contrato Administrati-

vo, especialmente designado na forma dos artigos 67 e 73 da Lei nº 8.666/93. 

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

curso de execuções dos serviços, fixando prazo para sua correção. 

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

dos termos deste Contrato Administrativo. 

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

ção do serviço. 

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

CLÁUSULA SEXTA deste Contrato Administrativo e seus subitens. 

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

recebimento definitivo, mediante apresentação da nota fiscal/fatura discriminativa, em 

02 (duas) vias, devidamente atestada pelo fiscal do Contrato Administrativo, cumpridas 

todas as exigências contratuais. 
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11.7 Observar para que, durante a vigência contratual, sejam cumpridas todas as obri-

gações assumidas pela CONTRATADA. 

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

CONTRATADA. 

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

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

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

serviços dentro das normas estabelecidas. 

11.11 Recusar os serviços que forem apresentados fora da especificação. 

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

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

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

solidariedade, ativa ou passiva, com a FEC. 

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

FEC deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das me-

didas convenientes. 

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

pagamento devido. 

11.15 Proporcionar todos os meios para que a contratada possa desempenhar seus ser-

viços dentro das normas estabelecidas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO 

 

12.1 A execução do Contrato Administrativo deverá ser acompanhada e fiscalizada por 

meio de instrumentos de controle, que compreendam a mensuração dos seguintes as-

pectos, quando for o caso: 

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

de execução e da qualidade demandada. 

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

12.1.4 O cumprimento das demais obrigações decorrentes do Contrato Administrativo, 

e a satisfação do público usuário. 



 

 

Rua São Pedro, 24 - Grupo 801 - Centro - Niterói - RJ CEP:24020-053  37 

12.2 O fiscal do Contrato Administrativo deverá promover o registro das ocorrências 

verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas 

contratuais. 

12.3 O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela CON-

TRATADA ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Instrumento 

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

12.4 Caberá ao Fiscal do Contrato Administrativo: 

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

litativos. 

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

penho. 

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

bem como sejam mantidas todas as condições pactuadas. 

d) Comunicar à CONTRATADA, por escrito, as ocorrências de eventuais imperfeições no 

curso de execuções dos serviços, fixando prazo para sua correção. 

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

tado. 

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

tratuais assumidas pela CONTRATADA, inclusive quando a não interrupção da presta-

ção dos serviços de fornecimento. 

h) Emitir pareceres em todos os atos relativos à execução do Contrato Administrativo, 

em especial aplicação de sanções ou possíveis alterações do Contrato Administrativo. 

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

ízo das demais ações que objetivem o perfeito cumprimento do Contrato Administrativo 

e aplicação das sanções cabíveis. 

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

ço com menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal do Contrato Ad-

ministrativo, desde que comprovada à excepcionalidade da ocorrência, resultante exclu-

sivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador. 

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

qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para corrigir ou 



 

 

Rua São Pedro, 24 - Grupo 801 - Centro - Niterói - RJ CEP:24020-053  38 

aplicar sanções quando verificar um viés contínuo de desconformidade da prestação do 

serviço à qualidade exigida. 

12.6 A fiscalização de que trata esta CLAUSULA, não exclui nem reduz a responsabilida-

de da CONTRATADA pelos danos causados a FEC ou a terceiros, resultantes de imper-

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

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

prepostos. 

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

reclamações e exigências que se impuserem em decorrência da fiscalização e acompa-

nhamento da execução do Contrato Administrativo, fixando prazo para sua correção, 

conforme sua conveniência. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

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

ções estabelecidas neste Contrato Administrativo, 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 Administrativo, recolhida no prazo máximo de 

05 (cinco) dias úteis, uma vez comunicada oficialmente. 

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

FEC rescinda unilateralmente o Contrato Administrativo e/ou aplique as sanções previs-

tas no subitem 13.3, sem prejuízo do ajuizamento das ações cabíveis. 

13.3 Pela inexecução total ou parcial do Contrato Administrativo, a FEC, poderá, garan-

tida a prévia defesa, rescindi-lo e/ou, segundo a gravidade da falta cometida, aplicar as 

seguintes penalidades ou sanções: 

a) Advertência. 

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

(quatro vírgula dois por cento) sobre o valor deste Contrato Administrativo, a ser reco-

lhida no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, uma vez comunicada oficialmente. 

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

caso de inexecução total do objeto deste Contrato Administrativo, a ser recolhida no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da comunicação oficial. 
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d) Suspensão temporária do direito de contratar com a FEC, por período não superior a 

02 (dois) anos, e; 

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

vos que determinaram sua punição ou até que seja promovida sua reabilitação, perante 

a própria Autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CON-

TRATADA ressarcir a FEC pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da 

sanção aplicada com base no disposto na alínea anterior. 

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

cadas cumulativamente com a penalidade prevista nas alíneas “b” e “c” do mesmo subi-

tem. 

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

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

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

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

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

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

direito a qualquer contestação. 

