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PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2012/FEC 
PROCESSO Nº 13536/2012-05 

 
 

A FUNDAÇÃO EUCLIDES DA CUNHA DE APOIO INSTITUCIONAL À  
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE , Pessoa Jurídica de Direito Privado, dotada 
de autonomia patrimonial, 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 realizar licitação na 
modalidade PREGÃO, na sua forma: PRESENCIAL , no tipo EMPREITADA  com o 
critério de adjudicação de MENOR VALOR GLOBAL  de serviços de engenharia, com 
fornecimento dos materiais, para execução da obra, mediante as condições estabelecidas neste 
Edital e seus anexos. 
 
1 - DO OBJETO 
 
1.1 O presente certame visa à contratação de empresa especializada em construção civil para a 
execução, com fornecimento de materiais, do ambiente do Laboratório Multidisciplinar de 
Apoio a Pesquisa - LAMAP, situado no Hospital Universitário Antônio Pedro – HUAP da 
Universidade Federal Fluminense - UFF, localizado à Rua Marquês de Paraná, nº 303, Centro 
– Niterói/RJ, cuja descrição detalhada consta do Termo de Referência - ANEXO I a este 
presente Edital. 
 
2 - DO ENDEREÇO, DATA E HORÁRIO DO CERTAME. 
 
2.1 A sessão púbica do presente certame ocorrerá: 
 
Data: 15/06/2012. 
Horário: 10h00min 
Local: Rua São Pedro nº 24, 7º andar (Auditório), Centro – Niterói/RJ, CEP: 24030-053. 
 
2.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e endereço anteriormente estabelecido, desde 
que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário. 
 
3 - DO FUNDAMENTO LEGAL 
 
3.1 O presente certame obedece às normas legais e reger-se-á pelas condições contidas neste 
Edital e seus Anexos e, pelos seguintes diplomas legais: 
 
a) Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002. 
b) Decreto n° 3.555, de 08 de agosto de 2000 e alterado pelo Decreto nº 3.693, de 20 de 
dezembro de 2000. 
c) Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores. 
d) Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994. 
e) Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. 
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f) Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Estatuto da Micro e Pequena 
Empresa. 
g) Decreto nº 7.423, de 31 de dezembro de 2010.  
h) Decreto 52.147 de 25/06/63, que estabelece as Normas e Métodos de execução de serviços 
em imóveis públicos. 
i) Lei Federal nº 5.194/66, que determina a colocação de Placa de Obra, conforme a 
orientação do CREA e CAU. 
j) Normas brasileiras aprovadas pela ABNT. 
l) Regulamentos, especificações e recomendações dos órgãos concessionários de serviços 
públicos e do Corpo de Bombeiros CBMERJ. 
m) Normas regulamentadoras de segurança e saúde no trabalho do M.T.E. 
 
4 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
4.1. Poderão participar deste Pregão: 
 
4.1.1. Empresas nacionais legalmente habilitadas na forma da legislação vigente, que 
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 indicadas abaixo: 
 
DATA: 12/06/2012 e 13/06/2012. 
LOCAL: Rua Marquês de Paraná, nº 303, Centro – Niterói/RJ. 
HORÁRIO: 9h às 12h. 
 
4.1.3. A vistoria deverá ser agendada até às 13h do dia 11/06/2012, através do e-mail 
licitação@fec.uff.br, indicando o nome do representante credenciado e a empresa interessada. 
 
4.2 Não poderão participar as empresas: 
 
4.2.1. Que se encontram em processo falimentar, concurso de credores, recuperação judicial, 
dissolução e liquidação. 
 
4.2.2. Reunidas em regime de consórcios, quaisquer que seja sua forma de constituição. 
 
4.2.3. Estrangeiras não autorizadas a funcionar no país. 
 
4.2.4. Que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração 
Pública. 
 
4.2.5. Que não realizarem a vistoria técnica prévia à licitação. 
 
4.2.6. Punidas com suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração, cuja pena 
ainda esteja sendo objeto de cumprimento. 
 
4.2.7. A empresa que tiver indicado pessoa física, nesta mesma licitação, como subcontratada 
ou representante legal de outra proponente. 
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4.3 Todos os custos decorrentes da vistoria técnica, elaboração e apresentação da proposta 
serão de responsabilidade exclusiva do proponente, não sendo a Fundação Euclides da Cunha, 
em nenhum caso, responsável pelos mesmos. 
 
5 - DO CREDENCIAMENTO 
 
5.1 Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 
 
5.1.1 Tratando-se de representante legal: o estatuto social, contrato social ou outro 
instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, em cópia autenticada ou 
cópia simples acompanhada do original para autenticação durante a sessão, no qual estejam 
expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 
investidura; 
 
5.1.2 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 descontos, interpor 
recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, 
que comprove os poderes do mandante para a outorga. 
 
5.2. Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que 
cada um deles poderá representar apenas uma credenciada. 
 
5.3. Somente poderá participar da fase de lances verbais o representante legal da licitante, 
presente ao evento, devidamente credenciado. 
 
5.4. O credenciamento no momento da licitação implica a responsabilidade legal do licitante 
ou seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das 
transações inerentes a este Pregão Presencial. 
 
6 - DA RETIRADA, DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃ O. 
 
6.1. O Edital poderá ser retirado junto ao site: www.fec.uff.br – licitações. 
 
6.2. A solicitação de esclarecimentos de dúvidas a respeito de condições do Instrumento 
Convocatório e de outros assuntos relacionados à presente licitação deverá ser efetuada pelas 
empresas interessadas em participar do certame por escrito ou pelo telefone (21) 2109.1661 
ramal 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. 
 
6.3. 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 05 
(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 Pregoeiro 
e sua Equipe de Apoio. 
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6.4. O Pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do Edital, decidirá sobre a 
impugnação até 02 (dois) dias úteis antes da realização do Pregão. 
 
6.5. Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização do 
certame, exceto, quando a alteração não afetar a formulação das propostas. 
 
6.6. A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar deste 
Pregão Presencial até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 
 
7 - DA FORMA E APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 
 
7.1. Os envelopes “Proposta de Preços” e “Documentos de Habilitação” serão recebidos pelo 
Pregoeiro no momento do credenciamento e deverão ser apresentados, separadamente, em 
02 (dois) envelopes lacrados, contendo em sua parte externa, além do nome da licitante, os 
seguintes dizeres: 
 
 
 

ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA DE PREÇOS 
FUNDAÇÃO EUCLIDES DA CUNHA 

PREGOEIRO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº _____/2012 

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

 
 

ENVELOPE Nº 2 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
FUNDAÇÃO EUCLIDES DA CUNHA 

PREGOEIRO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº ______/2012 

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

 
8 - DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 
 
8.1. No dia, hora e local indicados no preâmbulo deste Edital, será aberta a sessão pública do 
Pregão, iniciando-se com o recebimento dos envelopes “Proposta de Preços” e “Documentos 
de Habilitação” com o credenciamento dos interessados. 
 
8.2. Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos, não será aceita 
a participação de nenhuma licitante retardatária. 
 
8.3. A seguir, o Pregoeiro realizará o credenciamento dos interessados, os quais deverão 
comprovar, por meio de instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas e lances 
verbais e para a prática dos demais atos do certame. 
 
9 - DA PROPOSTA 
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9.1. A proposta deverá ser apresentada, conforme modelo do ANEXO IV , em 01 (uma) via 
datilografada ou impressa por processo eletrônico, em língua portuguesa, com valores 
indicados em moeda corrente nacional, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, 
sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas, em envelope lacrado, devidamente identificado, 
contendo as especificações detalhadas do objeto ofertado e os seguintes dados: 
 
9.1.1. Razão social completa da licitante e número do CNPJ, que serão os mesmos constantes 
da documentação e da nota fiscal a ser emitida, caso seja vencedora do certame. 
 
9.1.2. Indicação do preço global e unitário dos itens que compõe a proposta, em algarismo e 
por extenso, cotados em moeda corrente nacional, sendo admitidas apenas duas casas após a 
vírgula. Em caso de divergência entre o valor em algarismo e o expresso por extenso, a 
Equipe de Apoio fará a correção, prevalecendo os valores encontrados pela Equipe, tomando 
como base a soma dos valores apresentados na planilha. 
 
9.1.3. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados do 
encerramento do Pregão. 
 
9.1.4. Data e assinatura do representante legal da empresa. 
 
9.2. Planilha de Orçamento conforme modelo ANEXO  II , em papel timbrado da licitante, 
devendo ser discriminada conforme modelo fornecido pela Fundação Euclides da Cunha, no 
qual constará quantidade, unidade, preços unitários, totais por item, preço global, todos em 
algarismos arábicos, observando os valores em moeda corrente nacional e as unidades do 
sistema métrico decimal. 
 
9.2.1. Nos preços unitários propostos deverão estar inclusas todas as despesas decorrentes 
necessárias à perfeita execução do objeto desta Licitação, tais como custos de aquisição e 
fornecimento de materiais e/ou peças, mão-de-obra, impostos, leis sociais, seguros, encargos 
previdenciários, transportes, fretes, lucros e despesas indiretas. 
 
9.3. Cronograma físico-financeiro conforme modelo apresentado no ANEXO III , em papel 
timbrado da licitante devendo ser baseado nos modelos de cronograma físico apresentado pela 
FEC e pelas especificações, onde deverão constar os valores mensais previstos e acumulados 
para o período de execução dos serviços, bem como seus respectivos percentuais. 
 
9.4. Na omissão dos dados especificados nos subitens anteriores, considerar-se-á o constante 
da documentação enviada ao Pregoeiro, e, no caso dos prazos mínimos, o estipulado neste 
Edital. 
 
9.5. Na proposta de preços ou lances deverão estar incluídas com todas as despesas, impostos, 
fretes, taxas e contribuições sobre o serviço ofertado, e quaisquer outras que venham a incidir, 
inclusive instalação e/ou desinstalação. 
 
9.6. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital, 
forem omissas ou apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento. 
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9.7. Serão corrigidos automaticamente pelo Pregoeiro quaisquer erros de soma e/ou 
multiplicação. 
 
9.8. Falta de data e/ou rubrica da proposta poderá ser suprida pelo representante legal presente 
à reunião de abertura do envelope “Proposta de Preços” com poderes para esse fim. 
 
10 - DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
10.1. Após a abertura da Sessão, o Pregoeiro verificará a consonância das propostas com as 
especificações e condições detalhadas neste Edital e em seus Anexos, e as classificará em 
ordem crescente. 
 
10.1.2. A proposta que não atender às especificações do Edital, quanto a prazos e condições 
será previamente desclassificada, não havendo possibilidade de oferecimento de lances. 
 
10.1.3. Será, também, motivo de desclassificação, a apresentação de mais de uma proposta 
para o mesmo item. 
 
10.1.4. Serão desclassificadas também as propostas que tiverem vícios, por omissão, 
irregularidades e/ou defeitos, capazes de dificultar o julgamento e que não forem passíveis de 
saneamento na própria sessão. 
 
10.1.5. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada em Ata e todos 
os licitantes presentes terão acesso a fundamentação aplicada. 
 
10.2. Nenhuma proposta comercial será recusada por formalidades que não impliquem em 
alterações de valor proposto e não contrariem as exigências legais do procedimento licitatório, 
desde que sejam possíveis a aferição da qualificação da licitante e a exata compreensão da sua 
proposta, durante a realização da sessão pública do Pregão. 
 
 
 
11 - DA ETAPA DE LANCES 
 
11.1. Aberta a etapa competitiva, serão abertos os envelopes contendo a proposta de preços, 
procedendo-se à verificação da conformidade dessas com os requisitos estabelecidos neste 
Edital e posterior rubrica das folhas. 
 
11.2. Após o exame e classificação, o Pregoeiro, proclamará os proponentes que apresentarem 
a proposta de menor preço, e as propostas com preços até 10% (dez por cento) superiores 
àquelas. 
 
11.2.1. 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), oferecer 
novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas 
escritas. 
 
11.3. No curso da Sessão, os autores das propostas que atenderem aos requisitos dos itens 
anteriores serão convidados, individualmente, a apresentarem novos lances verbais e 
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sucessivos, em valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de 
maior preço, até a proclamação do vencedor. 
 
11.4. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio 
para determinação da ordem de oferta dos lances. 
 
11.5. Os lances verbais deverão ser ofertados sobre o valor global. 
 
11.6. A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra à 
licitante, na ordem decrescente dos preços, sendo admitida a disputa para toda a ordem de 
classificação. 
 
11.7. É vedada a oferta de lance com vista ao empate. 
 
11.8. Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se o proponente 
desistente às penalidades constantes deste Edital. 
 
11.9. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a 
exclusão da licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado 
pela licitante, para efeito de ordenação das propostas. 
 
11.10. Caso não ocorram lances verbais, será considerada a proposta de menor preço, 
podendo, o Pregoeiro, negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço 
melhor. 
 
11.11. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo Pregoeiro, as 
licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 
 
12 - DA NEGOCIAÇÃO 
 
 O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor, com vistas à 
redução do preço. 
 
13 - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 
 
13.1. A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado, apurados pela FEC, 
presente nos autos que originou o Pregão. 
 
13.2. O Pregoeiro deverá verificar a aceitabilidade do melhor preço ofertado. 
 
13.3. Não se admitirá proposta que apresentar preços global ou unitário simbólicos, irrisórios 
ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos 
dos respectivos encargos, ainda que este Edital não tenha estabelecido limites mínimos. 
 
13.4. Quando o valor original da proposta tiver sido alterado por conta de lance (s) 
oferecido(s), a licitante adjudicatária deverá apresentar, no prazo de até 24 (vinte e quatro) 
horas, a ser fixado pelo Pregoeiro, contado da data de encerramento da reunião do Pregão, 
nova PROPOSTA DE PREÇOS, constando os valores do fechamento da operação de acordo 



 

8 

 

com o valor da adjudicação, a qual substituirá a proposta primitiva e fará parte integrante do 
contrato. 
 
13.5. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceito ou se o licitante vencedor 
desatender às exigências para habilitação previstas nas condições contidas no item 14 deste 
Edital, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subseqüente, verificando a sua 
aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim 
sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital. 
 
13.6. Restando alguma dúvida quanto ao objeto proposto pelo licitante que ofertou o melhor 
lance, em razão das especificações técnicas indicadas na proposta, o Pregoeiro: 
 
13.6.1. Poderá suspender o procedimento licitatório, fixando data e hora para reabertura, a fim 
de solicitar parecer de técnicos vinculados ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas 
a ele, para orientar sua decisão. 
 
13.6.2. Com base neste parecer poderá fixar prazo para que a empresa apresente 
esclarecimentos por escrito, como condição necessária para a sua aceitação. 
 
14 - DA HABILITAÇÃO 
 
14.1. Sendo aceitável a oferta de menor preço, será aberto, na mesma sessão, o envelope 
contendo os documentos de habilitação da licitante que a tiver formulado, quando será 
verificado o atendimento das condições de habilitação, com base na documentação 
apresentada. 
 
14.2. A Habilitação para participar deste Pregão Presencial compreende: 
 
14.2.1. Relativos à Habilitação Jurídica 
 
14.2.2. Registro comercial, no caso de empresa individual. 
 
14.2.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedade comercial, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores. 
 
14.2.4.  Comprovação do registro poderá ser feita mediante certidão, carimbo ou chancela da 
respectiva Junta Comercial, aposta no documento. 
 
14.2.5. Estatuto social das sociedades por ações deverá estar publicado na Imprensa Oficial da 
União e em jornal de grande circulação editado na localidade em que está localizada a sede da 
companhia. 
 
14.2.6. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício. 
 
14.2.7 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento, expedido pelo 
órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
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14.3. Relativos à Regularidade Fiscal 
 
14.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). 
 
14.3.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver 
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 
com o objeto licitado. 
 
14.3.3. Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do 
domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei, e, 
  
14.3.4. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND) e ao Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos 
sociais instituídos por lei. 
 
14.4. Relativo à Qualificação Econômico-Financeira 
 
14.4.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis 
e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada 
a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados, quando 
encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta, tomando como 
base a variação, ocorrida no período, do Índice Geral de Preços  - Disponibilidade Interna - 
IGP-DI, publicado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV ou de outro indicador que o venha 
substituir. 
 
14.4.2. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e 
demonstrações contábeis assim apresentados: 
 
14.4.2.1. Para as sociedades regidas pela Lei 6.404/1976 (Lei das S/A), será exigido que os 
documentos devam ser: 
 
14.4.2.1.1. Registrados e arquivados na junta comercial. 
 
14.4.2.1.2. Publicados na Imprensa Oficial da União, ou do Estado, ou do Distrito Federal, 
conforme o lugar em que esteja situada a sede da companhia, e, 
 
14.4.2.1.3. Publicados em jornal de grande circulação editado na localidade em que está 
situada a sede da companhia. 
 
14.4.2.2. No caso das demais empresas: 
 
14.4.2.1.1. Por fotocópia do Livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de 
Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante 
ou em outro órgão equivalente, ou, 
 
14.4.2.1.2. Por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados 
ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante.  
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14.4.3. 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. 
14.4.4. Das empresas constituídas há menos de 1 (um) ano será exigida a apresentação de 
cópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado na Junta Comercial ou cópia do Livro 
Diário contendo o Balanço de Abertura, inclusive com os termos de Abertura e de 
Encerramento, devidamente registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante. 
 
14.4.5. A boa situação financeira será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), 
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), que deverão apresentar o valor igual ou 
superior a 1 (um), resultantes da aplicação das seguintes fórmulas: 
 

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

 
 

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

 
14.4.5.1. As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos juntado 
ao balanço. 
 
14.4.5.1.1. Caso o memorial não seja apresentado, o Pregoeiro e seu apoio reserva-se o direito 
de efetuar os cálculos. 
  
14.4.5.1.2. Se necessária a atualização do balanço e do capital social, deverá ser apresentado, 
juntamente com os documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente. 
 
14.4.6. As licitantes que apresentarem esses índices com valores inferiores a 1(um) deverão 
comprovar de patrimônio líquido não inferior a 10% (dez por cento) do valor total estimado 
da licitação. 
 
14.4.7. Certidão negativa de falência, concordata ou recuperação judicial, expedida pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da 
pessoa física. 
 
14.5. Relativo à Qualificação Técnica 
 
14.5.1. Declarações, no mínimo 02 (dois), comprovando que a empresa licitante já executou 
serviços similares, fornecidas por pessoas jurídicas de direito público ou privado, 
devidamente registradas pela entidade profissional competente (CREA), devendo ser 
acompanhadas de Certidões de Acervo Técnico da empresa ou de seu atual responsável 
técnico, de forma a qualificar a empresa interessada e atestar sua aptidão na realização de 
serviços de complexidade tecnológica e operacional, equivalentes ou superiores aos serviços 
objeto da presente licitação. 
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14.5.1.1. Estes documentos deverão mencionar endereço, telefone ou fax das declarantes e 
serem assinados por seu representante legal, devidamente identificado e autorizado para tal 
fim, reservando-se o direito do Pregoeiro de promover diligências para os esclarecimentos que 
julgar pertinentes. 
 
14.5.1.2 A apresentação das Certidões de Acervo Técnico não exime a apresentação das 
declarações registradas. 
 
14.5.1.3 Não serão aceitos atestados de elaboração de projetos básicos nem de fiscalização de 
obras ou serviços, de vez que são objetos completamente diferentes do aqui licitado, que 
tratam de execução de obras e serviços. 
 
14.5.1.4. O(s) atestado(s) deve(m) conter o nome, endereço e o telefone de contato do(s) 
atestador(es), ou qualquer outro meio com o qual a FEC possa valer-se para manter contato 
com a(s) pessoa(s) declarante(s). 
 
14.5.2. Apresentação do ATESTADO DE VISTORIA TÉCNICA (Modelo do ANEXO 
VII)  devidamente preenchido e assinado confirmando que o local onde será executado os 
serviços previamente vistoriado por representante credenciado da empresa. 
 
14.5.3 Prova de possuir no seu quadro permanente profissional de nível superior, que será o 
Responsável Técnico dos serviços, detentor de um ou mais atestados de responsabilidade 
técnica por execução de obras de características e complexidade semelhantes às constantes do 
objeto da licitação, averbados pelo CREA, emitidos por entidades de direito público ou 
privado. 
 
14.5.3.1 A prova de vínculo empregatício do Responsável Técnico com a empresa deverá ser 
feita mediante apresentação da carteira de trabalho, do contrato de prestação de serviços ou 
ser sócio da empresa. 
 
14.5.4 Comprovação de registro ou inscrição da empresa individual ou pessoa jurídica no 
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA) do domicílio ou sede da 
licitante, que comprove atividade relacionada com o objeto da presente licitação. As empresas 
com sede fora do estado do Rio de Janeiro deverão visar suas declarações e Certidões de 
Acervo Técnico no CREA/RJ, conforme determina a Resolução CONFEA nº. 413/97. 
 
14.6. Todas as licitantes deverão apresentar, também, dentro do Envelope nº 02, os seguintes 
documentos: 
 
14.6.1. Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos de habilitação, na 
forma do § 2º, artigo 32 da Lei nº 8.666/93 (Modelo do ANEXO VI). 
 
14.6.2. 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 do ANEXO V). 
 
14.6.3. Declaração de Proposta Independente (Modelo do ANEXO VIII). 
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14.6.4. Declaração da licitante enquadrada como microempresa ou empresas de pequeno 
porte, emitida em papel timbrado, caso tenha intenção de se beneficiar do tratamento 
diferenciado e favorecido na presente licitação, na forma do disposto na Lei Complementar 
n.º 123/06. 
 
14.7. No caso da licitante possuir filiais, a documentação apresentada deverá referir-se apenas 
a uma das filiais ou apenas à matriz, salvo disposição em contrário, sendo que a contratação 
será realizada com a pessoa jurídica que apresentou a documentação. 
 
14.8. Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas ou não sejam cópias 
legítimas. 
 
14.9. Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer 
dispositivo deste Edital, o Pregoeiro considerará a licitante inabilitada. 
 
14.10. Os documentos apresentados com validade expirada acarretarão a inabilitação da 
licitante. 
 
14.11. Os envelopes de documentação das licitantes não vencedoras serão devolvidos, exceto 
os das classificadas para a etapa de lances. 
 
14.12. Depois de examinados e julgados os documentos apresentados para efeito de 
habilitação das licitantes, mediante confronto com as condições deste edital, serão 
desqualificados e não aceitos aqueles que não atenderem às exigências aqui estabelecidas. 
 
14.13. Serão exigidos para reapresentação apenas os documentos desqualificados e não 
aceitos. 
 
14.14. Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação 
poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a 
habilitação, inclusive mediante: 
 
a) substituição e apresentação de documentos, ou, 
 
b) verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.  
 
14.15. A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os 
documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente 
justificada. 
 
14.16. Os documentos de habilitação deverão ser apresentados em original, em cópia 
autenticada por cartório ou publicação em órgão da imprensa oficial ou cópia simples 
acompanhada do respectivo original para conferência pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, 
entregues em envelope separado, devidamente lacrado e rubricado no fecho. 
 
14.17. 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 Fundação 
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Euclides da Cunha - FEC, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento 
do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito, de certidão 
negativa. 
 
14.17.1. A não regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, e 
facultará o Pregoeiro convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação. 
 
14.18. Se a proposta não for aceitável, ou, ainda, se o licitante não atender às exigências de 
habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta/documentação subseqüente e assim 
sucessivamente, na ordem de classificação, até a seleção da proposta que melhor atenda a este 
Edital.  
 
