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UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
SUPERINTENDÊNCIA DE OPERAÇÕES E MANUTENÇÃO (SOMA) 

COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO (CMA) 
Rua Prof. Marcos Waldemar de Freitas Reis s/nº, bloco B, 5º andar (setor ímpar) 

Campus Universitário do Gragoatá 
São Domingos, Niterói, RJ - CEP 24210-201 

 
Anexo I -  TERMO DE REFERÊNCIA 

 
SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA 

READEQUAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DA ESPECIALIZAÇÃO EM PRÓTESE DENTÁRIA 
 

1. OBJETO 
 

1.1. Contratação de empresa especializada em Execução de reforma, na Faculdade de Odontologia 
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos 
(CATSER 1619, ND 339039-16): 

 

 

1.2. O objeto da licitação tem a natureza de serviço comum de engenharia. 

1.3. Os quantitativos e respectivos códigos dos itens são os descriminados na tabela acima. 

1.4. A presente contratação adotará como regime de execução a Empreita por preço unitário. 

1.5.           O prazo de vigência do contrato é aquele previsto no instrumento contratual, podendo ser 
prorrogado por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, com base no artigo 57, II, da 
Lei 8.666, de 1993. 

 

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 
 

2.1. A contratação em questão resulta da demanda encaminhada por meio do Ofício nº 
10/2019/CMO/UFF. Trata-se de solicitação realizada pela Faculdade de Odontologia da Universidade 
Federal Fluminense. 

 
 
3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO: 
3.1. A descrição da solução como um todo, conforme evidenciado nos Estudos Preliminares compostos 

de plantas, quadros de especificações todos em anexo, abrange a prestação do serviço de reformas da 
Faculdade de Odontologia da Universidade Federal Fluminense (Campus Valonguinho) localizado à 
Av. Visconde do Rio Branco s/n.º, bairro Centro, Niterói – RJ. 
 

4. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 
4.1. Trata-se de serviço comum de engenharia, sem dedicação exclusiva de mão de obra, a ser contratado 

mediante licitação, na modalidade pregão, em sua forma eletrônica. 

ITEM 
 

DESCRIÇÃO/ 
ESPECIFICAÇÃO 

Unidade 
de 

Medida 

Quanti
dade 

Valor de 
Referência 

1 

Serviço de reforma para Readequação do Espaço 
Físico da Especialização em Prótese Dentária na 

Faculdade de Odontologia – Niterói/RJ, 
conforme Planilha de Custos e Estudos 

Preliminares em anexo 

sv 1 R$ 287.711,93 
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4.2. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de 
setembro de 2018, não se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3º do aludido 
decreto, cuja execução indireta é vedada. 

4.3. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a 
Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação 
direta. 

 
5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 
5.1. Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratação abrangem o seguinte: 
5.2. Os requisitos da contratação abrangem o seguinte: 
5.2.1. Licitação com a natureza de Obra de Engenharia para salas com uso administrativo, conforme os 

documentos anexos a este Termo de Referência: Projetos de Arquitetura e Complementares, 
Descrição de serviços, Planilha Estimativa de Custos e Formação de Preços; Planilha Estimativa 
de Composição de BDI; Cronograma físico-financeiro e planilha a ser utilizada pelos licitantes 
para apresentação de suas propostas; 

5.2.2. O responsável técnico da empresa contratada que coordenará a Execução da Obra será o preposto 
e interlocutor com a fiscalização da SOMA/ UFF, durante a etapa de Execução de Obra. 

5.2.3. A contratada deverá providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotações e Registros de 
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato nos termos das normas pertinentes 
(Leis nº. 6.496/77 e nº. 12.378/2010). 