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

aplicadas à CONTRATADA que, na execução do Contrato Administrativo: 

a) Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos. 

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

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

tos praticados. 

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

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

cento) do valor do Contrato Administrativo, além do estabelecido no subitem 13.1. 

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

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

responsável pela fiscalização e acompanhamento do Contrato Administrativo, ou deixar 

de ser feito. 

13.9 O não cumprimento de qualquer obrigação assumida, enseja as sanções descritas. 
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13.10 A FEC formalizará comunicado à CONTRATADA sobre as advertências e multas 

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

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

comunicação por parte do fiscal do Contrato Administrativo. 

13.11 Será de responsabilidade da CONTRATADA o ônus resultante de quaisquer ações, 

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

quer de seus empregados, prepostos ou contratados. 

13.12 Obriga-se também a CONTRATADA por quaisquer responsabilidades decorrentes 

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

relacionadas com o cumprimento do Contrato Administrativo. 

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

(cinco) dias úteis a contar da data da notificação. 

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

ção do seu valor, mediante uso da fórmula apresentada na condição do subitem 7.10. 

 

CLÁUSULA DECIMA QUARTA - DA RESCISÃO 

 

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

14.2 A rescisão do Contrato Administrativo poderá ser: 

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

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

TADA com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis contados da notificação formal, 

período em que a CONTRATADA poderá exercer o contraditório e sua defesa relativa-

mente à rescisão contratual, conforme parágrafo único do artigo 78 e observado o dis-

posto no artigo 109 “I”, alínea “e”, ambos da Lei 8.666/93. 

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

da FEC, reduzida a termo de processo administrativo, desde que, cumprido o estabeleci-

do no parágrafo 1° do artigo 79 da Lei n° 8.666/93. 

c) Judicial, nos termos da legislação vigente. 

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

damentada da Autoridade Competente da FEC. 
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14.4 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do proces-

so, ficando assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

14.5 Constituem motivos para a rescisão deste Contrato Administrativo, nos termos do 

artigo 78 da Lei n° 8.666/93: 

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

ções ou prazos. 

b) Atraso injustificado no início da execução contratual. 

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

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

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

tigo 67, da Lei n° 8.666/93. 

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

f) A dissolução da sociedade ou o falecimento da CONTRATADA. 

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

que prejudique a execução do Contrato Administrativo. 

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

determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado 

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

i) A supressão, por parte da Administração da FEC, acarretando modificação do valor do 

Contrato Administrativo, 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 le-

gal. 

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

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

inter a ou guerra, ou, ainda, por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, in-

dependentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contra-

tualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado à 

CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das 

obrigações assumidas até que seja normalizada a situação. 

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

de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado à 
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CONTRATADA o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações 

até que seja normalizada a situação. 

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

da execução do Contrato Administrativo. 

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

prejuízo das sanções penais cabíveis. 

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

ta execução contratual, nos prazos estipulados. 

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

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

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

ração, não admitidos nesta Contrato Administrativo. 

14.6 A rescisão do Contrato Administrativo acarretará, independentemente de qualquer 

procedimento judicial ou extrajudicial por parte da FEC, a retenção dos créditos decor-

rentes do Contrato Administrativo, limitada ao valor dos prejuízos causados, além das 

sanções previstas neste Instrumento e em Lei, até a completa indenização dos danos. 

14.7 A FEC poderá rescindir o presente Contrato Administrativo de pleno direito, medi-

ante 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 di-

reito de qualquer ação ou reclamação com base em prejuízos ou lucros cessantes. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

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

ou em parte, os créditos futuros decorrentes deste Contrato Administrativo, salvo medi-

ante 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 Administrativo asseguram a FEC, a tolerância, de sua 

parte, de eventuais infrações, cometidas pela CONTRATADA, à cláusula e condições es-

tabelecidas neste Instrumento Contratual. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À EXECUÇÃO DO CON-

TRATO ADMINISTRATIVO 

 

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

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

legislações correlatas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA - DO FORO 

 

O Foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Município 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, renunciando as 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 

Administrativo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, assinadas pelos representantes 

legais das partes, juntamente com duas testemunhas, para que surta seus jurídicos e le-

gais efeitos. 

 

 

Niterói, ___de_______________ de 2012. 

 

 

 

___________________________________ 

PELA FEC 

 

 

 

_______________________________ 

PELA CONTRATADA 
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TESTEMUNHAS 

________________________________________ 

NOME: 

RG: 

CPF: 

________________________________________ 

NOME: 

RG: 

CPF: 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2012/FEC 

PROCESSO 04830/2012-03 

 

ANEXO III 

 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 

A 

Fundação Euclides da Cunha - FEC 

 

Prezados Senhores, 

 

Declaramos que foram examinadas minuciosamente as normas específicas do Termo de 

Referência para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 

_____________________________________, para atender a Fundação Euclides da Cunha – FEC. 

 

Propomos, sob nossa integral responsabilidade, prestar os serviços na forma prevista no 

Edital e seus anexos. pelo valor total de R$ ____________ (valor por extenso). 