15 - DOS RECURSOS 
 
15.1. Declarado o vencedor, o Pregoeiro proporcionará oportunidade às licitantes para que 
manifestem a intenção de interpor recurso. 
 
15.2. Não será admitida intenção de recurso de caráter protelatório, fundada em mera 
insatisfação do licitante, sob pena do licitante estar passível das penalidades constantes deste 
Edital. 
 
15.3. O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, 
rejeitando-a, constando sua decisão em ATA lavrada durante o procedimento. 
 
15.3.1. Tendo a licitante motivadamente manifestado a intenção de recorrer na Sessão Pública 
do Pregão, ela terá o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões de recurso. 
 
15.3.2. As demais licitantes, já intimadas na Sessão Pública supracitada, terão o prazo de 03 
(três) dias úteis para apresentarem as contra-razões, que começará a correr do término do 
recorrente. 
15.4. Para justificar sua intenção de recorrer e fundamentar suas razões ou contra-razões de 
recurso, o licitante interessado poderá solicitar vista dos autos a partir do encerramento da 
fase de lances. 
 
15.5. As razões e contra-razões do recurso deverão ser encaminhadas, por escrito, ao 
Pregoeiro, no endereço: Fundação Euclides da Cunha - FEC, Rua São Pedro, 24 - Grupo 801 - 
Centro - Niterói - RJ CEP: 24020-053. 
 
15.6. O Pregoeiro terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para apreciar o recurso, reconsiderando 
a sua decisão ou, nesse mesmo período, para apreciação e decisão, da Autoridade 
Competente. 
 
15.7. As intenções de recurso não admitidas e os recursos rejeitados pelo pregoeiro serão 
apreciados pela Autoridade Competente. 
 
15.8. O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
 



 

14 

 

15.9. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, 
no prazo estabelecido, importará a decadência desse direito, ficando o Pregoeiro autorizado a 
adjudicar o objeto deste certame ao licitante declarado vencedor, submetendo-o à 
homologação pela Autoridade Competente da FEC. 
 
16 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 
16.1. O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver recurso, 
hipótese em que a adjudicação caberá à Autoridade Competente para homologação. 
 
16.2. O objeto deste Pregão será adjudicado ao licitante vencedor, ou seja, àquele que 
apresentar a proposta mais vantajosa para a FEC. 
 
17 - DA ASSINATURA DO CONTRATO 
 
17.1. Depois de homologado o resultado deste Pregão, a Administração da FEC convocará a 
licitante vencedora, durante a validade da sua proposta, para assinatura do instrumento 
contratual, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de decair o direito à contratação, 
sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e no art. 81 da Lei n.º 8.666/1993. 
 
17.2. O prazo para assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por igual 
período, quando solicitado pela licitante vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra 
motivo justificado e aceito pela Administração da FEC. 
 
17.3. A assinatura do contrato está condicionada à verificação da regularidade da habilitação 
parcial da licitante vencedora. 
 
17.4. É facultada a Administração da FEC, quando a convocada não assinar o contrato, no 
prazo e nas condições estabelecidos, convocar outra licitante, obedecida a ordem de 
classificação, para assiná-lo, após negociação, aceitação da proposta e comprovação dos 
requisitos de habilitação. 
 
17.5. Farão parte integrante do contrato todos os elementos apresentados pelo licitante 
vencedor que tenham servido de base para o julgamento da licitação, bem como as condições 
estabelecidas neste Edital e seus Anexos, independentemente de transcrição. 
 
18 - DAS OBRIGAÇÕES DA FEC 
 
18.1. Caberá a FEC: 
 
18.1.1. Prestar à contratada todas as informações solicitadas e necessárias para a prestação dos 
serviços. 
 
18.1.2. Designar fiscal para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, nos termos do 
art. 67 da Lei nº 8.666/93. 
 
18.1.3. Notificar à contratada, por escrito, a ocorrência de eventuais falhas ou imperfeições na 
prestação dos serviços, fixando prazo para sua correção. 
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19 - DAS OBRIGAÇÕES DO LICITANTE VENCEDOR 
 
19.1. Caberá ao licitante vencedor, a partir do recebimento da assinatura do contrato, o 
cumprimento das seguintes obrigações, além daquelas descritas no Termo de Referência 
Anexo I deste Edital: 
 
19.1.1. Executar os serviços objeto desta licitação, conforme condições estipuladas neste 
Edital e seus Anexos. 
 
19.1.2. Responder, em relação aos seus funcionários, por todas as despesas decorrentes da 
execução dos serviços e por outras correlatas, tais como salários, seguros de acidentes, 
tributos, indenizações, vales-refeição, vales-transporte e outras que porventura venham a ser 
criadas e exigidas pelo Poder Público. 
 
19.1.3. Respeitar as normas e procedimentos determinados pelo controle interno do Hospital 
Universitário Antônio Pedro - HUAP, quanto a circulação de pessoas e materiais naquela 
Unidade, inclusive de acesso à dependência indicada.  
 
19.1.4. Responder pelos danos causados diretamente à FEC ou aos bens do HUAP ou ainda a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a execução dos serviços, não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela FEC. 
 
19.1.5. Manter, durante o período de contratação, o atendimento das condições de habilitação 
exigidas neste Pregão. 
 
19.2. Ao licitante vencedor caberá assumir a responsabilidade por: 
 
19.2.1. Todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e 
trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, uma vez que os seus 
empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a instituição envolvida na FEC. 
 
19.2.2. Todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes 
de trabalho, quando, em ocorrência da espécie forem vítimas os seus empregados durante a 
execução do contrato. 
  
19.3. São expressamente vedadas ao licitante vencedor: 
 
19.3.1. A contratação de servidor ou funcionário pertencente ao quadro de pessoal de 
qualquer uma das instituições envolvidas, FEC e HUAP, para execução do contrato 
decorrente deste Pregão. 
 
19.3.2. A veiculação de publicidade acerca do contrato, salvo se houver prévia autorização da 
Administração da FEC. 
19.3.3. A subcontratação de outra empresa para a execução do objeto deste Pregão. 
 
19.4. A inadimplência do licitante vencedor, com referência aos encargos sociais, comerciais 
e fiscais não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração da FEC, nem 
poderá onerar o objeto desta contratação, razão pela qual o licitante vencedor renuncia 
expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a FEC. 
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20 - DO PAGAMENTO 
 
20.1. O licitante vencedor deverá apresentar a Administração da FEC nota fiscal/fatura 
discriminada, em 02 (duas) vias, para liquidação e pagamento da despesa, no prazo de 10 
(dez) dias, contado do recebimento parcial do(s) serviços(s), mediante depósito a ser creditado 
em conta corrente. 
 
20.1.1. 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/fatura a devida comprovação, a fim de evitar 
a retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor. 
 
20.1.2. As notas fiscais/faturas que apresentarem qualquer tipo de incorreção serão devolvidas 
e o prazo de pagamento será contado a partir de sua nova apresentação. 
 
20.2. A FEC poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou 
indenizações devidas pelo licitante vencedor, nos termos deste Edital. 
 
20.3. Nenhum pagamento será efetuado ao licitante vencedor na pendência de qualquer uma 
das situações abaixo especificadas, sem que isso gere direito a alteração de preços ou 
compensação financeira: 
 
20.3.1. Atestação de conformidade da entrega do(s) serviços(s). 
 
20.3.2. Comprovação de regularidade junto à Seguridade Social (CND), ao Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço (CRF) e às Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou 
sede. 
 
21 - DAS SANÇÕES 
 
21.1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e artigo 28 do Decreto n. 450/2005, 
ficará impedida de licitar e contratar com a FEC e será descredenciada do 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:  
 
21.1.1. Não assinar o contrato, quando convocada dentro do prazo de validade de sua 
proposta. 
 
21.1.2. Deixar de entregar documentação exigida neste Edital. 
 
21.1.3. Apresentar documentação falsa. 
 
21.1.4. Ensejar o retardamento da execução de seu objeto. 
 
21.1.5. Não mantiver a proposta. 
 
21.1.6. Falhar ou fraudar na execução do contrato. 
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21.1.7. Comportar-se de modo inidôneo. 
 
21.1.8. Fizer declaração falsa. 
 
21.1.9. Cometer fraude fiscal. 
 
21.3. O licitante estará sujeito à multa de até 10% por cento do valor estimado para a 
contratação quando incorrer em uma das hipóteses da condição anterior. 
 
21.4. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Edital, a Administração da FEC poderá, 
garantida a prévia defesa, aplicar à contratada as seguintes sanções: 
 
21.4.1. Advertência. 
 
21.4.2. Multa no percentual de 0,2% (zero vírgula dois por cento) até o máximo de 4,2% 
(quatro vírgula dois por cento) sobre o valor deste Contrato Administrativo, a ser recolhida no 
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, uma vez comunicadas oficialmente. 
 
21.4.3. 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. 
 
21.4.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
FEC por até 02 (dois) anos, observando o Inciso III, Art. 87 da Lei 8.666 de 21 de Junho de 
1993. 
 
21.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a FEC 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 
FEC pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na 
subitem anterior. 
 
21.6. Da aplicação das penalidades previstas, caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis 
a partir da data da intimação. 
 
22 - DA REPACTUAÇÃO 
 
 Não será admitida repactuação do contrato administrativo a ser firmado. 
 
23 - DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS 
 
 Todas as condições contratuais a serem respeitadas pelas partes, ou seja Fundação 
Euclides da Cunha - FEC e contratada estão dispostas na minuta do contrato administrativo, 
parte integrante deste instrumento convocatório. 
 
 
24 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
24.1. A critério da Administração da FEC, este Pregão poderá: 
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24.1.1. Ser anulado se houver ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante 
despacho escrito e devidamente fundamentado. 
 
24.1.2. A anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera obrigação 
de indenização, ressalvado o disposto no § 2° do artigo 29 do Decreto nº 5.450, de 31 de maio 
de 2005. 
 
24.2. A nulidade do procedimento licitatório induz à do contrato, ressalvado, ainda, o 
dispositivo citado na alínea anterior. 
 
24.3. 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. 
 
24.4. Ser transferida a data da sessão pública, por conveniência exclusiva da Administração 
da FEC. 
 
24.5. Não sendo possível concluir os trabalhos e/ou surgirem dúvidas que não possam ser 
dirimidas de imediato, tais motivos serão consignados em ata e a continuação dos trabalhos 
dar-se-á em uma próxima sessão a ser convocada pelo Pregoeiro, posteriormente. 
 
24.6. É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior da FEC, em qualquer fase deste 
Pregão, promover diligência destinada a esclarecer, completar, ou melhor instruir o processo 
sendo vedada à inclusão posterior de informações ou de documentos que deveriam constar 
originariamente da proposta/documentação. 
 
24.7. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não haja comprometimento da 
segurança do contrato a ser firmado. 
 
24.8. Os casos omissos ou situações não explicadas neste Edital e seus Anexos serão 
decididos pela FEC, segundo as disposições contidas na Lei n° 8.666/93 e alterações 
posteriores, demais regulamentos e normas administrativas Federais, independentemente de 
suas transcrições. 
 
24.9. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na Gerência 
de Suprimentos da FEC, Rua São Pedro, 24/10º andar, Centro - Niterói Rio de Janeiro – CNPJ 
nº 03.438.229/0001-09, nos dias úteis no horário das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas. 
 
24.10 Acompanham este Edital os seguintes Anexos:  
 

Anexo I 
Termo de Referência - Memorial Descritivo e Especificações Técnicas dos 
Serviços 

Anexo II Planilha Orçamentária 
Anexo III Cronograma Físico-Financeiro 
Anexo IV Modelo de Proposta de Preços 

Anexo V 
Declaração de Inexistência de Trabalhador Menor Trabalhando em Condições 
Perigosas, Insalubre ou Noturna. 
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Anexo VI Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos. 
Anexo VII Atestado de Vistoria Técnica 
Anexo VIII Declaração de Elaboração Independente da Proposta. 
Anexo IX Minuta de Contrato 
Anexo X Guia de Fiscalização do Contrato 
 

Niterói, 01 de junho de 2012. 
 
 
 

Professora Miriam Assunção de Souza Lepsch 
Diretora Presidente 

Fundação Euclides da Cunha – FEC 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2012/FEC 
PROCESSO Nº 13536/2012-05 

 
ANEXO I 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS S ERVIÇOS 
 
 
OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO LABORATÓRIO MULTIDISCIPLINAR DE 
APOIO A PESQUISA - LAMAP - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO PEDRO 
 

  INTRODUÇÃO 

Este documento estabelece as normas gerais e específicas para a execução de reformas e 
modificações no Laboratório Multidisciplinar de Apoio a Pesquisa – LAMAP -, terceiro andar 
do Prédio Coleta - Antonio Pedro - HUAP, situado a Rua Marquês do Paraná, nº 303, no 
município de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, devendo ser entendido como complementar 
aos desenhos do projeto. 

 

• Considerações Preliminares 

A execução dos serviços obedecerá rigorosamente aos projetos apresentados pela empresa 
Etros Serviços, e a estas especificações, não podendo ser inserida qualquer modificação sem o 
consentimento por escrito da Fiscalização do HUAP/ UFF. 

As planilhas orçamentárias em anexo são meramente estimativas, tanto na relação e descrição 
dos itens de serviços como nos seus quantitativos e preços, devendo o Proponente basear sua 
proposta em seus levantamentos através do Projeto de Arquitetura, Projetos Complementares, 
Especificações Técnicas e em levantamentos nas suas visitas técnicas ao local da futura 
reforma. 

Os projetos, especificações e orçamento são elementos que se complementam, devendo as 
eventuais discordâncias ser resolvidas pela Fiscalização com a seguinte ordem de 
prevalência: projetos, especificações e orçamento. 

Ficam fazendo parte integrante das presentes especificações, no que forem aplicados: 

 

a) O Decreto 52.147 de 25/06/63, que estabelece as Normas e Métodos de execução de 
serviços em imóveis públicos. 

b) O artigo dezesseis da Lei Federal nº 5.194/66, que determina a colocação de Placa de 
Obra, conforme a orientação do CREA e CAU. 

c) As Normas Brasileiras aprovadas pela ABNT. 

d) Os regulamentos, as especificações e as recomendações dos órgãos concessionários de 
serviços públicos e do Corpo de Bombeiros CBMERJ. 

e) As Normas Regulamentadoras de segurança e saúde no trabalho do M.T.E. 
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Reserva-se à Fiscalização o direito de impugnar o andamento das obras e a aplicação e 
utilização de materiais ou equipamentos, desde que não satisfaçam o que está contido nestas 
especificações, obrigando-se a construtora Contratada a desmanchar por sua conta e risco o 
que for impugnado, refazendo tudo de acordo com as mesmas especificações. 

O orçamento da obra foi elaborado com base no SCO-Rio, mês Março de 2012. Quando o 
item não constava no SCO, os preços foram compostos utilizando-se o Boletim de Serviços da 
EMOP – Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro, ou o Sistema de Orçamento 
de Obras – Cadastro de Composições “on line” do SBC – Sistema Boletim de Custos, Sinapi 
da CAIXA ou o Mercado de materiais e equipamentos de construção civil da praça do Estado 
do Rio de Janeiro.  

A Contratada deverá conservar na obra uma cópia destas especificações e dos projetos, 
sempre à disposição da Fiscalização da UFF. 

De modo algum a atuação da Fiscalização, na parte de execução das obras, eximirá ou 
atenuará a responsabilidade da Contratada pelos defeitos de ordem construtiva que as 
mesmas vierem a apresentar.  Só à Contratada caberá a responsabilidade pela perfeição das 
obras em todos os seus detalhes.  

O acesso do fiscal a qualquer parte da obra, a qualquer momento, será facilitado pela 
Contratada, que manterá na obra um seu representante devidamente credenciado. 

Os serviços e materiais obedecerão ainda às normas e métodos da ABNT. 

Os casos omissos serão resolvidos em comum acordo entre a Contratada e a Fiscalização. 

Em caso de divergência entre os desenhos de escala diferentes, prevalecerão os de maior 
escala. 

Em caso de divergência entre os desenhos de datas diferentes, prevalecerão os de data mais 
recente. 

Após a assinatura do contrato, a Contratada assumirá inteira responsabilidade sobre os 
elementos apresentados para a obra, não sendo admitidas quaisquer alegações quanto à 
omissão destes elementos que venham onerar a obra. 

A Contratada deverá providenciar junto ao CREA ou ao CAU a Anotação de 
Responsabilidade Técnica – ART ou Registro de Responsabilidade Técnica – RRT antes do 
início da obra, referente ao objeto do Contrato e especificações pertinentes, nos termos da Lei 
nº 6496/77, devidamente paga (apresentar comprovante de pagamento). 

A Contratada deverá se responsabilizar pelo fiel cumprimento de todas as disposições e 
acordos relativos à legislação social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere 
ao pessoal alocado para os serviços, objeto do contrato. 

A Contratada deverá efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações 
fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o recebimento 
definitivo dos serviços. 

A Contratada fica responsável pelo fornecimento total de mão-de-obra especializada e de 
todos os materiais para execução, bem como os equipamentos necessários para a realização de 
todos os serviços contratados, de acordo com as especificações técnicas e demais documentos 
anexo a este Edital, para o HUAP - Hospital Universitário Antônio Pedro, situado a Rua 
Marquês de Paraná nº 303 – Centro – Niterói – RJ. 



 

22 

 

As empresas interessadas na Licitação ficam obrigadas a inspecionar, em companhia de um 
credenciado da CONTRATANTE, o local onde os serviços serão executados, antes de 
apresentarem suas propostas, para que verifiquem a situação real do que será realizado, 
observando as suas particularidades, bem como quanto ao abastecimento de energia elétrica e 
água, e ao final da vistoria deverão assinar documento de que esteve no local onde se realizará 
a obra. 

A Contratada será responsável pelo Contrato de Seguro para Acidentes de Trabalho e danos 
a terceiros, firmado entre a mesma e companhia idônea. 

Caberá à Contratada oferecer as condições de segurança e prevenção contra acidentes de 
trabalho, de acordo com as normas regulamentares editadas pelo MTE – Ministério do 
Trabalho e Emprego. 

Serão impugnados, pela Fiscalização do HUAP e ou seus prepostos, todos os trabalhos que 
não satisfaçam às condições contratuais. A Contratada ficará obrigada a demolir e refazer os 
trabalhos rejeitados, ficando por sua conta exclusivas as despesas adicionais decorrentes. 

A Contratada ficará responsável pela vigilância e guarda de todos os materiais utilizados, até 
a aceitação formal dos serviços, inclusive por quaisquer danos causados nas dependências da 
Unidade, ou a terceiros, no decorrer da realização dos serviços. Todas as instalações 
existentes que, por ocasião da execução dos serviços pela Contratada, forem danificadas ou 
destruídas, mesmo que involuntariamente, deverão ser recompostas, mantendo as mesmas 
características e dimensões das instalações originais, sem ônus para o HUAP. 

 

• Normas Gerais 

Os materiais a serem empregados na obra deverão ser novos, de primeira qualidade e 
obedecer às especificações do presente memorial, às normas da ABNT no que couber e, na 
falta destas, ter suas características reconhecidas em certificados ou laudos emitidos por 
laboratórios tecnológicos idôneos. As marcas dos fabricantes são indicativas da similaridade 
ou equivalência a ser exigida. 

Quando houver necessidade de acréscimo ou complementação de materiais existentes, ou já 
fornecidos pelo HUAP, estes deverão ser idênticos, da mesma fabricação, ou mesma 
qualidade técnica. 

A Contratada deverá estar aparelhada com máquinas e ferramentas necessárias às obras, 
como também manterá pessoal habilitado em número suficiente à perfeita execução dos 
serviços nos prazos previstos. 

A Contratada submeterá à aprovação da Fiscalização amostras de todos os materiais e 
modelos de todos os serviços a serem executados nas obras. Todos os produtos a serem 
utilizados deverão ser abertos na presença da Fiscalização. 

Quando necessário, a Fiscalização solicitará ensaios, exames e provas dos materiais ou 
serviços. 

A Contratada será obrigada a retirar do local da obra os materiais porventura impugnados 
pela Fiscalização. 

Não será tolerado manter no local da obra quaisquer materiais estranhos à mesma. 
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O controle de qualidade e outros exigidos pela Fiscalização não exime a Contratada de sua 
inteira responsabilidade técnica e civil pelas obras e serviços por ela executados. 

A Contratada deverá fornecer por escrito à Fiscalização o nome do engenheiro ou arquiteto 
responsável pela execução da obra, assim como do engenheiro ou arquiteto residente, caso 
não seja o mesmo profissional. 

A Contratada deverá manter na obra, durante todas as horas de serviço: 

01 Engenheiro ou arquiteto 

01 Mestre de obras 

Durante a execução dos serviços, a Contratada deverá tomar todos os cuidados necessários 
no sentido de garantir proteção e segurança aos operários, técnicos e demais pessoas 
envolvidas direta ou indiretamente com a execução da obra e garantir a estabilidade e 
funcionamento das redes de infra-estrutura localizadas nas áreas adjacentes, que de alguma 
maneira possam ser atingidas em qualquer das etapas da obra. 

A obra poderá ser vistoriada a qualquer tempo e havendo qualquer irregularidade que 
constitua “condição insegura” ou “condição fora dos padrões” dentro do conceito de Risco 
Grave e Iminente (RGI) de acordo com os estatutos legais, poderá a Fiscalização determinar 
sua paralisação parcial ou total imediata e até mesmo seu embargo, mediante solicitação de 
ação de autoridade do Ministério do Trabalho.  
Ficará a Contratada obrigada a fornecer aos seus funcionários administrativos e técnicos, 
crachás e aos operários, uniformes e crachás, para sua identificação durante a execução da 
obra. Todos os subempreiteiros terão o mesmo procedimento quanto à identificação.  

A Contratada deverá manter ininterrupto serviço de vigilância no local da obra, cabendo-lhe 
integral responsabilidade pela guarda da obra e de seus materiais e equipamentos, até sua 
entrega definitiva. 

A Contratada deverá efetuar limpeza diária da obra, obrigando-se a mantê-la em perfeita 
ordem, durante todas as etapas de execução. 

A Contratada deverá manter no local da obra, à disposição da Fiscalização e sob sua 
responsabilidade, o Diário de Obras, onde deverão ser anotados, pelo engenheiro responsável 
por parte da Contratada e pela Fiscalização, todos os eventos que de alguma maneira 
historiem o andamento da obra, tais como: pedidos de vistoria, impugnações, autorizações, 
notificações gerais, etc. 

A Contratada deverá manter na obra, em local bem visível e à disposição da Fiscalização, o 
cronograma físico, por diagrama de barras ou PERT/CPM, permanentemente atualizado em 
função do real desenvolvimento da obra e as licenças pertinentes em caso de fiscalização por 
Órgãos Públicos, bem como uma via da ART do CREA/RJ ou RRT do CAU/RJ. 

A Contratada, em decorrência de eventuais alterações feitas nos serviços, de acordo com a 
Fiscalização deverá apresentar, a seu inteiro ônus, o projeto completo, em meio digital, da 
maneira como foi executado, (“ As Built”), através de documentos que se tornem necessários, 
tais como memoriais, plantas, croquis, desenhos, detalhes, etc. 

O horário de funcionamento deverá ser compatível com o prazo da obra e/ou eventual acordo 
existente com sindicatos das categorias profissionais do Rio de Janeiro. 
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• Fiscalização 

A Fiscalização será exercida por engenheiro ou arquiteto designado pela CONTRATANTE. 

Compete a Fiscalização verificar o andamento dos serviços, e elaborar relatórios e outros 
elementos informativos. 

O responsável pela Fiscalização respeitará rigorosamente toda a documentação técnica 
relativa aos serviços, devendo a CONTRATANTE ser consultada quando da necessidade de 
qualquer modificação. 

Compete à Fiscalização, junto à empreiteira, em caso de inexistência ou omissão de projetos, 
fazer a indicação e proceder às definições necessárias para a execução dos serviços, como, por 
exemplo, locais, padrões, modelos, cores, etc. 

 

• Diário de obras 
Todas as ordens de serviço ou comunicações da FISCALIZAÇÃO ao CONTRATADO, ou 
vice-versa, serão por escrito e constarão obrigatoriamente do Livro Diário de Obras, e quando 
necessário através de Ofício ou Memorando. 
 
O Diário de Obras será constituído de folhas numeradas tipograficamente em seqüência e 
encartadas. Deverá conter Termo de Abertura solene, identificando a obra, as partes, as 
pessoas autorizadas a fazer anotações, e será assinado por aqueles assim autorizados, bem 
como o número do volume. 
 
Terá anotações diárias, datadas, ainda que simplesmente para informar paralisações por dias 
de chuva, período de Tempo Bom Inoperante (TBI), referente a serviços pós-chuva que não 
podem ser realizados, ou a continuidade de serviços anteriormente começados. A pessoa 
autorizada que fizer alguma anotação deverá assinar logo a seguir, sem pular linhas ou 
páginas. 
 
Linhas ou páginas em branco deverão ser anuladas e autenticadas por representantes 
autorizados de todas as partes. 
 
O Diário de Obras pertence ao CONTRATANTE, deverá ser devidamente preenchido em 
(03) três vias e duas delas entregue à Fiscalização, com o registro diário das principais 
atividades, efetivo da obra e equipamentos. 
 
Opcionalmente o Diário de Obras poderá ter ou ser preenchido com cópias carbono, as quais 
terão validade de original sempre que autenticadas por representantes de todas as partes. 
 

• Limpeza 
Permanentemente deverá ser executada a limpeza do local dos serviços, para evitar a 
acumulação de restos de materiais no canteiro, bem como, periodicamente, todo o entulho 
proveniente da limpeza deve ser removido para fora do canteiro, e colocado em local 
conveniente. 
 
A CONTRATADA deverá ser responsável pela retirada periódica de entulho e sobras de 
materiais durante a execução da obra, nos dias e horários estabelecidos pela FISCALIZAÇÃO 
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DO HUAP e ou seus prepostos, mantendo-a sempre limpa e organizada. Por ocasião de sua 
retirada, necessitam serem tomados cuidados especiais, de forma a evitar poeira excessiva e 
eventuais riscos. Quando houver diferença de nível, a remoção de entulho ou sobras de 
material deverá ser realizada, por meio de equipamentos mecânicos ou calhas fechadas.  
 
A Contratada será responsável pela limpeza da área, durante e ao término dos serviços 
“DIARIAMENTE”. 
 
Ao término da obra, a Contratada deverá retirar do local todas as ferramentas, maquinários, 
entulhos, e todos os materiais de qualquer natureza que porventura sobrem e não forem de 
interesse, para reaproveitamento, pelo HUAP, deixando assim as dependências do prédio 
livres de qualquer obstrução. Será de responsabilidade da empresa a destinação final dos 
resíduos gerados a ser descartado em local apropriado.  
 
O lixo produzido pela obra deverá ser colocado em caçambas localizadas no canteiro, sob a 
inteira responsabilidade da Contratada, que deverão ser esvaziadas sempre que atingir sua 
capacidade de armazenamento. Não será permitida a permanência de lixo na obra ou fora da 
caçamba.  
 
É proibido a queima de lixo ou quaisquer outros materiais, pela Contratada, dentro ou fora das 
dependências do HUAP, não sendo permitido seu acúmulo em locais inadequados. 
 

• Equipamentos, andaimes e maquinários 
Compete a Contratada providenciar todos os equipamentos, andaimes, maquinários e 
ferramentas, necessários ao bom andamento e execução dos serviços, até a sua conclusão. 
 
Quando houver necessidade da utilização de agregados, eles serão estocados em silos 
previamente preparados, com piso em tábuas de madeira forte. 
 

 
1. SERVIÇOS PRELIMINARES E IMPLANTAÇÃO DA OBRA 

A CONTRATADA deverá considerar na mobilização da obra, o acesso de materiais, 
máquinas, equipamentos e ferramentas, bem como dos profissionais que atuarão na execução 
e FISCALIZAÇÃO DO HUAP dos serviços.  

A CONTRATADA deverá considerar o fornecimento e a instalação de todo o ferramental, 
maquinaria e demais aparelhos adequados a mais perfeita execução dos serviços contratados. 
Toda a infra-estrutura de acesso e trânsito deverá ser realizada de forma a garantir a completa 
segurança das pessoas e das instalações. 

Ficarão por conta da CONTRATADA, todas as instalações provisórias e indispensáveis ao 
bom funcionamento da obra e correta execução dos serviços, resguardados sempre os 
princípios de segurança e a boa técnica de execução. 

Serão destinados pela FISCALIZAÇÃO DO HUAP e ou seus prepostos, locais previamente 
escolhidos, no hospital, para o atendimento geral da obra e guarda de materiais, prevendo-se 
às necessidades da obra a ser executada. 
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Também caberá a CONTRATADA o fornecimento e a instalação dos acessórios provisórios 
de emergência e segurança, tais como: sinalizações (placas e fitas auto-adesivas plásticas), 
isoladores de áreas (correntes, hastes, fitas impressas, cercas plásticas com trama horizontal), 
e cones e placas dobráveis de segurança em plástico corrugado.  

Todas as instalações provisórias deverão estar em conformidade com as normas da ABNT e 
deverão ser executadas com o prévio conhecimento e autorização da FISCALIZAÇÃO DO 
HUAP e ou seus prepostos. 

A CONTRATADA deverá manter durante e execução da obra, como medida de prevenção, 
extintores de incêndio apropriados, carregados e em condições de serem utilizados. 

As linhas de abastecimento de energia elétrica, água, gás e outros inflamáveis, substâncias 
tóxicas e as canalizações de esgoto e de escoamento de água pluvial deverão ser desligadas, 
retiradas ou protegidas ou isoladas, quando necessários. Respeitando às normas e 
determinações em vigor. Deve-se prever um planejamento para a transição das instalações 
antigas para as novas, onde for necessário. Para qualquer tipo de dúvida referente ás 
instalações, deverá ser consultado a Fiscalização do HUAP e ou seus prepostos ou o 
supervisor de manutenção do hospital. Caso haja algum dano a qualquer tipo de instalação, 
esta deverá ser recomposta imediatamente para manter o bom funcionamento da Unidade. 

Os entulhos e restos provenientes da obra deverão sair de forma ensacada. 

 ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro de Responsabilidade 
Técnica) Fornecimento e instalação de uma placa com identificação da obra, com as 
informações gerais exigidas pela municipalidade CREA, CAU e UFF, aprovada pela 
FISCALIZAÇÃO DO HUAP. 

Placa de obra - madeira / chapa galvanizada 26- 1,50 x 2,10m  

A CONTRATADA, onde for necessário, deverá montar tapumes de boa qualidade, 
construídos e fixados de forma resistente e segura, além de estarem devidamente pintados, e 
que tenham altura mínima de 2,20m em relação ao nível do piso a fim de impedir o acesso de 
pessoas não autorizadas ao local de realização dos serviços.  A limitação por tapume para 
isolamento das 3 etapas, deverá garantir estanqueidade para pós finos de obra, devendo 
receber emassamento em pva nas frestas e encontros em todo o perímetro, recebendo uma 
demão grossa de tinta pva branco neve para acabamento. 

Barracão de obra em chapa de madeira compensada com banheiro, cobertura em fibrocimento 
4 mm, incluso instalações hidrossanitárias e elétricas. 

 

 
2.  DEMOLIÇÕES E DESMONTAGENS 

 

As demolições necessárias à execução da obra deverão ser de responsabilidade da Contratada 
e deverão ser feitas dentro da mais perfeita técnica, com os devidos cuidados de forma a se 
evitar danos à integridade do prédio. 
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As desmontagens e remanejamento de instalações existentes, necessárias à execução dos 
serviços, deverão ser de responsabilidade da Contratada e deverão ser feitas dentro da mais 
rigorosa técnica, tomados os devidos cuidados para evitarem-se danos à rede de alimentação 
de energia elétrica, água, esgoto, gás, telefonia e rede de dados. Caso ocorram danos em tais 
redes, a Contratada deverá assumir a responsabilidade pela correção dos problemas, sem 
ônus extra para a Contratante. 

As operações de material ou equipamento deverão acontecer de modo a afetar ao mínimo 
possível o tráfego de pessoas em toda a área sob intervenção. Deverão ser previstos locais e 
horários adequados às operações de carga e descarga de qualquer natureza. 

Antes do início dos serviços, a Contratada procederá a um detalhado exame de levantamento 
da edificação e das partes a serem demolidas. Deverão ser considerados aspectos importantes 
tais como a natureza do conjunto, os métodos utilizados na construção da edificação, as 
condições das redes de instalações prediais existentes e etc 

As linhas de abastecimento de energia elétrica, água, bem como as canalizações de esgoto e 
águas pluviais deverão ser removidas quando necessário e/ou protegidas quando preservadas, 
respeitando as normas e determinações das empresas concessionárias de serviços públicos e 
repartições públicas competentes. 

A demolição convencional, manual ou mecânica, deverá ser executada conforme previsto no 
projeto e de acordo com as recomendações da NBR-5682. 

Os materiais aproveitáveis provenientes da demolição deverão ser convenientemente 
removidos para os locais indicados pela Fiscalização. Os não aproveitáveis deverão ser 
retiradas pela Contratada, em caçambas ou caminhões, conforme previsto na Planilha de 
Custos. 

Deverá ser evitado o acúmulo de entulho em quantidade tal, que provoque sobrecarga 
excessiva sobre os pisos ou pressão lateral excessiva sobre as paredes, bem como obstrua o 
acesso a quaisquer partes do prédio. 

Para a alimentação da instalação elétrica deverá ser feita uma ligação subterrânea à instalação 
existente no Prédio Anexo. 

3.  ALVENARIAS 

Alvenaria 15 cm, tijolo furado 10 x 20 x 20 cm, assentado com argamassa de cimento / areia 
traço 1:3. 

 Execução de alvenaria de tijolos cerâmicos furados, de 1ª qualidade, bem cozidos, com faces 
planas e arestas vivas, conforme previsto no projeto. Serão assentes com juntas de 12mm. 

A execução da marcação da modulação da alvenaria ocorrerá assentando-se os tijolos dos 
cantos, em seguida, fazer a marcação da primeira fiada, com tijolos assentados sobre uma 
camada de argamassa previamente estendida, alinhada pelo seu comprimento. 

Atenção na construção dos cantos, que deve ser efetuada verificando-se o nivelamento, 
perpendicularidade, prumo e espessura das juntas, porque eles servirão como gabarito para a 
construção em si. 
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Estica-se uma linha que servirá como guia, garantindo o prumo e horizontalidade da fiada, 
após verificar o prumo de cada tijolo assentado. As juntas entre os tijolos devem estar 
completamente cheias, e as juntas verticais não devem coincidir entre fiadas contínuas, de 
modo a garantir a amarração dos tijolos. 

Quando se apresentar a necessidade de uma perfeita aderência da alvenaria de tijolos às 
superfícies de concreto, as últimas serão chapiscadas com argamassa de cimento e areia 
lavada em toda extensão de contato. 
Esta alvenaria será empregada para fechamento de vãos e recomposição de trechos demolidos 
para as adaptações necessárias. 
- PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS 

Os procedimentos operacionais e de segurança serão realizados conforme as seguintes 
normas: 

· NR 18 - Condições e meio de trabalho na indústria da construção - 18.17 - Alvenaria, 
revestimentos e acabamentos. 
· NBR 8545 - Execução de alvenaria sem função estrutural de tijolos e blocos 
cerâmicos. 
· NBR 7171 - Bloco cerâmico para alvenaria. 
· NBR 6461 - Bloco cerâmico para alvenaria - Verificação da resistência à compressão. 
· NBR 8042 - Bloco cerâmico para alvenaria - Formas e dimensões. 

 

4. CONCRETO 
 

De Concreto Armado –  
A Contratada deverá executar toda a estrutura em concreto armado assinalado 
nos desenhos fornecidos nesse edital. 
Concreto estrutural usinado, bombeado 
fck 25,0 Mpa 
Formas de chapa compensada resinada para estruturas em geral 
Aço para armaduras de estruturas CA-50 até d=12,5mm 

 

5.  FORROS  

Forro de gesso acartonado  

Deverá ser constituído de placas de gesso aparafusadas sob perfilados de aço galvanizado 
longitudinais utilizando cantoneiras e peças de emendas, conforme recomendações do 
fabricante, suspenso por presilhas reguláveis e interligadas por tirantes até o elemento de 
suporte (laje, estrutura metálica ou de madeira). A distância máxima entre perfis deverá ser de 
60cm e entre tirantes de 1,20m. 

Aparafusamento das placas: 

As placas deverão ser colocadas perpendicularmente aos perfis, com juntas de topo 
desencontradas. 



 

29 

 

O início do aparafusamento deve ser feito pelo canto da placa encostada na parede ou nas 
placas já instaladas, evitando comprimir as placas no momento do aparafusamento final. 

O espaçamento máximo entre parafusos deverá ser de 300 mm, e 10 mm da borda da placa. 

As juntas entre placas são partes integrantes dos sistemas que utilizam placas de gesso para 
drywall. O tratamento deverá ser feito utilizando-se fita de papel microperfurado, massas e 
cantoneiras especiais. 

Devem ser realizadas de forma consistente para assegurar a resistência mecânica entre as 
placas, a proteção ao fogo e o isolamento acústico, garantindo uma superfície única e sem 
fissuras, conforme recomendações do fabricante. 

Antes de iniciar a colocação das lâminas de forro, definir a posição das luminárias segundo 
orientação de projeto. 

As lâminas deverão ser uniformes em cortes e dimensões e isentas de quaisquer defeitos. 

As chapas deverão chegar à obra em embalagens próprias e ser armazenadas em local 
protegido, contra danos ou respingos. 

A fixação das chapas na estrutura de sustentação deverá ser feita conforme as recomendações 
do fabricante, através de pregos, grampos ou parafusos. 

Deverão ser executadas visitas técnicas no forro de gesso. 

O processo começa junto à parede para que as chapas não se comprimam na parafusagem 
final. O acabamento é feito com massa de rejunte e fita de papel, usada para prevenir fissuras. 
Uma nova camada de massa finaliza o trabalho. 

Na instalação do forro suspenso deverão ser observados todos os detalhes previstos no 
projeto, locando-se previamente os pontos de fixação dos pendurais, as posições de 
luminárias, as eventuais juntas de movimentação e etc. 

Os serviços só deverão ser iniciados depois de concluídos e testados eventuais sistemas de 
impermeabilização, as instalações elétricas, hidráulicas, de ar condicionado, etc. Deverão 
também estar concluídos os revestimentos de paredes (curados e secos), as caixilharias 
(inclusive com a instalação dos vidros) e quaisquer outros elementos que possam ter 
interferência com o forro de gesso.  

6.  REVESTIMENTOS 

Todos os materiais componentes dos revestimentos de mesclas (cimento, areia, cal, água e 
outros) deverão ser da melhor procedência, para garantir uma boa qualidade dos serviços. 

Os traços recomendados nesta prática para as argamassas de revestimento poderão ser 
alterados, mediante indicação do projeto ou exigência da Fiscalização. 

A masseira destinada ao preparo das argamassas deve encontrar-se limpa e bem vedada. A 
evasão de água acarretaria a perda de aglutinantes, ou hidrofugante, com prejuízos para a 
resistência, a aparência e outras propriedades dos emboços. 
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CHAPISCO traço 1:6 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo manual, incluso aditivo 
impermeabilizante.  
Toda a alvenaria nova a ser revestida, bem como as paredes que tiverem seus revestimentos 
parcialmente retirados, deverão ser chapiscadas depois de convenientemente limpas. Os 
chapiscos deverão ser executados com argamassa de cimento e areia grossa no traço 1:3 com 
espessura de 9mm, com impermeabilizante para argamassa tipo Sika 1 ou similar. 
A execução do chapisco deverá ocorrer após a superfície receber aspersão com água para 
remoção de poeira e umedecimento da base. 

Os materiais da mescla devem ser dosados a seco. 

Deve-se executar a quantidade de mescla conforme as etapas de aplicação, a fim de evitar o 
início de seu endurecimento antes de seu emprego. 

A argamassa de cimento e areia (traço1:3) deve ser empregada no máximo em 2,5 horas a 
partir do contato da mistura com a água e desde que não apresente qualquer vestígio de 
endurecimento. 

O chapisco é lançado diretamente sobre a superfície com a colher de pedreiro. 

A camada aplicada deve ser uniforme e com espessura de 0,5 cm e apresentar um acabamento 
áspero. 

O excedente da argamassa que não aderir à superfície não pode ser reutilizado, sendo 
expressamente vedado reamassá-la. 

Após a aplicação, alisar grosseiramente a superfície com a própria colher, de modo a que se 
apresente plana e áspera. 

Quando se apresentar a necessidade de uma perfeita aderência da alvenaria de tijolos às 
superfícies lisas de concreto, as últimas serão chapiscadas com argamassa de cimento / areia 
lavada em toda extensão de contato. 
 
EMBOÇO traço 1:4 (cimento e areia), espessura 1,5cm, preparo manual para assentamento de 
azulejo, inclusive CHAPISCO 1:3, espessura 9mm. 
A seqüência dos serviços de destorcimento das paredes é a seguinte: 
1. Aplicação de argamassa, em pequena porção, nos locais convenientes à execução das 
faixas-mestras; 
2. Fixação nesses locais de taliscas para dar o plano vertical das faixas-mestras, alinhando-as 
pela face dos batentes ou por pontos mais salientes da parede, por meio de linhas ou réguas de 
alumínio; 
3. Execução de faixas-mestras verticais, espaçadas de 2 m, com 15 a 20 cm de largura; 
4. Desempeno da argamassa por meio de régua de alumínio, tendo ela de ser, nas paredes, 
apoiadas nas faixas-mestras. 
A argamassa precisa ser preparada mecanicamente. A mistura deverá ser contínua a partir do 
momento em que todos os componentes, inclusive a água, tiverem sido lançados na betoneira. 
Quando a quantidade de argamassa que será utilizada for insuficiente para justificar o preparo 
mecânico, poderá ser feito o amassamento manual. Neste caso, terão de ser misturados, a 
seco, o agregado com os aglomerantes, revolvendo os materiais com a enxada até que a 
mescla adquira coloração uniforme. A mistura será então disposta em forma de vulcão 
(coroa), adicionando no centro, gradualmente, a água necessária. O amassamento prosseguirá 
com cuidado, para evitar a perda de água ou segregação dos materiais, até ser obtida 
argamassa homogenia, de aspecto uniforme e consistência plástica apropriada. A argamassa 
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contendo cimento deverá ser aplicada dentro de 2 ½ h a contar do primeiro contato do 
cimento com a água. 
EMBOÇO paulista (massa única) traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual. 
O emboço somente poderá ser aplicado após a pega completa do chapisco. É constituído por 
uma camada de argamassa, no traço 1:4 (cimento:areia)  
 

7.  PISOS 

Manta Vinílica 
Deverá ser fornecido e instalado piso em manta vinílica Micra Premium da Fademac ou 
equivalente, seguindo as recomendações do fabricante. 
Características técnicas: 
Espessura: 2mm 
Dimensões: 2x23m 
Classificação de uso: 34 e 43 
Fungicida incorporado 
Resistente a produtos químicos comuns 
Proteção superficial reforçada 
Resistente a rodízios de cadeiras. 
Deverá ser fornecido e instalado piso em manta vinílica antiderrapante Absolute Totalsafe da 
Fademac ou equivalente, seguindo as recomendações do fabricante. 
Características técnicas: 
Espessura: 2mm 
Dimensões: 2x20m 
Classificação de uso: 34 e 43 
Resistente a produtos químicos Glutaraldeído, Hipoclorito de Sódio e Quaternário de Amônia 
a 2% = 0 (não afetado) 
Resistência ao escorregamento (seguro seco e úmido) 
Proteção superficial reforçada 
Resistente a rodízios de cadeiras. 
Agente bacteriostático 
 
O CONTRAPISO DEVE ESTAR: 
- Seco e isento de qualquer umidade: perfeitamente curado, totalmente isento de vazamentos 
hidráulicos; 
- Limpo: livre de sujeiras, graxas, ceras e óleos; 
- Firme: sem rachaduras, peças de cerâmica ou pedras soltas, movimentações estruturais ou de 
curagem; 
- Liso: sem depressões ou desníveis maiores que 1mm que não possam ser corrigidos com a 
massa de preparação; 
- Para a instalação de pisos vinílicos, a unidade máxima do contrapiso deve ser de 2,5% sob 
teste de umidade CM (método de carbureto de cálcio). 
MASSA DE PREPARAÇÃO 
É a camada constituída por uma pasta, composta de água, cola de PVA e cimento, na 
proporção de 4:1:10 a 15, aplicada com uma desempenadeira de aço lisa em duas ou três 
demãos e com no máximo 3mm de espessura final. Tem a função de corrigir a aspereza ou 
pequenas irregularidades da superfície. Após a secagem de cada demão, lixar com pedra 
esmeril, máquina apropriada ou lixa de ferro nº 60 e aspirar completamente o pó formado. O 
tempo médio de secagem entre demãos é de aproximadamente 3 horas (variável de acordo 
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com as condições de ventilação e temperatura do local). Da última demão até a instalação do 
piso deve-se aguardar até 12 horas. 
As mantas deverão ser soldadas à quente com cordão de apropriado, para se obter um 
acabamento uniforme e impermeável.  
Rodapé  vinílico boleado aplicado em manta vinílica cor verde clara com suporte curvo e 
arremate micra premium da Fademac ou equivalente  
Rodapé em Piso cerâmico 30x30cm esmaltado      PEI-V  
Soleiras 
Em granito nacional, conforme especificado no projeto, com 2cm de espessura e largura e 
comprimento variável assentado com  argamassa industrializada. O acabamento deverá ser 
polido, isento de falha, lasca, quebra ou qualquer outro defeito, deverá apresentar cortes em 
cantos vivos para uma emenda perfeita. 
Soleira de granito cinza andorinha (sanitários), larg=15cm 
 

8. PORTAS 

Caberá a Contratada assentar, fornecer e instalar as esquadrias nos vãos e locais apropriados. 

As esquadrias só poderão ser assentadas depois de serem submetidas à aprovação da 
Fiscalização. 

Cabe a Contratada elaborar, caso necessário, e com base nos desenhos do projeto, os 
desenhos de detalhes de fabricação os quais deverão ser submetidos à apreciação e aprovação 
da Fiscalização. 

Caberá a Contratada inteira responsabilidade pelo prumo e nível das esquadrias e pelo seu 
funcionamento perfeito, depois de definitivamente fixadas. 

Os vãos de esquadrias receberão gabaritos indicados para a liberação a massa das paredes. 

Esquadrias de Madeiras 

A madeira deverá ser de lei, seca, isenta de cavidades, carunchos, nós, fendas e qualquer 
defeito que comprometa a sua durabilidade, resistência e aspecto. 

Deverão ser sumariamente recusadas as peças que apresentarem sinais de empenamento, 
deslocamento, rachaduras, lascas, desigualdades na madeira ou outros defeitos. 

As operações de corte, furação e outras eventualmente necessárias deverão ser executadas 
com equipamentos mecânicos. 