 

 

Niterói, _____ de _____________ de 2012. 

 

 

_________________________________ 

(Nome e Assinatura do Representante Legal) 

(n° da identidade do Representante Legal). 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2012/FEC 

PROCESSO Nº 04830/2012-03 

 

ANEXO IV 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TRABALHADOR MENOR TRABALHANDO EM 

CONDIÇÕES PERIGOSAS, INSALUBRE OU NOTURNA. 

 

 

_________________(Nome da empresa) ______________________, CNPJ (MF) n. ° 

__________________________, sediada _____(endereço completo) ____ 

_________________________________________, por intermédio de seu representante legal o(a) 

Sr(a)____________________________, portador da Carteira de Identidade n° ____________, e do CPF 

n° _____________, DECLARA, para os devidos fins do disposto no inciso V do artigo 27 da 

Lei n º 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 

1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insa-

lubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

 

Ressalvas: (   ) emprega menor a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. 

 

(   ) não emprega menor a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. 

 

Niterói, ___ de ____________ de 2012 

 

 

 

______________________________ 

(Nome e Assinatura do Representante Legal) 

(n° da identidade do Representante Legal). 

 

 

Observação: É necessário assinalar uma das ressalvas acima. 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2012/FEC 

PROCESSO Nº 04830/2012-03 

 

ANEXO V 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 

 

 

_____________(Nome da empresa) ___________________________, CNPJ n° 

_______________________________________________, sediada (endereço completo) 

______________________________, DECLARA, sob as penas da Lei, que até a presente data ine-

xistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente processo licitatório, ciente 

da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

Niterói, ____ de __________ de 2012. 

 

 

 

________________________________ 

(Nome e Assinatura do Representante Legal) 

(n° da identidade do Representante Legal). 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2012/FEC 

PROCESSO Nº 04830/2012-03 

 

ANEXO VI 

 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DA PROPOSTA 

 

 

Eu, _______________________, RG nº _____________ emitido pelo ______ e CPF nº ___________________, 

como representante devidamente constituído da empresa ________________________________, 

CNPJ ______________, para fins do disposto no 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 participante 

potencial ou de fato do Pregão PRESENCIAL nº ____/_____, por qualquer meio ou por 

qualquer pessoa; 

 

b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou 

recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão PRESENCIAL nº 

____/_____, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.  

 

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de 

qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão PRESENCIAL nº____/_____ 

quanto a participar ou não da referida licitação; 

 

d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indire-

tamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de 

fato do Pregão PRESENCIAL nº____/_____ antes da adjudicação do objeto da referida lici-

tação; 
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e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indireta-

mente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante da Fundação Eu-

clides da Cunha – FEC  antes da abertura oficial das propostas, e  

 

f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém ple-

nos poderes e informações para firmá-la. 

 

Niterói, ____ de_________ de 2012. 

 

 

 

____________________________________ 

(Nome e Assinatura do Representante Legal) 

(n° da identidade do Representante Legal). 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2012/FEC 

PROCESSO Nº 04830/2012-03 

 

ANEXO VII 

 
ATESTADO DE VISTORIA TÉCNICA 

 

Nome da empresa: 

 

Declaramos conhecer e compreender, por inteiro, o teor do Edital de Pregão PRESENCI-

AL nº. 008/2012, cujo objeto é a contratação de pessoa jurídica especializada na presta-

ção de serviços de .........................................................................(MENCIONAR OS I-

TENS/SERVIÇOS REFERENTES À(S) PROPOSTA(S) APRESENTADA(S) no local indi-

cado pela FEC, com o fornecimento de toda a mão-de-obra, equipamentos, peças e mate-

riais necessários à perfeita execução dos serviços. 

 

Declaramos ter tomado conhecimento de todas as informações e condições para o devi-

do cumprimento do objeto da licitação em pauta, bem como estar completamente de 

acordo com todas as exigências do Edital e seus anexos, que o integram independente-

mente de transcrição. 

Declaramos, ainda, ter vistoriado, por meio do Representante Credenciado da empresa, 

abaixo identificado, todos os locais de realização dos serviços e estar totalmente cientes 

do grau de dificuldade envolvido. 

 

______________________________ ______________________________ 

Empresa CNPJ 

 

______________________________ ______________________________ 

Endereço Telefone/Fax 

 

______________________________ ______________________________ 

E-mail Representante Credenciado 
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(nome e identificação) 

 

 

Niterói-RJ, XX de XXXXXXXXXX de 2012. 

 

______________________________ ______________________________ 

Representante Credenciado Representante - FEC 

 

OBS.: Esta declaração deverá ser impressa e preenchida quando da visita técnica, sendo 

assinada pelo representante da FEC e entregue junto com os demais documentos relati-

vos à habilitação. 