Portas – Em compensado de cedro de primeira, serão lixadas e limpas para receberem 
acabamento de laminado melamínico em todos os lados. 

Aduelas e Alisares – Serão assentados rigorosamente no prumo, observando-se os cuidados 
supra citados. 

Todas as portas deverão ter fechaduras e puxadores e todas as janelas deverão ter trincos e 
puxadores.   
Os vidros deverão ser de procedência conhecida e de qualidade adequada aos fins a que se 
destinam, deverão ser claros, sem manchas, bolhas, de espessura uniforme e sem 
empenamentos. 
Os vidros deverão ser fornecidos em dimensões previamente determinadas, obtidas através de 
medidas das esquadrias tiradas na obra e procurando, sempre que possível, evitar cortes no 
local da construção. 
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As placas de vidro deverão ser cuidadosamente cortadas, com contornos nítidos, não podendo 
apresentar defeitos como extremidades lascadas, pontas salientes e cantos quebrados, nem 
folga excessiva com relação no requadro de encaixe. As bordas dos cortes deverão ser 
esmerilhadas de forma a se tornarem lisas e sem irregularidades. 
As superfícies dos vidros deverão estar livres de umidade, graxa, óleo e qualquer outro 
material estranho e a sua colocação, obrigatoriamente será realizada por profissionais 
especializados  
Quadros Fixos – Os vidros dos quadros fixos serão de no mínimo 6mm. 
 

9. PINTURA 

Todas as superfícies novas ou existentes a serem pintadas deverão ser devidamente 
preparadas, sendo emassadas, lixadas, limpas, secas, isentas de graxa, óleo, cera, resina, sais 
solúveis e ferrugem. A porosidade, quando exagerada, e as irregularidades deverão ser 
corrigidas. 
Pequenas rachaduras e furos devem ser estucados com massa correspondente à tinta a ser 
aplicada, e partes soltas e crostas de qualquer espécie devem ser eliminadas com espátula. 
O número de demãos será o suficiente para cobrir totalmente a superfície a pintar, de acordo 
com as especificações do fabricante e nunca inferior a 02 (duas) demãos. Cada demão de tinta 
só poderá ser aplicada quando a precedente estiver totalmente seca, convindo observar um 
intervalo de 24 (vinte e quatro) horas entre demãos sucessivas, salvo especificações em 
contrário do fabricante. 
Igual cuidado tomar-se-á entre demãos de tinta e massa, observando-se um intervalo mínimo 
de 48 (quarenta e oito) horas após cada demão de massa, salvo especificações em contrário do 
fabricante. 
Toda superfície pintada deverá apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto à textura, 
tonalidade e brilho. 
Serão adotadas precauções especiais no sentido de evitar respingos de tinta em superfícies não 
destinadas à pintura, exigindo-se a total cobertura prévia de esquadrias, vidros, pisos e outros 
revestimentos. Todos os respingos que não puderem ser evitados deverão ser removidos pela 
Contratada. 
Serão empregadas, exclusivamente, tintas já preparadas em fábrica, entregues na obra com 
sua embalagem original intacta. 
 
Pintura 100% Acrílica 
Utilizada nas paredes internas e teto, indicadas em planta e/ou planilha, com tinta de base 
acrílica, acabamento semi-brilho, em cor a ser definida pela Fiscalização. As marcas 
recomendadas deverão ser de reconhecida qualidade no mercado e de primeira linha dos 
fabricantes, aplicada em duas demãos, ou em quantas forem necessárias para o completo 
recobrimento e homogeneidade cromática da superfície, sendo precedida de aplicação de 
massa corrida acrílica quando sobre reboco novo, previamente preparado com selador 
acrílico. 
Materiais. 
• Tinta acrílica com acabamento semibrilho, cor branco neve, de fabricação SHERWIN 
WILLIAMS ou equivalente superior, para os tetos. 
• Massa acrílica Aqua Massa Acrílica de fabricação Sherwin Williams ou equivalente 
superior. 
• Selador acrílico pigmentado Aquacril de fabricação Sherwin Williams ou equivalente 
superior. 
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Execução. 
Os procedimentos de pintura deverão ser aplicados sobre as superfícies emboçadas e 
rebocadas: 
Serão removidas as manchas de óleo, graxa, mofo e outras porventura existentes, com 
detergente apropriado. 
Após o lixamento leve, remover o pó ou partículas soltas. 
Uma demão de selador acrílico, com rolo ou pincel, a título de "queima". 
Decorridas 24 (vinte e quatro) horas da aplicação do selador, deverá ser feita à aplicação da 
massa acrílica, a ser executada com espátula ou desempenadeira de aço, em camadas finas e 
em número suficiente para um perfeito nivelamento da superfície. Deverá ser observado um 
intervalo mínimo de 3 (três) horas entre camadas consecutivas de massa. 
No lado externo a pintura deverá ser executada sem o emassamento. 
Após 24 (vinte e quatro) horas, no mínimo, da aplicação da última camada de massa, 
lixamento, com lixa fina e remoção do pó com espanador. 
Após 12 (doze) horas do lixamento final, deverá ser executada a pintura em tinta acrílica, em 
quantas demãos se fizer necessário. Entre cada demão haverá um intervalo mínimo de 24 
(vinte e quatro) horas. 
Os procedimentos abaixo deverão ser observados quando da aplicação da pintura sobre as 
superfícies emassadas dos forros de gesso acartonado: 
Aplicação de uma demão de fundo preparador de paredes, a rolo ou pincel. 
A superfície deverá ser homogeneizada com uma demão de massa acrílica a ser executada 
com espátula ou desempenadeira de aço. 
Após 24 (vinte e quatro) horas (no mínimo) de aplicação da massa, lixamento com lixa fina e 
remoção do pó com espanador. 
Após 12 (doze) horas do lixamento final, deverá ser executada a pintura em tinta acrílica, em 
quantas demãos se fizer necessário. Entre cada demão haverá um intervalo mínimo de 24 
(vinte e quatro) horas. 
Os procedimentos abaixo deverão ser observados quando da repintura sobre as superfícies 
existentes: 
• Remoção das manchas de óleo, graxa, mofo e outras porventura existentes, com 
detergente apropriado; 
• Lixamento leve e remoção do pó ou partículas soltas; 
• Aplicação da massa acrílica, a ser executada com espátula ou desempenadeira de aço, 
em camadas finas e em número suficiente para um perfeito nivelamento da superfície.  
• Deverá ser observado um intervalo mínimo de 3 (três) horas entre camadas 
consecutivas de massa; 
• Após 24 (vinte e quatro) horas (no mínimo), da aplicação da última camada de massa, 
lixamento, com lixa fina e remoção do pó com espanador; 
• Após 12 (doze) horas do lixamento final, deverá ser executada a pintura em tinta 
acrílica, em quantas demãos se fizer necessário. Entre cada demão haverá um intervalo 
mínimo de 24 (vinte e quatro) horas. 
 

10.  HIDRÁULICA 

Considerações Gerais 

A execução dos serviços deverá obedecer rigorosamente aos “lay outs” estabelecidos em 
planta, as especificações resumidas presentes, as planilhas de quantitativos de serviços 
que incluem o fornecimento e a instalação dos materiais, as recomendações e prescrições 
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do fabricante dos materiais empregados, Normas da ABNT, Posturas Federais, 
Estaduais e Municipais em vigor e os regulamentos e normas das companhias 
concessionárias de serviços públicos. 

A Contratada somente poderá entregar a obra após as instalações hidráulicas e 
sanitárias terem sido testadas. 

Deverão ser executadas rigorosamente de acordo com o projeto e suas respectivas 
especificações, desenvolvidos pela Contratada e aprovados pela Fiscalização e as 
recomendações e prescrições do fabricante dos materiais empregados, Normas da ABNT, 
Posturas Federais, Estaduais e Municipais em vigor e os regulamentos e normas das 
companhias concessionárias de serviços públicos. 
Antes do início da montagem das tubulações, a Contratada deverá examinar cuidadosamente 
o projeto e verificar a existência de todas as passagens e a posição das prumadas existentes. A 
montagem deverá ser executada com as dimensões indicadas no desenho e confirmadas no 
local da obra. 

Para facilidade de desmontagem das canalizações, deverão ser colocadas uniões ou luvas na 
tubulação de alimentação de água existente, junços nos tubos de queda de esgoto e nas 
prumadas de ventilação. 

Nos casos em que as canalizações devam ser fixadas em parede e/ou suspensas em lajes, os 
elementos de fixação, tipo braçadeiras e/ou perfilados deverão ser compatíveis com os 
diâmetros e pesos das tubulações. 

Não serão admitidas curvas nos tubos de PVC, feitas a quente no local da obra. 

As tubulações de água quente e fria para o novo equipamento deverão ter as mesmas 
características e diâmetros das existentes. 

As tubulações de água fria serão de PVC soldável, embutidas nas alvenarias. 

Todas as saídas das tubulações de água fria para os tanques, pia e lavadora ultra-sônica 
deverão ser em luva soldável e com bucha de latão 25x1/2”. 

Os novos registros internos e externos serão da marca FABRIMAR, DECA ou similar 
de primeira qualidade comprovada por escrito e aprovado pela Fiscalização da UFF. 

A Contratada não poderá interromper o abastecimento d`água nas dependências 
adjacentes aos locais onde serão realizados os serviços. Caso a interrupção seja 
necessária, terá de ser comunicada e autorizada previamente, e ser realizada sempre no 
menor tempo possível. 

Todas as linhas verticais deverão estar no prumo e as horizontais, paralelas às paredes, 
devendo estar alinhadas. As tubulações deverão ser contínuas entre as conexões, sendo os 
desvios de elementos estruturais e de outras instalações executadas por conexões. Na medida 
do possível, deverão ser evitadas tubulações sobre equipamentos elétricos. As travessias de 
tubos em parede deverão ser feitas, de preferência, perpendicularmente a elas. 
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Tubulações de PVC 

Soldadas 

Todas as tubulações deverão ser soldáveis, de fabricação Tigre ou equivalente superior. 

Todos os pontos de água deverão ser executados com conexões que possuam buchas de latão. 

Todas as bases de registros, acabamentos de registros gerais e de gavetas, válvulas de 
descarga, reguladores de vazão com rabichos, válvulas de escoamento para lavatórios e 
torneiras de banca serão de fabricação Fabrimar ou equivalente superior. Os sifões, tubos de 
ligação e fixações serão de fabricação Deca ou equivalente superior. 

Para execução das juntas soldadas de canalizações de PVC rígido, dever-se-á: 

� Limpar a bolsa da conexão e a ponta do tubo e retirar o brilho das superfícies a serem 
soldadas com o auxílio de lixa adequada; 

� Limpar as superfícies lixadas com solução apropriada; 
� Distribuir adequadamente em quantidade uniforme, com um pincel ou com a própria 

bisnaga, o intensivo nas superfícies a serem soldadas; 
� Encaixar as extremidades e remover o excesso de adesivo. 

Água Fria 

Condições Gerais 

Rede Interna de Distribuição 

Durante a construção e até a montagem dos aparelhos, as extremidades livres das canalizações 
serão vedadas com bujões rosqueados ou plugues, convenientemente apertados, não sendo 
admitidos o uso de buchas de madeira ou papel para tal fim. 
As tubulações de distribuição de água serão antes do fechamento dos rasgos das alvenarias ou 
de seu envolvimento por capas de argamassa, submetidas a pressão hidrostática igual ao 
dobro da pressão de trabalho normal prevista durante 06 horas, sem que acusem qualquer 
vazamento. 
A rede de distribuição deverá ser constituída de ramais e sub-ramais deverá ter o diâmetro 
mínimo de 25mm. 

Os registros de comando dos ramais deverão ser colocados num mesmo plano horizontal 
acima do piso e de acordo com as alturas indicadas em projeto a ser executado pela 
Contratada e aprovada pela Fiscalização. 

Fornecimento e assentamento de Tubo de PVC rígido soldável, diâmetro de 25 mm, incluindo 
conexões e emendas.  

Fornecimento e assentamento de Tubo de PVC rígido soldável, diâmetro de 32 mm, incluindo 
conexões e emendas. 

Instalação de registro de gaveta, com acabamento cromado, diâmetro de 3/4", de primeira 
qualidade, da marca Fabrimar,  Deca ou similar. 

Instalação de registro de gaveta, com acabamento cromado, diâmetro de 1", de primeira 
qualidade, da marca Fabrimar,  Deca ou similar. 
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11.  ESGOTO 

Condições Gerais 

Nas instalações hidráulicas para esgotos prediais deverá ser obedecido o padrão da 
concessionária local: 
� A declividade deverá ser uniforme entre as sucessivas caixas de inspeção, não se 

permitindo depressões que possam formar depósito no interior das canalizações. 
� Todos os aparelhos deverão ser instalados de modo a permitir fácil limpeza e remoção, 

bem como evitar a possibilidade de contaminação da água potável. 
� Não deverá ser permitido o emprego de conexões em cruzeta ou tês retos, a não ser para a 

tubulação de ventilação. 
� Todas as mudanças de direção na tubulação de esgoto deverão estar previstas com 

dispositivos de inspeção. 
� Todo aparelho sanitário, na sua ligação ao ramal de descarga ou ao ramal de esgoto, 

deverá ser protegido por sifão sanitário ou caixa sifonada com grelha, que atendam aos 
requisitos exigidos na N.B-19 da ABNT. 

� As águas de lavagem de piso ou de chuveiros deverão ser recolhidas através de caixas 
sifonadas com grelhas ou sifões sanitários que possam simultaneamente receber efluentes 
de aparelhos sanitários da rede de esgoto secundário. 

� As caixas sifonadas deverão ter grelhas metálicas do tipo parafusável, fixadas à caixilho 
chumbado sobre as caixas, acabamento cromado. 

� A instalação de caixas sifonadas e de sifões sanitários se fará de maneira a observar: 
� Nivelamento e prumo perfeitos; 
� Estanqueidade perfeita nas ligações aparelho-sifão e sifão-ramal de descarga ou de 

esgoto. 

�  

A Contratada deverá fazer um reconhecimento prévio dos caminhamentos dos tubos de 
esgoto (primário e secundário) existentes, principalmente tubos de queda, ventilação e 
caixas de inspeção, a fim de confirmar as ligações das novas instalações previstas em 
projeto. 

As tubulações de esgoto serão em PVC rígido, com ponta e bolsa nos diâmetros 
indicados pelo projeto.  

Tanto a tubulação quanto as caixas e/ou ralos sifonados a instalar deverão ser em PVC 
série reforçada tipo tigre ou similar de 1ª qualidade, visto estarem previstos despejos de 
água quente nessas instalações. 

Essas tubulações, quando instaladas sob a laje de pavimento elevado, deverão ser 
fixados por pinos e fitas metálicas levando-se em conta o seu espaçamento, objetivado 
evitar-se deformações nos tubos, e, assegurarem-se as inclinações necessárias para um 
bom escoamento das águas servidas. 

A ligação deverá ser realizada de modo a que as conexões empregadas proporcionem 
fluxo de descarga continuo, sem retenções ou redução de velocidade dos líquidos.  

A tubulação de captação de esgoto para o novo equipamento deverá ter as mesmas 
características e diâmetro da existente. 
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Excetuando-se a dependência onde os serviços estiverem sendo executados, a Contratada 
não poderá interromper o funcionamento de outros locais do prédio da UFF, mesmo que 
as dependências tenham tubulações em comum. Caso a interrupção seja necessária, terá 
de ser comunicada e autorizada previamente, sempre no menor tempo possível. 

Ramais de descarga 

Os ramais de descarga deverão ser executados em tubos de PVC rígido soldável TIGRE ou 
similar. Dimensões em plantas. 

Ramais de esgoto 

Todos os ramais de esgotos deverão começar em desconector, sifão sanitário ou caixa 
sifonada. 

Deverão ser executados em tubos de PVC rígido soldável TIGRE ou similar. 

Ventilação 

A canalização de ventilação deverá ser instalada de forma que: 

� Não tenha acesso a ela qualquer despejo de esgoto; 
� Qualquer líquido que nela ingresse possa escoar por gravidade, até o ramal de descarga 

em que o ventilador tenha origem. 

A ligação de um tubo ventilador a uma canalização horizontal deverá ser feita, sempre que 
possível, acima do eixo da tubulação, elevando-se o tubo ventilador verticalmente, ou com o 
desvio máximo de 45° da vertical, até 0,15m acima do nível máximo da água no mais alto dos 
aparelhos servidos, antes de desenvolver-se horizontalmente ou de ligar-se a outro tubo 
ventilador. 

A ventilação deverá ser executada em tubos PVC rígido soldável TIGRE ou similar .  

Fornecimento e assentamento de tubos de PVC rígido para esgoto sanitário do tipo ponta e 
bolsa, no diâmetro de 40 mm, incluindo conexões, emendas e acessórios, série reforçada  de 
1ª qualidade 

Fornecimento e assentamento de tubos de PVC rígido para esgoto sanitário do tipo ponta e 
bolsa, no diâmetro de 50 mm, incluindo conexões, emendas e acessórios  de 1ª qualidade 

Fornecimento e assentamento de tubos de PVC rígido para esgoto sanitário do tipo ponta e 
bolsa, no diâmetro de 75 mm, incluindo conexões,  emendas e acessórios, série reforçada de 
1ª qualidade 

Fornecimento e assentamento de tubos de PVC rígido para esgoto sanitário do tipo ponta e 
bolsa, no diâmetro de 100 mm, incluindo conexões,  emendas e acessórios, série reforçada de 
1ª qualidade 

Fornecimento e instalação de caixa sifonada em PVC, 150 x 185 x 75 mm,  entrada de 40 mm 
e  saída de 75 mm, completa, incluindo porta grelha, com tampa cega de aço inox,  série 
reforçada de 1ª qualidade 

Fornecimento e instalação de caixa sifonada em PVC, 150 x 150x 50 mm,  entrada de 40 mm 
e  saída de 50 mm, completa, incluindo porta grelha e grelha rotativa em  aço inox,   de 1ª 
qualidade  
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Abertura e fechamento manual em concreto de laje  para instalação de caixa sifonada (área de 
expurgo) 

Fixação dos tubos e ralos do esgoto sanitário, no teto do andar inferior,  através de pino 
cravado com pistola e fita metálica perfurada de 19mm de largura, incluindo porcas, parafusos 
e outros acessórios necessários 

13.18 Ligação ao tubo de queda e de ventilação  existentes, incluindo tubos, fixações, 
conexões e emendas, bem como a recuperação dos mesmos. 

 
EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS 
Vaso sifonado, linha Azaleia, na cor branca, Celite ou similar, e caixa de descarga de louca 
acoplada 
Conjunto de fixação para vaso sanitário 
Anel de cera p/ bacia sanitária  
Assento p/ vaso sanitário com caixa, linha Ravena Deca  
Grelha para ralo, 15 x 15 cm, cromada 
Sifão cromado 1/2", p/ lavatório  
Registro de gaveta Deca 1416 ou similar, 3/4", acabamento cromado 
Válvula cromada p/ lavatório 
Cabide / gancho, cromado, para bolsa  
Tubo flexível, 50 cm x 1/2", cromado, rabicho c/ canopla  
Papeleira plástico, p/ papel higiênico  
Papeleira plástico, p/ papel toalha  
Saboneteira p/ sabão líquido, Spray Kimberly Clarck  
Espelho redondo, diâmetro 40 cm, sobre placa de MDF 10 mm, c/ moldura de alumínio  
Lavatório Deca, linha Aspen 
Torneira de fechamento automatico Acquapress para lavatorio, com arejador anti-vandalismo, 
acabamento cromado, referencia 1180-AV, Fabrimar ou similar Fabrimar banca Gioia  
Registro de gaveta Deca 1416 ou similar, 1" , acabamento cromado 
Sifão cromado POLEGADA  para cubas de aço e tanque  
Tanque de aço inox, c/ válvula, fixado na perede  
Torneira PAREDE linha pratika Fabrimar ou similar (Laboratórios) 
Tubo de ligação em pvc, 1 1/2", para válvula de descarga 
Válvula cromada p/ tanque(expurgo) 
 

12.  ELÉTRICA 

Disposições gerais 
É de responsabilidade da Contratada a execução de todos os serviços referentes à parte 
elétrica descritos nos desenhos, planilhas e memoriais, além de seguir todas as normas 
referentes às instalações elétricas de baixa tensão – NBR 5410 e/ou as especificações descritas 
neste memorial.  
Caso haja qualquer dúvida na execução de algum serviço, ou seja necessária alguma mudança 
no projeto a Contratada deverá notificará a FISCALIZAÇÃO do HUAP  e só poderá 
executar a mudança com  devida autorização da mesma.  
 
Condutores elétricos 

 



 

40 

 

Os condutores de alimentação dos quadros de distribuição deverão ser de cobre, com isolação 
PVC -0,6/1,0kV e não deverão possuir emendas. O condutor neutro será da mesma seção 
nominal dos condutores fase e deverá ser instalado junto com estes. 
Deverá ser utilizada, para melhor identificação, a cor azul clara para o condutor de neutro, 
verde para o condutor de proteção, vermelha, preta e/ou branca para o condutor fase. Ainda 
para melhor identificação, os circuitos descritos nos desenhos e planilhas deverão ser 
sinalizados por anilhas numeradas de acordo com o  projeto. Tal sinalização deverá ser 
colocada em todas as caixas de passagem. 
As bitolas dos condutores usados serão as sinalizadas na planilha ”quadro de cargas”. 
Deverão ser evitadas emendas nos cabos alimentadores, salvo apenas em casos de absoluta 
necessidade. Todas as emendas nos condutores deverão ser efetuadas nas caixas de passagem, 
não sendo permitido emendas no interior dos eletrodutos. 
Os cabos do tipo Antiflam BWF 0,6/1KV e do tipo Antiflam BWF 750V-70ºC (deverão 
seguir a NBR (ATUALIZADA)-6148 Fios e cabos com isolação sólida extrudada de cloreto 
de polivinila para tensões até 750V, deverão ser de fabricação PIRELLI, IPCE, NAMBEI, 
REIPLAS, PHELPS DODGE ou FICAP. 
 
Tubulações e caixas de passagem 
 
Nos serviços, os eletrodutos para a passagem dos circuitos serão embutidos.  
Os locais de instalações e as distâncias que os dutos deverão percorrer deverão seguir 
conforme as especificações dos desenhos do projeto. 
A maneira de instalação (alinhamento, fixação e etc) das tubulações elétricas deverá ser feita 
com a mais perfeita técnica e dentro das normas brasileiras. 
Todos os eletrodutos e calhas deverão ser embutidos no teto ou nas paredes. 
Não será permitido instalações aparentes nos serviços aqui descritos. 

 
Eletrodutos 
 
Não serão permitidos, em uma única curva, ângulos maiores que 90º, conforme NBR 
(ATUALIZADA) 5410. O número de curvas entre duas caixas não poderá ser superior a 3 
(três) de 90º ou equivalente a 270º, conforme disposição da NBR (ATUALIZADA) 5410. As 
emendas dos eletrodutos só serão permitidas com o emprego de conexões apropriadas, tais 
como luvas ou outras peças que assegurem a regularidade da superfície interna, bem como a 
continuidade elétrica. 
Durante a construção e montagem, todas as extremidades dos eletrodutos, caixas de passagem 
e conduletes deverão ser vedados com tampões e tampas adequadas. 
As extremidades dos eletrodutos, quando não rosqueadas diretamente em caixas ou conexões, 
deverão ser providas de buchas e arruelas roscadas. Na medida do possível, deverão ser 
reunidas em um conjunto. 
 
Eletrocalhas 
 
Os leitos para cabos deverão ser conforme especificado no projeto, com travessas de perfilado 
perfurado fixadas em longarinas “U” de chapa dobrada. 
Salvo indicado em contrário no projeto, os leitos para cabos serão instalados junto às paredes 
das edificações, ou sob lajes. A fixação deverá ser através de cantoneiras aparafusadas e/ou 
tirantes, onde aplicável. 
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Os leitos deverão ser fixados adequadamente de forma a constituírem um sistema de boa 
aparência e firmeza suficiente para suportar o peso dos cabos, instalados em locais que 
ofereçam condições para os cabos não sofrerem danos mecânicos. 
Os leitos deverão ser devidamente aterrados, conforme projeto, de forma a manter 
continuidade elétrica entre todas as peças e as derivações por eletroduto. 
Salvo indicado em contrário no projeto, as eletrocalhas serão instalados junto às paredes das 
edificações, ou sob lajes. A fixação deverá ser através de cantoneiras aparafusadas e/ou 
tirantes, onde aplicável. 
As eletrocalhas instaladas internamente às edificações, deverão ser ventiladas, do tipo 
perfuradas com virola. As eletrocalhas para instalação interna deverão ser fabricadas em 
chapa de aço galvanizada, com tratamento anti-corrosivo e pintura de acabamento. 
As eletrocalhas deverão ser fixadas adequadamente de forma a constituírem um sistema de 
boa aparência e firmeza suficiente para suportar o peso dos cabos, instalados em locais que 
ofereçam condições para os cabos não sofrerem danos mecânicos. 
As eletrocalhas deverão ser devidamente aterradas, conforme projeto, de forma a manter 
continuidade elétrica entre todas as peças e as derivações por eletroduto. 
As eletrocalhas para instalação externa deverão ser fechadas, à prova de tempo, o fechamento 
deverá ser de tal forma que evite a entrada de água. A chapa deverá receber tratamento 
anticorrosivo. 
 
Caixas  

 
As caixas deverão ser fixadas de modo firme e permanente às paredes, presas a pontos dos 
condutos por meio de arruelas de fixação e buchas apropriadas, de modo a obter uma ligação 
perfeita e de boa condutibilidade entre todos os condutos e respectivas caixas; deverão 
também ser providas de tampas apropriadas, com espaço suficiente para que os condutores e 
suas emendas caibam folgadamente dentro das caixas depois de colocadas as tampas. 
As caixas com interruptores e tomadas deverão ser fechadas por espelhos, que completem a 
montagem desses dispositivos. As caixas de tomadas e interruptores de 100 x 50 mm (4"x2") 
ou 100 x 100 mm (4”x4”), serão montadas conforme projeto. 
A bitola mínima das tubulações será ¾”, e as luvas e curvas terão as mesmas características 
das tubulações.  
Todas as junções entre eletroduto e caixa de chapa metálica deverão conter buchas e arruelas. 
 
Quadros de distribuição 

 
Os quadros elétricos deverão ser constituídos de 3 barramentos para  fases um barramento de 
neutro e um para o terra, devendo este último ter no mínimo 50% da capacidade de condução 
de corrente do barramento de fase. 
Os equipamentos, quadros e aparelhos de manobra, quanto aos tipos e sua seleção, quando 
não indicado especificamente no projeto, obedecerão ao critério de garantir o grau de proteção 
especificado.  
Sua instalação será embutida, com altura sugerida para instalação de 1,50m do piso. os painéis 
serão montados embutidos na parede e sua execução deverá permitir a execução de qualquer 
serviço de manutenção.  
Possuirão disjuntores, padrão DIN, que atendam as normas NBR NM 60898 e NBR IEC 
60947-2, capacidade de interrupção 5 KA, curva B, para os disjuntores parciais, individuais 
para cada circuito, com as amperagens indicadas nos desenhos, sendo bipolares para os 
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circuitos bifásicos e tripolares para os circuitos trifásicos. não será permitida a utilização das 
"garras" para união de disjuntores unipolares a fim de atender circuitos bifásicos ou trifásicos. 
Os disjuntores gerais dos quadros de distribuição deverão possuir as seguintes características: 
capacidade de interrupção 10 KA e corrente nominal definida no projeto.  
 
O sistema elétrico será todo aterrado conforme esquema TN-S da NBR 5410.  
Os condutores de proteção (PE) não devem conter dispositivos que possam causar sua 
interrupção e serão instalados somente nos condutos dos circuitos.  
A bitola dos condutores (PE) deverá ser de mesmo valor nominal que os condutores fase de 
seus respectivos circuitos.  

 
Interruptores e tomadas 

 
Deverão ser fabricados em material termoplástico, com contatos de prata e componentes em 
liga de cobre de alta condutividade. 
Deverão ser embutidos na alvenaria e atenderem a norma da ABNT – NBR 14136 e sua 
instalação deverá ser efetuada na posição e altura especificada nos desenhos. 
Os interruptores e tomadas deverão ser da cor branca, exceto quando sua tensão for de 220 V, 
quando esta deverá ser da cor vermelha e possuírem adesivos indicando a sua tensão. 
As especificações das tomadas deverão estar de acordo com a descrição do projeto. 
Todas as tomadas deverão ser devidamente aterradas de acordo com o aterramento 
determinado por este memorial. 
Fica a cargo da Contratada, fornecer adaptadores de tomadas do modelo 2P+T da norma atual 
para o de modelo desatualizado. 

 
Aparelhos de iluminação 

 
Toda a iluminação, deverá ser feita por lâmpadas fluorescentes. 
Conforme o projeto, todos os módulos de luminárias deverão ser instalados nas posições e 
quantidades apontadas nos desenhos. 
Todas as luminárias usadas nos serviços deverão seguir a seguinte padronização: 
Luminária de embutir, com corpo em chapa de aço galvanizado, pintura na cor branca, com 
refletor em alumínio anodizado de alta pureza, difusor em vidro temperado, referência: Marca 
LUMA cód. L-4610 AL ou equivalente.  
Os reatores serão do tipo eletrônico, industrializado em carcaça de chapa de aço com 
tratamento anticorrosivo, com alto fator de potência, alimentação em 60Hz, partida rápida, 
tensão de 127 V e capacidade para duas lâmpadas de 32W. Deverão ser de fabricação 
PHILIPS, OSRAM ou similar. 

 
 
Luminária de embutir para duas lâmpadas de 32w; corpo e refletor em chapa de aço tratada 
com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca; difusor em acrílico; 
equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e 
proteção contra aquecimento nos contatos; 2 lâmpadas fluorescentes luz do dia, potência de 
32w, bulbo T-8; com reator eletrônico 2x32w bivolt. 
Luminária emergência indicativo de escape circuito 24V 
Pontos de luz (caixa, eletroduto, fios e interruptor com acabamento de placa e bornes Pial Plus 
ou similar.) 
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Pontos de tomada (caixa, eletroduto, fios e tomada) acabamento de placa e bornes Pial Plus ou 
similar. 
Ponto tomada bipolar com contato terra 20a/250v com eletroduto pvc 3/4" e caixa 4x2" com 
placa 
Instalação de ponto de tomada trifásica 
Ponto tomada bipolar com contato terra 20a/250V com eletroduto PVC 3/4" e caixa 4x2" com 
placa 
Ponto interruptor triplo simples com eletroduto PVC 3/4" e caixa 4x2" 
Pontos para chuveiro elétrico (caixa, eletroduto, fios) 
Pontos para torneira elétrico (caixa, eletroduto, fios) 
Ponto interruptor simples com eletroduto PVC 1/2" e caixa 4X2" 
Ponto interruptor simples/tomada com eletroduto 1/2"  e caixa 4x2" 
Interruptor 3 way - fornecimento e instalação 
Interruptor 1S FAME blanc intermediário (4W) 1016 - fornecimento e instalação 
Sensor de presença (liga/desl) - PT + sensor  de presença de teto  
Eletroduto PVC flexível corrugado 32mm - 1" (fornecimento e instalação) 
Eletroduto PVC flexível  KANALEX 50mm - 2" (Fornecimento e instalação) 
Cabo de cobre isolado PVC resistente à chama 450/750 V 50 mm² (fornecimento e instalação) 
Cabo de cobre isolado PVC resistente à chama 450/750 V 25 mm² (fornecimento e instalação) 
Cabo de cobre isolado PVC resistente à chama 450/750 V 16 mm² (fornecimento e instalação) 
Cabo de cobre isolado PVC resistente à chama 450/750 V 10 mm² (fornecimento e instalação) 
Cabo de cobre isolado PVC resistente à chama 450/750 V 6,0 mm² (fornecimento e 
instalação) 
Cabo de cobre isolado PVC resistente à chama 450/750 V 4 mm² (fornecimento e instalação) 
Cabo de cobre isolado PVC resistente à chama 450/750 V 2,5 mm² (fornecimento e 
instalação) 
Quadro de distribuição de energia em chapa metálica de sobrepor, para 18 disjuntores 
monopolares, com barramento trifásico e neutro. Fornecimento e instalação. 
Quadro de distribuição de energia em chapa metálica de sobrepor, para 24  disjuntores, com 
barramento trifásico e neutro. Fornecimento e instalação. 
Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (DIN) 10A a 30A. Fornecimento e 
instalação 
Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (DIN) 35A a 50A. Fornecimento e 
instalação 
Disjuntor termomagnético bipolar padrão nema (DIN) 10A a 50A. Fornecimento e instalação 
Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (DIN) 10A a 50A. Fornecimento e Disjuntor 
termomagnético tripolar padrão nema (DIN) 60A a 100A. Fornecimento e instalação 
Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (DIN) 120A a 150A. Fornecimento e 
instalação 
Curva de inversão 90° para eletrocalha 0,30m 
Curva 90° eletrocalha 0,20m 
Eletrocalha 200x100 
Eletrocalha 300x100 
fornecimento e instalação de eletroduto PVC rígido roscável 75mm - 3" 
 

13.  TELHADO E IMPERMEABILIZAÇÕES 
A Contratada será responsável pela perfeita estabilidade e estanqueidade da 
cobertura como um todo, mesmo nas condições mais adversas. 
Nos pontos críticos, onde há rufos, contra-rufos, cumeeiras, etc., bem como em 
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pontos que se julguem necessário a estanqueidade da cobertura, deverá ser 
prevista a colocação de selante de vedação. 
A Contratada também deverá garantir a qualidade da mão-de-obra a ser utilizada 
em todas as fases do fornecimento, conduzindo a um ótimo acabamento e 
aparência. 
 
 Impermeabilização 
O termo Impermeabilização tem o objetivo de designar obra estanque, isto é, 
assegurar, mediante emprego de materiais impermeáveis e de outras disposições, 
a perfeita proteção da construção contra a penetração de água. 
Todas as superfícies a serem impermeabilizadas, depois de adequadamente 
preparadas para cada tipo de impermeabilização, deverão ser perfeitamente 
limpas e lavadas, até que fiquem completamente isentas de poeira, resíduos de 
argamassa ou madeira, pontas de ferro, rebarbas de concreto e manchas 
gordurosas. 
As superfícies perfeitamente limpas, deverão receber, de um modo geral, para 
regularização, uma argamassa de cimento e areia média no traço 1:3 em volume, 
com espessura de 2,5 cm, formando declividade de 0,5 a 2% para escoamento 
pluvial. 
Todos os cantos e arestas deverão ser arredondados com argamassa. 
Os materiais impermeabilizantes que serão utilizados, deverão proporcionar: 
• estanqueidade; 
• elasticidade compatível com as movimentações e deformações previstas para as 
estruturas de que farão parte, sem alteração de sua estanqueidade; 
• facilidade de aplicação; 
• possibilidade de execução de reparos; 
• resistência mecânica. 
Os serviços deverão seguir as normas técnicas: 
• NBR 9575 - Projeto de impermeabilização; 
• NBR 9574 - Execução de impermeabilização; 
• NBR 12190 - Seleção da impermeabilização; 
• NBR 9689 - Materiais e sistemas de impermeabilização; 
• NBR 8083 - Materiais e sistemas utilizados em impermeabilização. 
 
Execução de impermeabilização com aplicação de manta asfáltica com 4mm de 
espessura. 
Os arremates nos cantos, sempre que possível deverão ser arredondados 
ultrapassando 30cm além da área determinada. 
 
Regularização de superfície horizontal e vertical para impermeabilização com 
argamassa de cimento, areia, água e adesivo esp = 2,5cm 
Execução de regularização de superfície com argamassa de cimento, areia e 
adesivo. 
 
Execução de acesso à cobertura com escada marinheiro metálica com proteção em primer e 
pintura automotiva e alçapão em chapa metálica metálica com proteção em primer e pintura 
automotiva. 
 



 

45 

 

14.   EQUIPAMENTOS 

Bancada em aço inoxidável AISI 304 Liga 18.8 Ch.18 c/ 01 cuba central de 
66x80x50(prof)cm, 2,56 x 0,70 cm, com frontispício de 10 cm com fundo com preenchimento 
concretado, pintado com tinta epóxi que  serão engastadas na parede e chumbadas na mureta 
de alvenaria, borda d’água padrão, conforme indicado no projeto. 
Bancada em aço inoxidável AISI 304 Liga 18.8 Ch.18 c/ 01 cuba central de 
66x80x50(prof)cm, 2,00 x 0,70 cm, com frontispício de 10 cm com fundo com preenchimento 
concretado, pintado com tinta epóxi que  serão engastadas na parede e chumbadas na mureta 
de alvenaria, borda d’água padrão, conforme indicado no projeto. 
O acabamento deverá ser polido, isento de falha, lasca, quebra ou qualquer outro defeito, não 
deverá apresentar peças com emendas. Todas as bancadas terão testada ou saia, e frontispício 
ou rodapé de bancada.  
 

 

OBSERVAÇÕES FINAIS  
A Proposta Comercial, na forma do Anexo II (Planilha Orçamentária), deverá ser apresentada 
considerando todos os preceitos estabelecidos neste Memorial Descritivo, mesmo que não 
estejam explícitos na referida Planilha. Caso sejam constatadas divergências entre os dados da 
Planilha Orçamentária e o Memorial Descritivo, o fato deverá ser comunicado, por escrito, ao 
HUAP – Hospital Universitário Antonio Pedro, até 24 (vinte e quatro) horas antes da data 
estabelecida para a sessão de esclarecimentos técnicos, nos termos do Instrumento 
Convocatório. 

Os preços unitários constantes das planilhas a serem preenchidas pelas empresas licitantes 
incluirão fornecimento de material e mão-de-obra com encargos sociais e o BDI – Benefícios 
e Despesas Indiretas (custo administrativo e financeiro de cada empresa). 
Para todos os materiais especificados, serão aceitos produtos equivalentes ou superiores, 
desde que atendam ao mesmo padrão de qualidade, acabamento, garantia e especificação 
técnica. Caso seja proposto material equivalente ao especificado, deverá ser apresentada, 
junto à proposta comercial, carta informando marca, modelo, referência, características 
técnicas etc, relativo ao produto proposto. A Contratada deverá submeter à 
FISCALIZAÇÃO do HUAP, para aprovação, amostra do produto proposto a fim de que seja 
comprovada a equivalência em questão. 

 

 JUSTIFICATIVAS TÉCNICAS  
 

Este anexo tem o propósito de oferecer um indicativo das marcas apenas como parâmetro 
referencial, em conformidade com o “Manual de Orientações Básicas do Tribunal de Contas 
da União” (Brasília, 2003), que em suas páginas 59 a 61 esclarece o seguinte: 

“A indicação de marca como parâmetro de qualidade pode ser admitida para facilitar 
a descrição do objeto a ser licitado, desde que seguida das expressões ‘ou equivalente’, 
‘ou similar’ e ‘ou de melhor qualidade’. Neste caso, o produto deve, de fato e sem 
restrições, ser aceito pela Administração [...]”. 

Em consonância com a Lei nº 8.666 de 1993, artigo 7, parágrafo 5º, afirma-se que não há 
vínculos a qualquer fabricante aqui citado, visto que, para todos os materiais existe 
equivalência e similaridade no mercado de construção civil, conforme definição do “Manual 
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de Obras Públicas – Edificações: Práticas da Secretaria de Estado e Administração do 
Patrimônio” (Brasília): 

� Similaridade: “componentes que têm a mesma função na edificação”; 
� Equivalência: “componentes que têm a mesma função e desempenho técnico na 

edificação”. 

Os materiais e marcas especificados são indicados por sua notória qualidade e como 
referência para a normatização dos orçamentos desta instituição. Além disso, torna-se 
necessário utilizar os materiais definidos, citados os devidos fabricantes ou as marcas, para 
que haja correspondência com os materiais instalados no local, a fim de manter o padrão já 
existente e garantir a qualidade final do serviço, além de proporcionar uma manutenção mais 
adequada. 

Desse modo, a descrição dos materiais construtivos segue critérios estritamente técnicos ou 
funcionais, e é necessária para atingirem-se parâmetros qualitativos e orçamentários 
orientativos que devem atender às características específicas de cada tipo de projeto. 

A equipe técnica também procura conciliar a qualidade técnica dos materiais construtivos 
com a manutenção dos mesmos, conforme recomendação da Lei nº 8.666/93, de acordo com o 
projeto, tipologia e uso da edificação. 

Ressalta-se ainda que, com base na Lei nº 8.666/93, para a escolha dos materiais construtivos 
são levados em conta os seguintes requisitos: 

� Funcionalidade e adequação ao interesse público; observando as possibilidades de 
mudanças de uso e reforma dos espaços. 

� Economia na execução, conservação e operação, adotando, sempre que possível, um 
sistema de modulação de componentes. 

� Utilização de materiais, componentes e soluções técnicas adequadas à realidade regional e 
ao objetivo da edificação. 

� Facilidade na execução, conservação e operação sem prejuízo da durabilidade. 
� Adoção de normas técnicas de saúde e de segurança do trabalho adequadas. 

No cumprimento à Lei nº 8.666/93, poderão ser utilizados materiais equivalentes aos 
especificados, sendo a equivalência determinada pelos critérios comparativos de: Qualidade 
de padronização de medidas; Qualidade de resistência; Uniformidade de coloração; 
Uniformidade de textura; Composição química; e Propriedade dúctil do material. 

A substituição dos materiais descritos nesta especificação técnica poderá ser aceita, bastando 
que a Contratada apresente comprovação, através do INMETRO ou órgão equivalente, das 
características técnicas dos produtos propostos. Tal parecer deverá ser encaminhado a 
Fiscalização. 

As marcas citadas são marcas comerciais ou marcas registradas de seus respectivos 
fabricantes no Brasil e/ ou em outros países. 

 

. RELAÇÃO DE PLANTAS  
 

PROJETO DE ARQUITETURA 

01/10 - PLANTA DE IMPLANTAÇÃO  
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02/10 - PLANTA BAIXA – DEMOLIR/ CONSTRUIR 
03/10 - PLANTA BAIXA EXECUTIVA  
04/10 - DETALHAMENTO DE BANCADAS 
05/10 - PLANTA BAIXA PISO 
06/10 – PLANTA DE HIDRÁULICA 
07/10 – PLANTA DE ESGOTO 
08/10 – PLANTA DE ILUMINAÇÃO 
09/10 – PLANTA DE TETO REFLETIDO 
10/10 – PLANTA DE TOMADAS 
 
 

 
 

 

 
_____________________________________ 

Kátia Maria Macedo Sabino Fugazza 
Arquiteta e Urbanista 

CREA-RJ – 2008104591 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2012/FEC 
PROCESSO Nº 13536/2012-05 

 
ANEXO II 

 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

BDI= 22% 

ITE
M 

Descrição UNID QUAN
T 

UNITÁRI
O S/ BDI 

UNITÁRI
O C/ BDI 

TOTAL 
DO SUB-

ITEM 

TOTAL 
DO 

ITEM 
REF. CÓD. OBSERVAÇÕE

S 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E IMPLANTAÇÃO 
DA OBRA           29.801,36       

1.1 
Placa de obra - madeira / chapa galvanizada 26- 
1,50x2,10m 

m² 
3,15 

              
372,20  

454,08 
       
1.430,36  

  
 

SINAP
I  

74209/1   

1.2 
Tapume de obras com pintura m² 

20,00 

                
35,34  

43,11 
          
862,30  

  
 

SINAP
I  

74220/1   

1.3 Barracão de obra em chapa de madeira compensada com 
banheiro, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso 
instalações hidro-sanitárias e elétricas 

m² 
12,00 

              
150,91  

184,11 
       
2.209,32  

  
 

SINAP
I  

74242/1   

1.4 
Mestre de obra encarregado 

h 
   

660,00  
                

31,42  
38,33 25.299,38   SBC  SBC 011318    

2 DEMOLIÇÕES           13.051,77       
2.1 

Arrancamento de aparelhos de iluminacao, inclusive 
lampadas e cx passagem. 

unid 
     

16,00  
                  

3,03  
3,70 59,15   SCO  SC 05.05.0050  

 TERCEIRO 
PAVIMENTO 

TELHADO  

2.2 

Arrancamento de aparelhos sanitarios. unid 
       

5,00  
                

10,57  
12,90 64,48 

  
SCO 

 SC 05.05.0100  

 TERCEIRO 
PAVIMENTO 

TELHADO  

2.3 

Arrancamento de bancada de pia ou banca seca de ate 1m 
de altura por ate 0,80m de largura. 

m 
       

2,00  
                

21,27  
25,95 51,90   SCO  SC 05.05.0150  

 TERCEIRO 
PAVIMENTO 

TELHADO  
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2.4 

Arrancamento de portas, janelas e caixilhos de ar 
condicionado ou outros. 

unid 
       

6,00  
                

12,70  
15,49 92,96   SCO  SC 05.05.0350  

 TERCEIRO 
PAVIMENTO 

TELHADO  

2.5 

Demolicao manual de alvenaria de tijolos furados, 
inclusive empilhamento dentro do canteiro de servico. m2 

   
170,00  

                
14,00  

17,08 2.903,60 
  

SCO 
 SC 05.05.0700  

 TERCEIRO 
PAVIMENTO 

TELHADO  

2.6 

Demolicao de piso de ladrilho ceramico. m2 
       

5,00  
                  

8,77  
10,70 53,50 

  
SCO 

 SC 05.05.1350  

 TERCEIRO 
PAVIMENTO 

TELHADO  

2.7 

Descida de escombros por calhas fechadas, de tabuas de 
pinho de 3a ou similar. m3 

     
20,00  

                
13,53  

16,51 330,13 
  

SCO 
 SC 05.15.0100  

 TERCEIRO 
PAVIMENTO 

TELHADO  

2.8 
Demolicao manual de concreto armado compreendendo 
pilares, vigas e lajes, em estrutura apresentando posicao 
espacial, inclusive empilhamento lateral dentro do 
canteiro. m3 

       
2,00  

              
174,20  

212,52 425,05 

  

SCO 

 SC 05.05.0950  

 TERCEIRO 
PAVIMENTO 

TELHADO  

2.9 

Apicoamento manual de concreto, em superficies 
horizontais (pisos), inclusive correcao de falhas. m2 

     
40,00  

                  
2,26  

2,76 110,39 
  

SCO 
 TC 05.15.0100  

 TERCEIRO 
PAVIMENTO 

TELHADO  

2.10 Remocao de cobertura de telha de fibro-cimento 
convencional ondulada, medida em projecao horizontal, 
inclusive madeiramento. m2 

   
186,87  

               
5,44  

6,64 1.240,22 
  

SCO 
 SC 05.20.0051  

 TERCEIRO 
PAVIMENTO 

TELHADO  

2.11 
Demolicao manual de piso cimentado e da respectiva base 
de concreto, ou passeio de concreto. 

m2 40 12,27 14,97 598,78   SCO SC 05.05.2200 
 TERCEIRO 

PAVIMENTO 
TELHADO  

2.12 Retirada de entulho de obra em cacamba de aco com 5m3 
de capacidade, inclusive carregamento do container, 
transporte e descarga. m3 

     
20,00  

                
57,22  

69,81 1.396,17 
  

SCO TC 05.15.0100   

2.13 Abertura e fechamento manual de rasgo em alvenaria, 
para passagem de tubos e dutos, com diametro de 1/2" a 
1". 

m 100,00 6,93 8,45 845,46   SCO 
IT 05.05.0050 (/) 

BANHEIROS 
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2.14 Abertura e fechamento manual de vala 0,5x0,6x1,0m com 
instalação de tubulação em PVC canaflex com 2" seca 
para passagem de fiação para alimentação das instalações 
elétricas até o Prédio Anexo e 3 caixas de passagem e 
acabamento dos pisos existentes. 

m 40,00 100,00 122,00 4.880,00   SBC 
069001+069002+06701
5 

TÉRREO 

3 ALVENARIAS           35.716,21       
3.1 

Alvenaria de tijolo (10x20x20)cm, de furos redondos, 
com argamassa de cimento e saibro no traco 1:8, em 
parede de meia vez (0,10m), de superficie corrida, ate 3m 
de altura, e medida pela area real. 

m2 494,00 33,47 40,83 20.171,70   SCO AL 05.20.0053 (/)   

3.2 Alvenaria de tijolo (10x20x20)cm, de furos redondos, 
com argamassa de cimento e saibro no traco 1:8, em 
paredes de uma vez (0,20m), de superficie corrida, de 3m 
a 4,50m de altura, e medida pela area real. POÇO, CASA 
DE MAQUINAS  

m2 190,00 67,06 81,81 15.544,51   SCO AL 05.20.0056 (/) ELEVADOR 

4 CONCRETO           31.289,34       
4.1 Concreto armado, executado com concreto dosado para 

uma resistencia caracteristica a compressao de 20MPa, 
incluindo materiais para 1m3 de concreto, preparado 
segundo o item ET 05.20.0200, e colocacao segundo o 
item ET 05.25.0706; 12m2 de area moldada de formas 
segundo o item ET 15.10.0100, 60kg de aco CA-50A, 
inclusive mao-de-obra para corte, dobragem, montagem, 
tratamento de juntas de concretagem coforme o item 
4.16.8 da (NBR-10839), e colocacao nas formas, 
exclusive escoramento. VIGAS , PILARES, 
FUNDAÇÕES 

m3 25,00 1.025,88 1.251,57 31.289,34   SCO ET 05.60.0050 (A) ELEVADOR 

5 FORROS           7.295,40       
5.1 Rebaixamento de gesso acartonado em placas, fixação  

com fita metalica  e tampos de inspeção m2 186,87 32,00 39,04 7.295,40         

6 REVESTIMENTOS           50.593,86       
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6.1 
Revestimento interno, em 2 massas, sendo o emboço com 
argamassa de cimento e saibro no traco 1:4 com espessura 
até 2,5cm e o acabamento com massa especial branca ou 
similar, na espessura de até 2mm. 

m2 
1.368,0

0 
27,37 33,39 45.679,44   SCO RV 10.05.0162 (A)   

6.2 Revestimentos de azulejos de cor branca, (30x30)cm, 
qualidade extra, inclusive a superficie chapiscada, 
embocada com argamassa de cimento e saibro no traco 
1:8, juntas corridas, com 2mm, assentes com nata de 
cimento comum e rejuntadas com pasta de cimento 
branco, WC Masc. Fem. e Expurgo 

m2 95,91 42,00 51,24 4.914,43   SCO RV 10.10.0103 (/)   

7 PISOS           21.045,37       

7.1 

Piso vinilico homogeneo linha Micra Premium - 
fabricacao TARKETT FADEMAC ou similar com 
2,0mm de espessura disponivel em mantas de 2,00m de 
largura x 23,00m de comprimento. Composto de resina de 
PVC, plastificantes, pigmentos, cargas minerais e com 
fungicida incorporado em sua massa, tornando-o 
resistentes aos fungos e bacterias. Acabamento superficial 
com tratamento em PUR Reforcado (Poliuretano 
Reforcado). Atendendo as normas: EN 685 - Para 
classificacao de uso como 34 e 43, EN ISO 13501 - 1 - 
Para resistencia ao fogo como Bl s1 Categoria 1 Classe B, 
NA COR VERDE AGUA COM VIRADA DE RODAPE 
DE 7 CM  -   fornecimento e colocação laboratorio e 
bioterio INCLUSIVE PREPARO DA BASE 

m2 126,00 125,37 152,95 19.271,88   SCO RV 15.40.0425 (/) LABORATÓRIO 

7.2 
Colocação de piso ceramico PI V  cor areia  placas 30 x 
30  inclusive preparo do contrapiso  e rejuntamento  
administração, banheiro fem masc, recepção e expurgo 

m2 36,00 40,38 49,26 1.773,49   SCO RV 15.15.0200 (A) LABORATÓRIO 

8 PORTAS           17.568,00       
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8.1 PORTAS EM MADEIRA REVESTIDA COM 
LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO  
ENVIDRAÇADO 6 MM  KIT CONSTANDO DE 
COLOCAÇÃO FERRAGENS  ALISARES E 
BATENTES 90 X 210 

unid 20,00 550,00 671,00 13.420,00         

8.2 
PORTAS EM REVESTIDA COM LAMINADO 
FENÓLICO MELAMÍNICO   ENVIDRAÇADO 6 MM  
KIT CONSTANDO DE COLOCAÇÃO FERRAGENS  
ALISARES E BATENTES 70 X 210 

unid 5,00 480,00 585,60 2.928,00         

8.3 
PORTAS EM REVESTIDA COM LAMINADO 
METAMÍNICO   ENVIDRAÇADO 6 MM  KIT 
CONSTANDO DE COLOCAÇÃO FERRAGENS  
ALISARES E BATENTES 80 X 211 

unid 2,00 500,00 610,00 1.220,00         

9 PINTURA           43.543,17       
9.1 Pintura com tinta plastica a base de acrilico, semi-

brilhante, para interior e exterior, incolor ou colorida, 
equivalente a Metalatex ou similar, inclusive lixamento, 1 
demao de selador acrilico Metalatex ou similar, 2 demaos 
de massa corrida acrilica Metalatex ou similar lixadas e 2 
demaos de acabamento. 

m2 988,00 26,09 31,83 31.447,84   SCO PT 05.15.0153 (A)   

9.2 Pintura com tinta plastica a base de acrilico, semi-
brilhante, para interior e exterior, incolor ou colorida, 
equivalente a Metalatex ou similar, inclusive lixamento, 1 
demao de selador acrilico Metalatex ou similar, 2 demaos 
de massa corrida acrilica Metalatex ou similar lixadas e 2 
demaos de acabamento. 

m2 380,00 26,09 31,83 12.095,32   SCO PT 05.15.0153 (A) ELEVADOR 

10 HIDRÁULICA           14.487,65       
10.1 Lavatório, na cor branca, de (45x33)cm, sifao de 1"x1 

1/4", torneira de 1/2" com arejador, valvula e rabicho de 
plastico. Fornecimento. 

unid 5,00 225,78 275,45 1.377,26   SCO AP 05.05.0206 (/)   

10.2 Papeleira com rolete de plastico, na cor branca. 
Fornecimento e colocacao. unid 2,00 20,32 24,79 49,58   SCO AP 05.05.0300 (/)   
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10.3 Porta-toalha de plastico, de 24", com consolos de louca, 
na cor branca. Fornecimento e colocacao. unid 4,00 20,70 25,25 101,02   SCO AP 05.05.0400 (/)   

10.4 Vaso sifonado, linha Azaleia, na cor branca, Celite ou 
similar, e caixa de descarga de louca acoplada. 
Fornecimento.  

unid 2,00 90,20 110,04 220,09   SCO AP 05.05.0512 (/)   

10.5 Saboneteira plastica de sobrepor, para sabonete liquido. 
Fornecimento. unid 2,00 9,84 12,00 24,01   SCO AP 05.15.0450 (/)   

10.6 Torneira de fechamento automatico Acquapress para 
lavatorio, com arejador anti-vandalismo, acabamento 
cromado, referencia 1180-AV, Fabrimar ou similar. 
Fornecimento. 

unid 5,00 231,58 282,53 1.412,64   SCO AP 05.20.0560 (/)   

10.7 Tubo de PVC rigido, soldável, para agua fria, com 
diametro de 3/4" (19mm), inclusive conexoes e emendas, 
exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e 
instalacao. 

m 200,00 4,70 5,73 1.146,80   SCO IT 05.10.0103 (A)   

10.8 Fixacao suspensa de tubulacoes de diametros variaveis, 
atraves de fita metalica galvanizada, perfurada, tipo 
Walsiwa. 

unid 32,00 7,51 9,16 293,19   SCO IT 05.98.0200 (/)   

10.9 Interligacao de sistema de barrilete de caixa d'agua de 
30000 litros com sistema alternativo de abastecimento. unid 1,00 2.729,63 3.330,15 3.330,15   SCO IT 05.20.0500 (/)   

10.10 Registro de gaveta, em bronze, com diametro de 3/4". 
Fornecimento e instalacao. unid 16,00 27,95 34,10 545,58   SCO IT 10.30.0053 (/)   

10.11 Sifão Palmetal ou similar para tanques de lavagem  unid 4,00 620,00 756,40 3.025,60   SCO     
10.12 Sifao metalico cromado, de 1"x1/4". Fornecimento e 

instalacao. 
unid 5,00 65,00 79,30 396,50   SCO     

10.13 Sifao metalico cromado, de 1 1/2"x2". Fornecimento e 
instalacao. 

unid 5,00 96,27 117,45 587,25   SCO AP 05.20.0306 (A)   

10.14 Valvula metálica para lavatório, de 1". Fornecimento e 
instalacao. 

unid 5,00 39,73 48,47 242,35   SCO AP 05.20.0753 (A)   

10.15 Valvula metálica americana, de 3 1/2"x1 1/2". 
Fornecimento e instalacao. 

unid 5,00 39,73 48,47 242,35   SCO AP 05.20.0753 (A)   

10.16 Valvula metálica para tanque, de 1 1/4"x 50mm. 
Fornecimento e instalação. 

unid 4,00 36,00 43,92 175,68   SCO AP 05.20.0800 (/)   
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10.17 Torneira para pia ou tanque, no 1157-P, de 1/2", Fabrimar 
ou similar. Fornecimento. 

unid 9,00 120,00 146,40 1.317,60   SCO     

11 ESGOTO           9.750,55       
11.1 Tubo de PVC rigido para esgoto, com diametro de 50mm. 

Fornecimento e instalacao. m 150,00 12,63 15,41 2.311,29   SCO IT 15.05.0103 (/)   

11.2 Tubo de PVC rigido, soldavel, para esgoto e aguas 
pluviais, com diametro de 75mm, inclusive conexoes e 
emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. 
Fornecimento e instalacao. 

m 36,00 20,26 24,72 889,82   SCO IT 15.05.0106 (A)   

11.3 Tubo de PVC rigido de 100mm, soldavel, para esgoto e 
aguas pluviais, inclusive conexoes e emendas, exclusive 
abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e 
instalacao. 

m 75,00 14,79 18,04 1.353,29   SCO IT 15.05.0109 (A)   

11.4 Tubo de queda de PVC rigido, de 100mm, inclusive te 
sanitario. Fornecimento e instalacao. m 18,00 22,59 27,56 496,08   SCO IT 15.25.0053 (A)   

11.5 Caixa de inspecao, de concreto pre-moldado, do tipo 
aprovado pela CEDAE, constando de circulo de fundo, 4 
aneis superpostos, de 50mm de espessura e 600mm de 
diametro interno, sendo 1 anel inferior (entrada e saida) 
de 300mm, mais 1 de 300mm, 1 de 150mm e 1 de 75mm 
de altura, perfazendo 925mm de altura total, exclusive 
tampao de ferro fundido e escavacao. 

unid 6,00 127,70 155,79 934,76   SCO IT 15.30.0106 (/)   

11.6 Ligacao em tubulacao de PVC rigido, para esgoto, com 
100mm de diametro, incluindo escavacao e reaterro ate 
1m, excluindo remocao de pavimento.  

unid 5,00 577,84 704,96 3.524,82   SCO IT 15.60.0106 (/)   

11.7 Ralo sifonado de PVC rigido em pavimento elevado, com 
saida de 75mm, grelha redonda e porta-grelha, 
compreendendo: 3m de tubo de PVC rigido de 75mm e 
sua ligacao ao ramal de queda e ventilacao. Fornecimento 
e instalacao. 

unid 2,00 98,56 120,24 240,49   SCO IT 20.05.0853 (A)   

12 
ELÉTRICA 

          
128.643,7

2       
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12.1 Eletrocalha perfurada, dobra "C", medindo (500x75)mm. 
Fornecimento e instalacao. m 62,00 78,34 95,57 5.925,64   SCO IT 25.18.0100 (A)   

12.2 Pontos de luz (caixa, eletroduto, fios e interruptor com 
acabamento de placa e bornes Pial Plus ou similar.) 

Unid. 91 R$ 85,41 104,20 9.482,22   Sinapi 74054/2   

12.3 Luminária de embutir para duas lâmpadas de 32w; corpo 
e refletor em chapa de aço tratada com acabamento em 
pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca; difusor em 
acrílico; equipada com porta-lâmpada antivibratório em 
policarbonato, com trava de segurança e proteção contra 
aquecimento nos contatos; 2 lâmpadas fluorescentes luz 
do dia, potência de 32w, bulbo T-8; com reator eletrônico 
2x32w bivolt. 

unid 10,00 200,27 244,33 2.443,29   SCO IT 30.10.0100 (/)   

12.4 Luminária de embutir para duas lâmpadas de 16w; corpo 
e refletor em chapa de aço tratada com acabamento em 
pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca; difusor em 
acrílico; equipada com porta-lâmpada antivibratório em 
policarbonato, com trava de segurança e proteção contra 
aquecimento nos contatos; 2 lâmpadas fluorescentes luz 
do dia, potência de 16w, bulbo T-8; com reator eletrônico 
2x16w bivolt. 

Unid. 45 196,57 239,82 10.791,69   SBC 60632   

12.5 Arandela Interior para 01 Lâmpada eletrônica 20W Unid. 3 72,15 88,02 264,07   SBC 60636   
12.6 Cabo de cobre rigido, com isolamento termoplastico, 

compreendendo: preparo, corte e enfiacao em eletrodutos 
em bitola de 50mm2 com tensao nominal de 450/750V. 
Fornecimento e instalacao. 

m 20,00 24,99 30,49 609,76   SCO IT 25.32.0080 (/)   

12.7 Cabo de cobre isolado PVC resisrente a chamas 450/750v 
50mm2 fornecimento e instalação m 600,00 34,00 41,48 24.888,00   73860/14 (adaptado)   

12.8 Cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750v mm2  
2,5mm2, tp pirastic pirelli ou equiv. 

m 300 0,88 1,07 322,08     984,00   

12.9 Cabo de cobre isolamento anti-chama450/750V 4,0mm2, 
tp prastic ou equiv  

m 200 1,51 1,84 368,44     981   

12.10 Cabo de cobre rigido, isolado PVC resistente a chamas, 
450/750v 25mm2 Fornecimento e instalação m 400,00 9,30 11,35 4.538,40     76860/13   
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12.11 
CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-
CHAMA 450/750V 10mm² TP PIRASTIC PIRELLI 
OU EQUIV 

m 120 7 8,54 1.024,80     s/cod   

12.12 Caixa de passagem em chapa com tampa aparafusada de 
(20x20x10)cm. Fornecimento e instalacao. unid 6,00 36,11 44,05 264,33   SCO IT 25.46.0106 (/)   

12.13 Centro de distribuicao da Dutoplast ou similar, modelo 
externo, com previsao para instalacao de 6 disjuntores. 
Fornecimento e instalacao. 

unid 1,00 57,98 70,74 70,74   SCO IT 25.48.0100 (/)   

12.14 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR C/ 
BARRAMENTO TRIFASICO P/ 40 DISJUNTORES 
UNIPOLARES EM CHAPA DE FERRO GALV 

unid 1 483,52 589,89 589,89     74131/7   

12.15 
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM 
CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, PARA 12 
DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

unid 1 133,9 163,36 163,36     74247/1   

12.16 
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM 
CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, COM PORTA, 
PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 
MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE 
GERAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO E 
NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO 

unid 3 600 732,00 2.196,00     s/cod   

12.17 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 20 
A 

unid 50 5,79 7,06 353,19     2389   

12.18 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 20 A unid 40 34,82 42,48 1.699,22     2382   
12.19 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 30 A unid 10 36,08 44,02 440,18     2386   
12.20 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 30 A unid 3 39,57 48,28 144,83     -   
12.21 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 50A unid 1 39,57 48,28 48,28     2392   
12.22 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 100A unid 3 57,89 70,63 211,88     2373   
12.23 Instalacao de ponto de forca ate 15 CV, equivalente a 2 

varas de eletroduto de PVC rigido de 1 1/2".ELEVADOR unid 1,00 320,00 390,40 390,40   SCO IT 25.22.0550 (/)   
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12.24 Quadro monobloco em chapa de aco com 1,5mm de 
espessura, medindo (1200x600x300)mm, referencia EE-
362 ou similar. Fornecimento e instalacao. 

unid 1,00 717,57 875,44 875,44   SCO IT 25.48.0550 (/)   

12.25 INSTALACAO 1 CONJUNTO 2 TOMADAS 
EQUIVALENTE 3 VARAS ELETRODUTO PVC 
RIGIDO 3/4 18M DE FIO 2,5MM2 CAIXAS 
CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR COM 
PLACA INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO 
DE RASGO EM ALVENARIA – (COMPOSIÇÃO 
PARA CIRCUITO 220V – COM CABINHOS AO 
INVÉS DE FIO RÍGIDO) 

unid 150,00 120,00 146,40 21.960,00     73952/7 com 984   

12.26 INSTALACAO 1 CONJUNTO 2 TOMADAS 
EQUIVALENTE 3 VARAS ELETRODUTO PVC 
RIGIDO 3/4 18M DE FIO 4,0MM2 CAIXAS 
CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR COM 
PLACA INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO 
DE RASGO EM ALVENARIA – (COMPOSIÇÃO 
PARA CIRCUITO 127V – COM CABINHOS AO 
INVÉS DE FIO RÍGIDO) 

unid 200 130,00 158,60 31.720,00     73952/7 com 981   

12.27 PONTO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO 
(CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E TOMADA)  

unid 28 149,93 182,91 5.121,61     74054/3   

12.28 PONTO TOMADA BIPOLAR COM CONTATO 
TERRA 20A/250V EMBUTIDO PAREDE, 
ELETRODUTO PVC RIGIDO 

unid 3 210,00 256,20 768,60     s/cod   

12.29 Sensor de presença (liga/desl) - PT + sensor  de presença 
de teto  

Unid. 7 113,28 138,20 967,41   SBC 66007   

13 TELHADO IMPERMEABILIZAÇÕES           33.218,64       

13.1 

Cobertura em telhas onduladas, sem amianto, com 
espessura de 8mm, fixadas por parafusos galvanizados, 
inclusive vedacao, exclusive o madeiramento, Eternit ou 
similar. Fornecimento e colocacao. 

m2 
   

186,87  
                

26,29  
32,07 5.993,63   SCO  CI 05.45.0150 (/)    

13.2 
Madeiramento para cobertura de telhas onduladas de 
cimento amianto ou Fiber-Glass ou similar, pregadas sem 
tesouras ou pontaletes, medido pela projecao. 

m2 
   

150,00  
                

16,01  
19,53 2.929,83   SCO  CI 05.05.0100 (/)    
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13.3 Colocacao de rufo, cumeeira ou contra-rufo de aluminio 
com 0,8mmx1056mm. 

m2 
     

68,00  
                

33,80  
41,24 2.804,05   SCO  CI 05.40.0150 (/)    

13.4 

Impermeabilizacao de laje de terraco com 0,45Kg de 
Denver Primer ou similar, 5Kg de Denverpren ou similar 
e 1,10m2 de poliester. Fornecimento e aplicacao, 
exclusive protecao mecanica e termica. 

m2 
   

150,00  
                

57,15  
69,72 10.458,45   SCO  CI 15.05.0600 (/)    

13.5 

Impermeabilizacao de reservatorio de agua elevado ou 
subterraneo de sistema rigido (nao sujeito a fissuracao) 
constando de limpeza da superficie, chapisco de cimento 
e areia lavada 1:2 preparado com solucao Sika 1, ou 
similar, e agua, 1:15, revestimento com argamassa de 
cimento e areia 1:3, preparada com solucao Sika 1, ou 
similar, e agua, 1:2, em 2 camadas de 15mm cada, e 
acabamento final alisado a colher no traco 1:1. 

m2 
     

90,00  
                

37,50  
45,75 4.117,50   SCO  CI 15.05.0400 (/)    

13.6 

Impermeabilizacao com manta asfaltica de 3mm de 
espessura a base de asfalto modificado com elastomeros, 
estruturada com nao tecido de filamentos continuos de 
poliester, previamente estabilizados. A manta devera 
atender a norma da ABTN 9952, classe 2, aderida ao 
substrato com emulsao asfaltica. BANHEIRO FEM 
MASC ,  AREA DE LAVAGEM BIOTERIO E 
LABORATORIO 

m2 30,00 43,27 52,79 1.583,68   SCO CI 15.05.0750 (A)   

13.7 

Impermeabilizacao e isolamento termico de terracos, 
lajes, calhas e telhados com membrana a base de asfalto 
plastico puro, sem cargas de minerais, com prova de 
densidade, alma central de polietileno de alta densidade 
biorientado e aluminio superior gofrado, espessura de 
4mm, tipo Multimanta ou similar. CALHA DE 
MANUTENÇÃO INCLUSIVE MURETA 

m2 43,00 59,91 73,09 3.142,88   SCO CI 15.05.0300 (/)   

13.8 
Calha de platibanda ou de rincao, em chapa galvanizada 
nº 26, com 25cm de desenvolvimento. Fornecimento e 
colocacao. m 

     
31,00  

                
30,45  

37,15 1.151,62 
  

SCO 
 CI 05.70.0150 (/)    
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13.9 
Fornecimento e instalação de escada marinheiro para 
acesso à cobertura e alçapão com tampa metálica com 
primer e pintura automotiva. Unid. 

       
1,00  

              
850,00  

1.037,00 1.037,00 
  

  
 Cotação    

14 
EQUIPAMENTOS       

    
    

27.648,52  
  

    
14.1 Aluguel de andaime tubular, para altura de ate 4m; 

exclusive mão-de-obra de montagem e desmontagem e 
transporte. 

un.me
s 

4,00 35,72 43,58 174,31   SCO CO 05.10.0150 (/)   

14.2 Pass Through Módulos para passagem de Material  0.7 x 
0.7 x 0.40 aco inox  dupla porta com vidro  0.30 x 0.30  
maçaneta com tranca 

unid 2,00 950,00 1.159,00 2.318,00         

14.3 
Aluguel de elevador para obra, de elementos tubulares, 
para transporte vertical de materiais em cabine aberta, 
inclusive esta, guincho de 10CV, plataforma e cabos de 
16m de altura, exclusive: transporte dos elementos ate a 
obra. Inclusive montagem e desmontagem. 

un.me
s 

3,00 2.445,11 2.983,03 8.949,10   SCO CO 05.10.0400 (A) 
 TERCEIRO 

PAVIMENTO 
TELHADO  

14.4 Tanque de expurgo BIOTERIO, em aco inoxidavel liga 
18:8, padrao americano, AISI 304 no 18, medindo: (1,00 
X 0,70 X 0,60) m, com sifao de aco inoxidavel de 75mm 
de diametro, face superior com acabamento escovado e 
grade basculante removivel, tampa em inox com abertura 
lateral e ralo perfurado, modelo TQ-EXP, Inconox ou 
similar com cuba lateral com 0,4x0,4x0,2m e ducha 
higiênica. Fornecimento e instalação. 

unid 4,00 1.400,00 1.708,00 6.832,00   SCO AP 05.10.0603 (/)   

14.5 Bancada em aço inoxidável AISI 304 Liga 18.8 Ch.18 c/ 
01 cuba central de 66x80x50(prof)cm, 2,56 x 0,70 cm, 
com frontispício de 10 cm com fundo com preenchimento 
concretado, pintado com tinta epóxi que  serão engastadas 
na parede e chumbadas na mureta de alvenaria, borda 
d’água padrão 

unid 2,00 1.146,69 1.398,96 2.797,92     s/cod   
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14.6 Bancada em aço inoxidável AISI 304 Liga 18.8 Ch.18 c/ 
01 cuba central de 66x80x50(prof)cm, 2,00 x 0,70 cm, 
com frontispício de 10 cm com fundo com preenchimento 
concretado, pintado com tinta epóxi que  serão engastadas 
na parede e chumbadas na mureta de alvenaria, borda 
d’água padrão 

unid 3,00 1.463,71 1.785,73 5.357,18     s/cod   

14.7 Lava olhos de emergencia com acionamento manual por 
alavanca, tubulacao e conexoes em ferro galvanizado, pia 
em AISI 304, conexoes de entrada e saida de 1" BSP, 
pintura anticorrosiva, na cor verde seguranca, pia com 
diametro de 300mm. Fornecimento e colocacao. 

unid 2,00 500,00 610,00 1.220,00   SCO AP 99.99.0100 (/)   

  
PREÇO GLOBAL       

  
463.653,5

5 

  
463.653,5

5        
Obs.1: Local de realização dos serviços: LAMAP, Niterói, RJ       / Prazo de realização dos serviços: 90 dias 
corridos         

 O orçamento da obra foi elaborado com base no SCO - Sistema de Custos de Obras, SBC - Sistema Boletim de Custos e SINAPI, mês de referência de fevereiro/2012. O BDI adotado foi de 22%. 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2012/FEC 
PROCESSO Nº 13536/2012-05 

 
ANEXO III 

 
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

 
 

 

  OBRA: LAMAP Proc. Nº  

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
% 

VALOR 
PARCIAL 

R$ 

VALOR 
TOTAL R$ 

ETAPAS 
MES 1 MES 2 MES 3 

  463.653,55 
  

1 
SERVIÇOS PRELIMINARES/ 
IMPLANTAÇÃO DA OBRA 

12.935,36 8.433,00 8.433,00 
6,4% 29.801,36 433.852,19 

                        

2 DEMOLIÇÕES 
7.831,06 5.220,71         

2,8% 13.051,77 420.800,41 
                        

3 ALVENARIA 
    35.716,21 

7,7% 35.716,21 385.084,21 
                        

4 CONCRETO 
5.214,89 20.859,56 5.214,89 

6,7% 31.289,34 353.794,87 
                        

5 FORROS  
    7.295,40 

1,6% 7.295,40 346.499,46 
          

 

            

6 REVESTIMENTOS 
20.237,55 30.356,32         

10,9% 50.593,86 295.905,60 
                

   
  

7 PISO 
21.045,37           

4,5% 21.045,37 274.860,23 
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8 PORTAS 
17.568,00   

  
    

4,2% 17.568,00 257.292,23 
                        

9 PINTURA    
  14.514,39 29.028,78 

9,4% 43.543,17 213.749,07 
                        

10 HIDRÁULICA 
9.658,43 4.829,22   

3,1% 14.487,65 199.261,42 
                        

11 ESGOTO 
2.437,64 7.312,91   

2,1% 9.750,55 189.510,87 
                

  
    

12 ELÉTRICA    
    

  
  128.643,72 

27,7% 128.643,72 60.867,16 
                        

13 
 TELHADO E 
IMPERMEABILIZAÇÕES 

16.609,32 16.609,32         
7,2% 33.218,64 27.648,52 

                
   

  

14 EQUIPAMENTOS 
9.216,17 9.216,17 9.216,17 

6,0% 27.648,52 0,00 
                        

Percentual por período 26,48% 25,31% 48,21% 

100% 463.653,55 
Total por período 122.753,79 117.351,59 223.548,17 

Percentual acumulado 26,48% 51,79% 100,00% 

Total acumulado 122.753,79 240.105,38 463.653,55 

  
                              

 
                                

 
Obs.1: Local de realização dos serviços: LAMAP, Niterói, RJ 

 
Obs.: Prazo de realização dos serviços: 90 dias corridos 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2012/FEC 

PROCESSO Nº 13536/2012-05 
 

ANEXO IV 
 

MODELO  
 

PROPOSTA DE PREÇO 
 
 
 A Fundação Euclides da Cunha - FEC 
 
 
 Prezado Pregoeiro, 
 
 
 
 Declaramos que foram examinadas minuciosamente as normas específicas contidas no 
Edital e seus Anexos do Pregão Presencial nº ____/2012, visando à contratação dos serviços 
especializados na execução da obra, com fornecimento de materiais, do ambiente do 
Laboratório Multidisciplinar de Apoio á Pesquisa - LAMAP, situado no Hospital 
Universitário Antônio Pedro – HUAP, na Universidade Federal Fluminense - UFF, localizado 
à Rua Marquês de Paraná, nº 303, Centro – Niterói/RJ. 
 
 Propomos, sob nossa integral responsabilidade, prestar os serviços ora especificados e 
detalhados no referido Pregão Presencial pelo valor total de R$ ____________ (valor por 
extenso). 
  
 O valor acima descrito encontra-se em conformidade com a planilha orçamentária e 
seu cronograma físico-financeiro (Anexo II e Anexo III). 
 
 
 

Niterói, _____ de _____________ de 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
     _________________________________ 
   (Nome e Assinatura do Representante Legal) 
     (n° da identidade do Representante Legal). 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2012/FEC 
PROCESSO Nº 13536/2012-05 

 
ANEXO V 

 
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TRABALHADOR MENOR 

TRABALHANDO EM CONDIÇÕES PERIGOSAS, INSALUBRE OU NO TURNA. 
 
 
_________________(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 insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 
 
Ressalvas: (   ) Emprega menor a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. 
 
  (   ) Não emprega menor a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. 
 
       Niterói, ___ de ____________ de 2012. 
 
 
 
 
 
    ___________________________________ 
    (Nome e Assinatura do Representante Legal) 
      (n° da identidade do Representante Legal). 
 
 
Observação: É necessário assinalar uma das ressalvas acima. 



 

65 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2012/FEC 
PROCESSO Nº 13536/2012-05 

 
ANEXO VI 

 
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS  

 
 
 
 
_____________(Nome da empresa) ___________________________, CNPJ n° 
_______________________________________________, sediada (endereço completo) 
______________________________, DECLARA , sob as penas da Lei, que até a presente 
data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente processo licitatório, 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 013/2012/FEC 
PROCESSO Nº 13536/2012-05 

 
ANEXO VII 

 
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 ____/2012, 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 ____/2012, 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____/2012 quanto a participar 
ou não da referida licitação. 
 
d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 
comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão 
Presencial nº____/2012 antes da adjudicação do objeto da referida licitação. 
 
e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 
informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante da Fundação Euclides da 
Cunha – FEC  antes da abertura oficial das propostas, e  
 
f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos 
poderes e informações para firmá-la. 
 

Niterói, ____ de_________ de 2012. 
 
 
 

____________________________________ 
(Nome e Assinatura do Representante Legal) 
(n° da identidade do Representante Legal). 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2012/FEC 
PROCESSO Nº 13536/2012-05 

 
ANEXO VIII 

 
ATESTADO DE VISTORIA TÉCNICA 

 
 
 
 Declaramos conhecer e compreender, por inteiro, o teor do Edital de Pregão Presencial 
nº _____/2012 e seus Anexos, cujo objeto é a contratação dos serviços especializados na 
execução da obra, com fornecimento de materiais, do ambiente do Laboratório 
Multidisciplinar de Apoio á Pesquias - LAMAP, situado no Hospital Universitário Antônio 
Pedro – HUAP, na Universidade  Federal Fluminense - UFF, localizado à Rua Marquês de 
Paraná, nº 303, Centro – Niterói/RJ, com o fornecimento de toda a mão-de-obra, 
equipamentos, peças e materiais necessários à perfeita execução dos serviços. 
 
 Declaramos ter tomado conhecimento de todas as informações e condições para o 
devido cumprimento do objeto da licitação em pauta, bem como estar completamente de 
acordo com todas as exigências do Edital e seus Anexos, que o integram independentemente 
de transcrição. 
 
 Declaramos, ainda, ter vistoriado, por meio do Representante Credenciado dessa 
Empresa, abaixo identificado, todos os locais de realização dos serviços e estar totalmente 
cientes do grau de dificuldade envolvido. 
 
 E por ser a total expressão da verdade, dato e assino em 02 (duas) vias de igual teor. 
 

______________________________ ______________________________ 
Empresa CNPJ 
 

______________________________ ______________________________ 
Endereço Telefone/Fax 
 

______________________________ ______________________________ 
E-mail Representante Credenciado 

(nome e identificação) 
 
 

Niterói-RJ, ___ de _____________ de 2012. 
 
 
 

______________________________ ______________________________ 
Representante Credenciado Representante – FEC 
 
Observação: Esta declaração deverá ser impressa e preenchida quando da visita técnica, 
sendo assinada pelo representante da FEC e entregue junto com os demais documentos 
relativo à habilitação. 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2012/FEC 
PROCESSO Nº 13536/2012-05 

 
ANEXO IX 

 
MINUTA DE CONTRATO 

 
 

Contrato de Prestação de Serviços que 
entre si celebram a Fundação Euclides 
da Cunha de Apoio Institucional à UFF 
e a empresa _____________, 
decorrente do Pregão Presencial nº 
013/2012/FEC. 
 

 
  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 representado pela Diretora Presidente, Professora Miriam Assunção de Souza Lepsch, RG 
n° 050880491 – IFP/RJ, CPF nº 419.476.577-04, residente e domiciliado nesta cidade, 
nomeada pela Portaria nº 43.690, de 30 de dezembro de 2010, do Magnífico Reitor da 
Universidade Federal Fluminense – UFF, publicada no Diário Oficial da União de 04 de 
agosto de 2010, Seção II, página 33, e de outro lado à empresa 
(______________________________________), doravante denominada CONTRATADA , 
neste ato representada por (_________________________________________) domiciliado à 
Rua (_________________________________________), resolvem celebrar o presente 
Contrato para execução de seu objeto, para atender às necessidades da Fundação Euclides da 
Cunha – FEC,em decorrência do Pregão Presencial nº _____/2012/FEC, mediante as 
seguintes cláusulas e condições:  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 
1.1  O presente Contrato tem por objeto a contratação dos serviços especializados na 
execução da obra, com fornecimento de materiais, do ambiente do Laboratório 
Multidisciplinar de Apoio á Pesquias - LAMAP, situado no Hospital Universitário Antônio 
Pedro – HUAP, na Universidade  Federal Fluminense - UFF, localizado à Rua Marquês de 
Paraná, nº 303, Centro – Niterói/RJ, conforme especificações contidas no Edital do Pregão 
Presencial nº 013/2012/FEC e seus Anexos. 
 
1.2 O responsável técnico pela execução dos serviços contratados deverá aguardar contato 
da fiscalização da FEC para receber da ordem de início dos serviços. 

 
1.3 Na execução dos serviços não serão admitidas quaisquer alterações de suas 
especificações, salvo os casos especiais suficientemente justificados técnica e/ou legalmente, 
com a anuência da FEC. 

 
 

CLAUSULA SEGUNDA – DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO 
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2.1 Constituem partes integrantes deste Contrato Administrativo, estando a eles 
vinculados, como se neste estivessem transcritos, os seguintes documentos, cujo teor as partes 
declaram ter pleno conhecimento: 

a) Edital de Pregão Presencial nº 013/2012/FEC e seus Anexos. 
b) Proposta de Preços. 

 
CLAUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
3.1 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. 
 
3.2  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 
ocorrência que prejudique a execução dos serviços. 
 
b) Permitir a fiscalização dos serviços contratados, por funcionário designado pela 
FEC, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações 
formuladas. 
 
c) Arcar com todas as obrigações, fiscais, sociais e previdenciárias dos seus 
empregados e da empresa, como também, taxas, tarifas, contribuições ou emolumentos 
que incidam ou venham a incidir sobre os serviços contratados uma vez que os seus 
empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a FEC. 
 
d) Assumir todos os encargos de possíveis demandas: trabalhista, cível ou penal, 
relacionadas à prestação dos serviços, originariamente ou vinculados por prevenção, 
conexão ou continência. 
 
e) Manter em compatibilidade com as obrigações assumidas, durante a execução do 
contrato administrativo, todas as condições de habilitação e de qualificação exigidas no 
contrato 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. 

 
3.3 Respeitar todas as especificações da proposta integrante deste Contrato 
Administrativo. 
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3.4 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. 
 
3.5 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante da 
contratada deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das 
medidas convenientes. 
 
3.6 Além das demais obrigações assumidas pela contratada prestadora do serviço, deverão 
ser observadas as seguintes: 
 
3.6.1 Cumprir fielmente o que estabelece este Contrato Administrativo. 

 
3.6.2 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela FEC em 
até 24 (vinte e quatro) horas, por intermédio de preposto da contratada, designado para 
acompanhamento do contrato administrativo, a contar da data da solicitação da FEC. 

 
3.6.3 Reconhecer o fiscal do contrato administrativo, bem como outros funcionários que 
forem indicados pela FEC, para realizar solicitações relativas à contratação, tais como 
habilitação, desabilitação, entre outros. 

 
3.6.4 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. 

 
3.6.5 Assumir as responsabilidades pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da 
adjudicação da licitação oriunda do Contrato Administrativo. 

 
3.6.6 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. 

 
3.6.7 Não fazer uso das informações prestadas pela FEC que não seja em absoluto 
cumprimento do contrato administrativo em questão. 

 
3.6.8 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. 

 
3.7 Para a plena e satisfatória execução dos serviços discriminados na Cláusula Primeira, e 
em decorrência dos mesmos, são obrigações da CONTRATADA : 

 
3.7.1.  Fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramental, mão de obra, e tudo o mais 
que seja necessário; 

 
a) Zelar por toda a organização e asseio do ambiente onde serão executados os serviços, 

arcando com as providências e os custos decorrentes da remoção de restos de obra e de 
entulhos, cuja remoção deverá ser periódica e sempre que solicitada pela fiscalização 
da FEC. 
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b) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em 
parte, conforme o caso, o objeto dos serviços onde se verificarem vícios, defeitos, 
incorreções ou baixa qualidade de materiais, no prazo exigido pela fiscalização da 
FEC. 

c) Cumprir todas as exigências das leis e normas de segurança e higiene do trabalho, 
fornecendo adequados equipamentos de proteção individuais e/ou coletivos, 
necessários aos seus empregados e/ou a terceiros. 

d) Manter seus empregados ou contratados devidamente identificados no local da 
execução dos serviços. 

e) Substituir, a pedido da fiscalização da FEC qualquer empregado seu que, 
comprovadamente, aja inconvenientemente ou de má fé, propiciando prejuízos ou 
retardando a execução dos serviços. 

f) Responsabilizar-se pela guarda de seus materiais, ferramental e equipamentos, até a 
data da completa desmobilização. 

g) Manter no local dos serviços, devidamente atualizado, o Diário da Obra, onde serão 
anotadas todas as ocorrências referentes à execução dos serviços, tais como: dúvidas, 
falhas, consultas à fiscalização, atividades diárias e tudo o mais que for necessário.  

h) Executar, quando tecnicamente for exigido, os devidos escoramentos e adotar todos os 
procedimentos de prevenção de acidentes, visando à segurança de pessoal, dos 
serviços e do patrimônio público e de particular. 

i) Proceder ao devido isolamento, com tapumes, do local onde serão executados os 
serviços. 

j) Providenciar junto ao Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura – CREA a 
Anotação de Responsabilidade Técnica pela execução dos serviços, no prazo máximo 
de 48 horas após recebimento da ordem de inicio dos serviços, devendo ser juntada 
cópia da referida anotação à fatura referente à primeira medição, sem a qual o 
pagamento não se efetivará. 

k) Facilitar todos os acessos e meios necessários às atividades da fiscalização da FEC.  
l) Submeter à aprovação da FEC a substituição de qualquer profissional que compõe a 

equipe técnica responsável pela execução dos serviços. 
m) Manter-se, durante toda a execução deste contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, com a proposta apresentada e todas as condições de habilitação 
exigidas no Pregão Presencial 013/2012/FEC. 

n) Recolher garantia de valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do 
contrato, no ato de sua assinatura. A garantia poderá ser recolhida por qualquer das 
modalidades previstas na legislação, devendo tal valor responder por qualquer débito 
da CONTRATADA  com a contratante ou terceiros, em decorrência da execução dos 
serviços, e será devolvido à contratada em até 30 dias após a conclusão dos serviços. 

o) Responsabilizar-se pelos encargos decorrentes da execução dos serviços, no que lhe 
couber. 

p) Providenciar a sua conta o seguro de responsabilidade civil, inclusive, respondendo 
pelo que exceder da cobertura dada pela seguradora, não cabendo à FEC qualquer 
obrigação decorrente de acidentes devidos a riscos de espécie. 

q) Eventual despesa referente a taxas emolumentos. 
 
3.8 A CONTRATADA  não poderá subcontratar o total dos serviços a ela adjudicados, 
sendo-lhe, entretanto, permitido fazê-lo parcialmente, com a prévia anuência por escrito da 
fiscalização da FEC, preservada a sua responsabilidade de responder direta e exclusivamente 
pela fiel observância das obrigações contratuais. 
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3.9 A contratada não poderá utilizar este contrato em caução ou outra operação financeira, 
sem a prévia e expressa autorização da FEC. 
 
CLAUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA FEC 
 
4.1  Nomear um funcionário, a ser denominado fiscal do Contrato Administrativo, para o 
acompanhamento e a fiscalização da execução do Contrato Administrativo, o qual consiste na 
verificação da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, 
de forma a assegurar o perfeito cumprimento do Contrato Administrativo, especialmente 
designado na forma dos artigos 67 e 73 da Lei nº 8.666/93. 
 
4.2  Notificar à CONTRATADA , por escrito, ocorrência de eventuais imperfeições no 
curso de execuções dos serviços, fixando prazo para sua correção. 
 
4.3  Proceder às advertências, multas e demais cominações legais pelo descumprimento 
dos termos deste Contrato Administrativo. 
 
4.4  Comunicar à contratada, toda e qualquer ocorrência relacionada com a prestação do 
serviço. 
 
4.5  Reter do primeiro pagamento o valor da garantia, caso haja descumprimento da 
CLÁUSULA SEXTA deste Contrato Administrativo e seus subitens. 
 
4.6  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. 
 
4.7  Observar para que, durante a vigência contratual, sejam cumpridas todas as obrigações 
assumidas pela contratada. 
 
4.8  Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a serem solicitados pela 
contratada.  
 
4.9  Atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a realização do 
serviço, podendo recusar aqueles que não estejam de acordo com os termos pactuados. 
 
4.10  Proporcionar todos os meios para que a contratada possa desempenhar seus serviços 
dentro das normas estabelecidas. 
 
4.11     Recusar os serviços que forem apresentados fora da especificação. 
 
4.12  A inadimplência por parte da contratada, com referência às obrigações sociais, 
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. 
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4.13  As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante da FEC 
deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas 
convenientes. 
 
4.14 Verificar a regularidade da situação fiscal da contratada, antes de efetuar cada 
pagamento devido. 
 
4.15 Proporcionar todos os meios para que a contratada possa desempenhar seus serviços 
dentro das normas estabelecidas. 
 
4.16 Esclarecer todas as dúvidas, que não puderem ser previamente sanadas pela própria 
CONTRATADA  em consultas ao técnico da FEC e vistorias ao local da obra bem como 
consulta aos órgãos públicos, antes ou durante a execução dos serviços, orientando a 
contratada quanto aos procedimentos a serem adotados exclusivamente por meio escrito ou 
em reuniões antecipadamente marcadas com a FEC. 
 
CLAUSULA QUINTA - DA FISCALIZAÇÃO 
 

5.1  A execução do Contrato Administrativo deverá ser acompanhada e fiscalizada por 
meio de instrumentos de controle, que compreendam a mensuração dos seguintes aspectos, 
quando for o caso: 
 
5.1.1  Os resultados alcançados em relação ao contratado, com a verificação dos prazos de 
execução e da qualidade demandada. 
5.1.2 A adequação dos serviços prestados à rotina de execução estabelecida. 
5.1.3  O cumprimento das demais obrigações decorrentes do Contrato Administrativo, e a 
satisfação do público usuário. 

 
5.2  O fiscal do Contrato Administrativo deverá promover o registro das ocorrências 
verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas 
contratuais. 
 
5.3  O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela contratada 
ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Instrumento Contratual e na 
legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual. 
 
5.4  Caberá ao Fiscal do Contrato Administrativo:  

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

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

desempenho. 
 
c)  Observar, para que sejam cumpridas as obrigações assumidas pela contratada, bem 

como sejam mantidas todas as condições pactuadas. 
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d) Comunicar à contratada, por escrito, as ocorrências de eventuais imperfeições no 
curso de execuções dos serviços, fixando prazo para sua correção. 

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

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

contratuais assumidas pela contratada, inclusive quando a não interrupção da 
prestação dos serviços de fornecimento. 

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

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

 
h) Exigir da contratada o fiel cumprimento das obrigações assumidas; 
 
i) Esclarecer dúvidas apresentadas pela contratada; 

 
j)  Solicitar parecer de especialista, quando necessário; 
k) Conferir a qualidade dos materiais utilizados, bem como as especificações e 

medições dos serviços executados, atestando ou não as Notas Fiscais/Faturas    
correspondentes;  

l) Fixar prazos para conclusão de etapas ou da totalidade dos serviços, quando estes, 
por motivos diversos, não se encontrarem compatíveis com o cronograma físico;  

m) Recusar ou sustar qualquer serviço que não esteja de acordo com a eficiência técnica 
ou que comprometa a segurança de pessoas ou propicie outros prejuízos;  

n) Propor à Direção da FEC, mediante justificativas, a sustação de qualquer pagamento 
à contratada, em virtude de execução defeituosa de serviço ou de existência de 
débitos para com terceiros oriundos das obrigações assumidas neste ato;  

o) Ter pleno acesso e dar parecer sobre os assentamentos do Diário da Obra, atestando 
ou não os fatos registrados, anotando as providências requeridas da contratada, 
avaliando o andamento dos serviços, e tudo o mais que for necessário;  

p) Adotar todos os procedimentos inerentes às atividades de fiscalização, inclusive, 
quando for o caso, propor a aplicação de sanções previstas neste ato.  

 
5.5  A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada sem prejuízo 
das demais ações que objetivem o perfeito cumprimento do Contrato Administrativo e 
aplicação das sanções cabíveis. 

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

 
5.5.2  O fiscal do Contrato Administrativo deverá monitorar constantemente o nível de 
qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para corrigir ou aplicar 
sanções quando verificar um viés contínuo de desconformidade da prestação do serviço à 
qualidade exigida. 
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5.6  A fiscalização de que trata esta CLAUSULA, não exclui nem reduz a responsabilidade 
da contratada pelos danos causados a FEC ou a terceiros, resultantes de imperfeições 
técnicas, vícios ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência 
deste, não implica em co-responsabilidade da FEC ou de seus agentes e prepostos. 
 
5.7 Caberá a FEC notificar, por escrito, a contratada as ocorrências, observações, reclamações 
e exigências que se impuserem em decorrência da fiscalização e acompanhamento da 
execução do Contrato Administrativo, fixando prazo para sua correção, conforme sua 
conveniência. 
 
5.8 – A omissão da fiscalização, em qualquer circunstância, não eximirá a contratada de suas 
obrigações contratuais.  
 
CLAUSULA SEXTA – DO RECEBIMENTO 
 

6.1 O objeto deste Contrato Administrativo será recebido: 
 
6.1.1 Provisoriamente, pelo fiscal responsável por seu acompanhamento e fiscalização, 
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias a contar da data 
da comunicação formal por parte da CONTRATADA  encaminhada a FEC, quando da 
conclusão do serviço ora contratado. 
 
6.1.2 Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela Autoridade Competente da 
FEC, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de 
observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, 
observado que a CONTRATADA  será obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 
substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto deste Contrato Administrativo, em 
que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais 
empregados. 
 
6.2 O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e 
segurança da obra, nem ético-profissional pela perfeita execução deste Contrato 
Administrativo, dentro dos limites estabelecidos pela lei e por este Instrumento. 
 
6.3 Na hipótese de o termo circunstanciado ou a verificação a que se refere esta Cláusula não 
serem, respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-ão como 
realizados, desde que comunicados à FEC nos 15 (quinze) dias anteriores à exaustão dos 
mesmos. 
 
6.4. Salvo disposições em contrário constantes do Edital e seus Anexos, e deste Instrumento 
contratual, caso houver a necessidade de ensaios, testes e demais provas exigidos por normas 
técnicas oficiais para a boa execução do objeto deste Contrato Administrativo correm por 
conta da CONTRATADA . 
 
6.5. A FEC rejeitará, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com este 
Contrato Administrativo. 
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CLAUSULA SÉTIMA  – DO PRAZO E DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
 
7.1 O prazo de execução do serviço é de 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da data 

do recebimento da ordem de inícios dos serviços, a ser emitida pela fiscalização designada 
pela FEC. 
 

7.2  A vigência do contrato é de 120 (cento e vinte) dias contados da ordem de início de 
serviços. 
 

7.3 Não será admitida a prorrogação contratual, salvo, e com a anuência da fiscalização 
designa pela FEC, se qualquer retardamento decorrer de casos fortuitos alheios à vontade 
das partes, ou ainda, de acordo com as demais condições previstas no artigo 57, da Lei nº 
8.666/93, parágrafo primeiro, incisos I, III, IV, V e VI. 

 
CLAUSULA OITAVA - DO VALOR DO CONTRATO 
 
8.1 A FEC pagará à CONTRATADA pelos serviços prestados, conforme especificado na 
proposta de preços apresentada pela CONTRATADA , o valor total de R$.........(.............), 
inclusos todos os custos e despesas necessários ao cumprimento integral do objeto deste 
Contrato Administrativo. 
8.2 As despesas decorrentes deste Contrato Administrativo correrão à conta dos recursos 
consignados no Projetos FEC nº 1761, 1846, 1961 e 2400. 

 
 
 
CLAUSULA NONA – DOS PAGAMENTOS  
 
9.1 Para que o pagamento seja efetuado deve ser apresentada nota fiscal/fatura discriminativa, 
em 02 (duas) vias, devidamente atestada pelo fiscal devidamente designado pela FEC, de 
acordo com as condições estabelecidas na CLÁUSULA OITAVA – DO VALOR DO 
CONTRATO deste Instrumento, cumpridas todas as exigências contratuais, na forma abaixo: 

 
a) Os serviços serão recebidos provisoriamente, mediante termo circunstanciado, emitido 
pelo fiscal da FEC e, posteriormente, será emitido o termo de recebimento definitivo, no 
prazo de até 05 dias úteis a contar do recebimento da (s) nota (s) fiscal (ais)/fatura (s). 
 
b) A (s) nota (s) fiscal (s)/fatura (s) para pagamento deverá estar em conformidade com as 
especificações constantes deste Instrumento Contratual e proposta de preços, com os 
quantitativos efetivamente entregues, e, devidamente atestada pelo fiscal designado pela 
FEC. 
 
c) A (s) nota (s) fiscal (s)/fatura (s) deverá (ao) ser emitida (s) em nome da Fundação 
Euclides da Cunha – FEC, endereço da Rua São Pedro, 24/801 – Centro, Niterói, Rio de 
Janeiro, CNPJ nº 03.438.229/0001-09. 
 
c) 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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9.2 O pagamento dependerá da real utilização do serviço, podendo haver variação entre a 
quantidade efetivamente utilizada e a quantidade estimada, constante das partes integrantes 
deste instrumento.  
 
9.2.1 Possíveis mudanças no escopo, conforme descrito na CLÁUSULA PRIMEIRA - DO 
OBJETO, serão avaliadas e poderão ocorrer apenas com o consentimento da FEC e da 
contratda. 
 
9.3 O aceite dos serviços prestados por força desta contratação será feito mediante ateste da 
(s) nota (s) fiscal (s)/fatura (s), correspondendo tão somente aos serviços efetivamente 
utilizados. 
 
9.4 Em hipótese alguma serão pagos serviços não realizados. 

 
9.5 O pagamento será adequado ao atendimento das metas na execução do serviço, com base 
no escopo descrito na CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO neste Contrato 
Administrativo. 
 
9.6 O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária em favor da contratada, e 
ocorrerão em até 15 (quinze) dias, contados da data do atesto das Notas Fiscais/Faturas , 
ficando estabelecido que a ordem bancária se constituirá para FEC, em documento hábil, 
comprobatório da quitação das obrigações. 
 
9.7 Havendo identificação na nota (s) fiscal (s)/fatura (s) de cobrança indevida, o fato será 
informado à contratada e a contagem do prazo para pagamento será reiniciada a partir da data 
da reapresentação da nota fiscal/fatura devidamente corrigida e atestada pelo fiscal. 
 
9.8 A (s) nota (s) fiscal (s)/fatura (s) devera (ao) mencionar o número deste Contrato 
Administrativo e conter todas as informações necessárias à conferência dos serviços 
prestados. 
 
9.9 Não serão efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendência de liquidação de 
obrigações em virtude de penalidades impostas à contratada ou inadimplência contratual, 
inclusive. 

 
9.9.1 A FEC descontará dos pagamentos devidos os valores necessários para cobrir possíveis 
despesas com multas e indenizações ou outras de responsabilidade da contratada. 

 
9.10 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento por culpa da FEC, o valor devido deverá 
ser acrescido de encargos moratórios, apurados desde a data prevista para o pagamento até sua 
efetivação, calculados pro rata tempore, mediante a aplicação da seguinte fórmula: 
 

I=(TX/100) 
365 

EM = I x N x VP, onde: 
 
I  = Índice de atualização financeira; 
TX  = Percentual da taxa de juros de mora anual = 6% 
EM  = Encargos moratórios; 
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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 

 
9.10.1 Na hipótese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, os autos 
devem ser instruídos com as justificativas e motivos, e ser submetidos à apreciação da 
Autoridade Superior competente da FEC, que adotará as providências para verificar se é ou 
não caso de apuração de responsabilidade, identificação dos envolvidos e imputação de ônus a 
quem deu causa. 

 
9.11 Nas Notas Fiscais/Faturas emitidas pela contratada, que deverão estar devidamente 
atestadas pela fiscalização e visada pela autoridade competente do devido PROJETO, conterá 
o seguinte: 

 
9.11.2 Discriminação resumida dos serviços executados e o seu valor correspondente. 

  
9.11.3 Referência ao processo licitatório. 

  
9.11.4 Referências bancárias da empresa (conta corrente, banco, agencia). 

 
9.12  Nas Folhas de Medição, que acompanharão as Notas Fiscais/Faturas, deverão conter a 
discriminação dos serviços por item, os quantitativos, preços unitários e totais. 
9.13   A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida pela própria contratada, obrigatoriamente 
com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das 
propostas de preço, bem como a nota de empenho. 
 
CLAUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
10.1 O atraso injustificado na execução dos serviços ou o descumprimento das obrigações 
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. 
 
10.2 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 previstas no 
subitem 10.3, sem prejuízo do ajuizamento das ações cabíveis. 
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10.3 Pela inexecução total ou parcial do Contrato Administrativo, a FEC, poderá, garantida 
a prévia defesa, rescindi-lo e/ou, segundo a gravidade da falta cometida, aplicar as seguintes 
penalidades ou sanções: 

 
a) Advertência. 
 
b) Multa no percentual de 0,2% (zero vírgula dois por cento) até o máximo de 4,2% 
(quatro vírgula dois por cento) sobre o valor deste Contrato Administrativo, a ser 
recolhida no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, uma vez comunicada 
oficialmente. 
 
c) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato 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. 
 
d) Suspensão temporária do direito de contratar com a FEC, por período não 
superior a 02 (dois) anos; 

 
10.4 As sanções previstas nas alíneas “a” e “d”, do subitem 10.3, poderão ser aplicadas 
cumulativamente com a penalidade prevista nas alíneas “b” e “c” do mesmo subitem. 
 
10.5 As sanções previstas nas alíneas “a” e “d”, do subitem 10.3, somente poderão ser 
relevadas em razão de circunstâncias excepcionais, e as justificativas só 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. 
 
10.6 As sanções previstas nas alíneas “d” e “e” do subitem 10.3, 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 ilícitos 
praticados. 
 
10.7 A multa prevista no subitem 10.1 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 10.1. 
 
10.8 A advertência prevista no subitem 10.3 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. 
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10.9 O não cumprimento de qualquer obrigação assumida, enseja as sanções descritas. 
 
10.10 A FEC formalizará comunicado à contratada sobre as advertências e multas aplicáveis, 
ficando assegurado a esta, a garantia de prévia defesa, a qual deverá ser apresentada a FEC, 
no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a data de recebimento da comunicação por 
parte do fiscal do Contrato Administrativo. 
 
10.11 Será de responsabilidade da contratada o ônus resultante de quaisquer ações, demandas, 
custos e despesas decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de qualquer de seus 
empregados, prepostos ou contratados. 
 
10.12  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. 
 
10.13 O prazo para recolhimento das multas estabelecidas neste item será de até 05 (cinco) 
dias úteis a contar da data da notificação. 

 
10.13.1 No caso de atraso no recolhimento das multas, deverá ser procedida a atualização do 
seu valor, mediante uso da fórmula apresentada na condição do subitem 9.10. 
 
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO 
 
11.1 A inexecução parcial ou total do objeto contratado, bem como o descumprimento de 
outras cláusulas, ensejará a rescisão contratual, sujeitando-se a CONTRATADA  às 
penalidades previstas neste Contrato Administrativo. 
 
11.2 A rescisão do Contrato Administrativo poderá ser: 

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

enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei 8.666/93, notificando-se 
à contratada com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis contados da 
notificação formal, período em que a contratada poderá exercer o contraditório e 
sua defesa relativamente à rescisão contratual, conforme parágrafo único do artigo 
78 e observado o disposto no artigo 109, “I”, letra “e”, ambos da Lei nº 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 
estabelecido no parágrafo 1° do artigo 79 da Lei n° 8.666/93. 

 
c)  Judicial, nos termos da legislação vigente. 
 
d) Por solicitação da contratada, nos termos do que dispõem os incisos XIII, XIV, 

XV, XVI e XVII, do Artigo 78, da Lei 8.666/93; 

 
11.3 A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e 
fundamentada da Autoridade Competente da FEC. 
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11.4     Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, 
ficando assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 
11.5 Constituem motivos 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, 
especificações ou prazos. 
 
b) Atraso injustificado no início da execução contratual. 
 
c) O desatendimento das determinações regulares do funcionário da FEC designado para 
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores. 
 
d) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1° do 
artigo 67, da Lei n° 8.666/93. 
 
e) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil. 
 
f) A dissolução da sociedade 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 
legal. 
 
j)  A suspensão de sua execução, por ordem escrita da FEC, por prazo superior a 120 
(cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem 
interna ou guerra, ou, ainda, por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, 
independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e 
contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, 
assegurado à contratada, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento 
das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação. 
 
k) O atraso superior a 90 (noventa) dias do pagamento devido pela FEC salvo em caso 
de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado à 
contratada o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que 
seja normalizada a situação. 
 
l) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva 
da execução do Contrato Administrativo. 
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m) Descumprimento do disposto no inciso V do artigo 27, da Lei n° 8.666/93, sem 
prejuízo das sanções penais cabíveis. 
 
n) Lentidão do seu cumprimento, levando a FEC comprovar a impossibilidade da 
perfeita execução contratual, nos prazos estipulados. 
 
o) Paralisação da execução contratual sem justa causa e prévia comunicação à FEC. 
 
p) Subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da contratada com outrem, 
a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como à fusão, cisão ou incorporação, não 
admitidos nesta Contrato Administrativo. 
 

11.6 A rescisão do Contrato Administrativo acarretará, independentemente de qualquer 
procedimento judicial ou extrajudicial por parte da FEC, a retenção dos créditos decorrentes 
do Contrato Administrativo, limitada ao valor dos prejuízos causados, além das sanções 
previstas neste Instrumento e em Lei, até a completa indenização dos danos. 

  
11.7 A FEC poderá rescindir o presente Contrato Administrativo de pleno direito, mediante 
comunicação por escrito, no caso de ocorrência das hipóteses previstas no artigo 78, incisos I 
a XII e XVII e XVIII, da Lei n° 8.666/93, não cabendo à  contratada o direito de qualquer 
ação ou reclamação com base em prejuízos ou lucros cessantes. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA GARANTIA CONTRATUAL 
 
12.1 A contratada prestará garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do 
Contrato Administrativo, consoante o artigo 56, § 1° da Lei n° 8.666/93 combinado 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. 

 
12.2 A garantia deverá ser apresentada em uma das seguintes modalidades, previstas no § 1° 
do artigo 56 da Lei nº 8.666/93: 
 

a) Caução em Dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitido 
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de 
custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores 
econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda. 
 
b) Seguro Garantia. 
 
c) Fiança Bancária. 
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12.3 No caso da contratada optar pela apresentação de garantia sob a forma de caução em 
dinheiro, deverá fazê-lo por meio de depósito caucionado na Caixa Econômica Federal, em 
conformidade com o disposto no artigo 1° do Decreto Lei nº 1.737/79. 
 
12.4 A contratada que optar pela apresentação de garantia por meio de Carta de Fiança 
Bancária, deverá fazer expressar nesse instrumento, a renúncia do fiador aos benefícios 
previstos nos artigos 827 e 835 da Lei n° 10.406/02 (Novo Código Civil). 
 
12.5 A garantia deverá ter o seu valor proporcionalmente complementado, quando ocorrer 
modificação no valor total do Contrato Administrativo ou quando ocorrer sua utilização para 
cobertura de eventuais multas aplicadas. 
 
12.6 A FEC fica autorizada a utilizar a garantia para corrigir imperfeições na execução do 
objeto deste Contrato Administrativo ou para reparar danos decorrentes de ação ou omissão 
da contratada ou de seu preposto, ou, ainda, para aplicação de multas, depois de esgotado o 
prazo recursal. 
 
12.7 Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigação, ou reduzido 
em termos reais por desvalorização da moeda, de forma que não mais represente 5% (cinco 
por cento) do valor do Contrato Administrativo, a contratada se obriga a restabelecer o valor 
real da garantia, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, a contar da data em que para 
tanto for notificada pela FEC. 
 
12.8 O valor da garantia será retido integralmente ou pelo saldo que apresentar, no caso de 
rescisão por culpa da contratada, ou reparação por perdas e danos, sem prejuízo das sanções 
cabíveis. 
 
12.9 O valor da garantia será liberado pela FEC, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, a contar 
do término do Contrato Administrativo, se cumpridas todas as obrigações devidas pela 
contratada, inclusive recolhimento de multas e satisfação de prejuízos que tenham sido 
causados a FEC na execução do objeto contratado, respeitando-se o disposto sobre o assunto 
no Decreto-Lei n° 1.737/79 e no Decreto n° 93.872/86. 
 
CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO  
 
 A publicação deste Contrato, por extrato, ocorrerá nos termos da legislação em vigor, 
por incumbência da Contratante. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À EXECUÇÃO 
DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 

 
 A execução do presente Contrato Administrativo e aos casos omissos aplicam-se às 
disposições contidas na Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e demais 
legislações correlatas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DISPOSIÇÕES GERAIS 
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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 mediante 
autorização prévia, por escrito, da FEC. 
 
15.2 Não valerá como precedente ou novação, ou ainda, como renúncia aos direitos que a 
legislação e o presente Contrato Administrativo asseguram a FEC, a tolerância, de sua parte, 
de eventuais infrações, cometidas pela contratada, à cláusula e condições estabelecidas neste 
Instrumento Contratual. 
 
CLAUSULA DECIMA SEXTA – DO FORO  

 
16.1 O Foro da Comarca de Niterói do Estado do Rio de Janeiro, será o único competente 
para dirimir e julgar todas e quaisquer questões que possam vir a decorrer do presente, 
renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que possa vir a ser. 

 
16.2  Para firmeza e por estarem, assim, justos e acordados, é firmado o presente 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 legais efeitos. 

 
Niterói, _____ de __________ de 2012.  

 
 

____________________________________ 
PELA FEC 
 
____________________________________ 
PELA CONTRATADA 
 
 
TESTEMUNHAS 
 
________________________                              __________________________ 
CPF:                                                                 CPF: 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2012/FEC 
PROCESSO Nº 13536/2012-05 

 
ANEXO X 

 
 

GUIA DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
 

1. Fiscalização inicial (no momento em que a prestação de serviços é iniciada)  
1.1. Elaborar planilha-resumo de todo o Contrato Administrativo. Ela conterá todos os 
empregados terceirizados que prestam serviços no órgão, divididos por contrato, com 
as seguintes informações: nome completo, número de CPF, função exercida, salário, 
adicionais, gratificações, benefícios recebidos e sua quantidade (vale-transporte, 
auxílio-alimentação), horário de trabalho, férias, licenças, faltas, ocorrências, horas 
extras trabalhadas. 
1.2. Conferir todas as anotações nas Carteiras de Trabalho e Previdência Social 
(CTPS) dos empregados, por amostragem, e verificar se elas coincidem com o 
informado pela empresa e pelo empregado. Atenção especial para a data de início do 
contrato de trabalho, a função exercida, a remuneração (importante esteja corretamente 
discriminada em salário-base, adicionais e gratificações) e todas as eventuais 
alterações dos contratos de trabalho. 
1.3. O número de terceirizados por função deve coincidir com o previsto no Contrato 
Administrativo. 
1.4 O salário não pode ser inferior ao previsto no Contrato Administrativo e na 
Convenção Coletiva de Trabalho da Categoria (CCT). 
1.5. Consultar eventuais obrigações adicionais constantes na CCT para as empresas 
terceirizadas (por exemplo, se os empregados têm direito a auxílio-alimentação 
gratuito). 
1.6. Verificar a existência de condições insalubres ou de periculosidade no local de 
trabalho, cuja presença levará ao pagamento dos respectivos adicionais aos 
empregados. Tais condições obrigam a CONTRATADA  a fornecer determinados 
Equipamentos de Proteção Individual (Eles). 

2. Fiscalização mensal (a ser feita antes do pagamento da fatura)  
2.1. Elaborar planilha-mensal que conterá os seguintes campos: nome completo do 
empregado, função exercida, dias efetivamente trabalhados, horas extras trabalhadas, 
férias, licenças, faltas, ocorrências. 
2.2. Verificar na planilha-mensal o número de dias e horas trabalhados efetivamente. 
Exigir que a CONTRATADA  apresente cópias das folhas de ponto dos empregados 
por ponto eletrônico ou meio que não seja padronizado (Súmula 338/TST). Em caso 
de faltas ou horas trabalhadas a menor, deve ser feita glosa da fatura. 
2.3. Exigir da CONTRATADA  comprovantes de pagamento dos salários, vales-
transporte e auxílio-alimentação dos empregados. 
2.4. Realizar a retenção da contribuição previdenciária (11% do valor da fatura) e dos 
impostos incidentes sobre a prestação do  serviço. 

2.4.1. Realizar a retenção e o depósito do FGTS dos trabalhadores da contrata, 
caso exista autorização da CONTRATADA , conforme definido no 
instrumento convocatório. 
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2.5. Exigir da CONTRATADA  os recolhimentos do FGTS por meio dos seguintes 
documentos: 

a) Cópia do Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pela Conectividade 
Social (GFIP); 
b) Cópia da Guia de Recolhimento do FGTS (GRF) com a autenticação 
mecânica ou acompanhada do comprovante de recolhimento bancário ou o 
comprovante emitido quando recolhimento for efetuado pela Internet; 
c) Cópia da Relação dos Trabalhadores Constantes do Arquivo SEFIP (RE); 
d) Cópia da Relação de Tomadores/Obras (RET). 

2.6. Exigir da CONTRATADA  os recolhimentos das contribuições ao INSS por meio 
de: 

a) Cópia do Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pela Conectividade 
Social (GFIP). 
b) Cópia do Comprovante de Declaração à Previdência. 
c) Cópia da Guia da Previdência Social (GPS) com a autenticação mecânica ou 
acompanhada do comprovante de recolhimento bancário ou o comprovante 
emitido quando recolhimento for efetuado pela Internet. 
d) Cópia da Relação dos Trabalhadores Constantes do Arquivo SEFIP (RE). 
e) Cópia da Relação de Tomadores/Obras (RET). 

2.7. Consultar a situação da CONTRATADA  junto ao SICAF. 
2.8. Exigir a Certidão Negativa de Débito junto ao INSS (CND), a Certidão Negativa 
de Débitos de Tributos e Contribuições Federais e o Certificado de Regularidade do 
FGTS (CRF), sempre que expire o prazo de validade. 

3. Fiscalização diária 
3.1. Conferir, todos os dias, quais empregados terceirizados estão prestando serviços e 
em quais funções. Fazer o acompanhamento com a planilha-mensal. 
3.2. Verificar se os empregados estão cumprindo à risca a jornada de trabalho. Deve 
ser instaurada uma rotina para autorizar pedidos de realização de horas extras por 
terceirizados. Deve-se combinar com a CONTRATADA  a forma da compensação de 
jornada. 
3.3. Evitar ordens diretas aos terceirizados. As solicitações de serviços devem ser 
dirigidas ao preposto da CONTRATADA . Da mesma forma eventuais reclamações ou 
cobranças relacionadas aos empregados terceirizados. 
3.4. Evitar toda e qualquer alteração na forma de prestação do serviço como a 
negociação de folgas ou a compensação de jornada. 

4. Essa conduta é exclusiva da CONTRATADA . 
4.1. Fiscalização Especial 

4.1.1. Observar qual é a data-base da categoria prevista na Convenção Coletiva de 
Trabalho (CCT). Os reajustes dos empregados devem ser obrigatoriamente concedidos 
pela CONTRATADA  no dia e percentual previstos (verificar a necessidade de 
proceder ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato em caso de reajuste salarial). 
4.1.2. Controle de férias e licenças dos empregados na planilha resumo. 

 
4.1.3. A CONTRATADA  deve respeitar as estabilidades provisórias de seus 
empregados (cipeiro, gestante, estabilidade acidentária). 

 