5.2.4. O objeto do contrato deve atender, ainda, às diretrizes estabelecidas:  
5.2.4.1. Na Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, que institui normas para licitações e contratos da 

Administração Pública e dá outras providências;  
5.2.4.2. Na cartilha “Obras Públicas: recomendações básicas para a contratação e fiscalização de obras 

públicas”, do Tribunal de Contas da União (TCU);  
5.2.4.3. No “Manual de Obras Públicas – Edificações: Práticas SEAP - Projeto”, da Secretaria de Estado 

de Administração e Patrimônio, Rio de Janeiro; 
5.2.4.4. Nas Normas Técnicas e Legislações Vigentes, inclusive Legislações Ambientais, dentre as quais: 

- Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, 
inclusive normas de concessionárias de serviços públicos, e as Normas 
Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), as Resoluções RDC 
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), e o Código de Segurança 
contra Incêndio e Pânico do Estado do Rio de Janeiro (COSCIP/RJ); 
- Nas Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) pertinentes, 
especialmente a NBR 9050, Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e 
equipamentos urbanos, 3ª edição, 2015 e a Norma Brasileira NBR 16537, 
Acessibilidade - Sinalização tátil no piso - Diretrizes para elaboração de projetos e 
instalação, 1ª edição, 2016; 
- Nas Normas do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia 
(INMETRO), o que inclui o Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica 
(PROCEL), em atendimento à Instrução Normativa nº 2, de 4 de junho de 2014, 
quando cabível; 
- Nas Instruções e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) e dos 
Órgãos do Sistema do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia e do Conselho 
Federal de Engenharia e Agronomia (CREA/CONFEA). 

5.2.5. A contratação abrange ainda os seguintes critérios e práticas de sustentabilidade: 
5.2.5.1. O objeto contratado deve atender à legislação federal, estadual e municipal referente à 

sustentabilidade, dentre estas: 
5.2.5.1.1. A Lei Federal nº. 8666/93, artigo 3º; 
5.2.5.1.2. O Decreto Federal nº 7.746/ 12, que regulamenta o art. 3º “caput”, da Lei nº 8.666/93; 
5.2.5.1.3. A Instrução Normativa nº 01/2010 – SLTI/MP; 
5.2.5.1.4. A Lei nº 12.305/10 – Política Nacional de Resíduos Sólidos. 
5.2.5.2. A Contratada deve utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 

do Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo 
Florestal Sustentável - PMFS devidamente aprovado pelo órgão competente do Sistema Nacional 
do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressão da vegetação natural, devidamente autorizada pelo 
órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e 
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(d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas específicas do órgão ambiental 
competente; 

5.2.5.3. A Contratada deve comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais 
utilizados em cada etapa da execução contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrução 
Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasião da respectiva medição, conforme o caso; 

5.2.5.4. A Contratada deve Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da 
construção civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações posteriores, 
do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da 
Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010; 

5.2.5.5. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria 
para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução contratual, deverá 
respeitar os limites máximos de emissão de poluentes admitidos na Resolução CONAMA n° 382, 
de 26/12/2006, e legislação correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte; 

5.2.5.6. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar os níveis 
considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas 
visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou 
aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis de Ruído para conforto acústico, da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolução CONAMA n° 01, de 08/03/90, 
e legislação correlata; 

5.2.5.7. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, deverão 
ser utilizados, na execução contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais 
materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relação aos agregados naturais, 
inserindo-se na planilha de formação de preços os custos correspondentes. 

5.2.6. O serviço terá duração de 02 (dois) meses para execução da obra. 
5.3. Declaração do licitante de que tem pleno conhecimento das condições necessárias para o 

cumprimento do contrato. 
5.4. As obrigações da Contratada e Contratante estão previstas neste Termo de Referência. 

 
6. VISTORIA PARA A LICITAÇÃO. 
6.1. Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante poderá realizar vistoria nas 

instalações do local de execução dos serviços, acompanhado por servidor designado para esse fim, de 
segunda à sexta-feira, das 10 horas às 16 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente 
pelo emailsoma@id.uff.br.  

6.2. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-se até o 
dia útil anterior à data prevista para a abertura da sessão pública. 

6.2.1. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverá estar devidamente identificado, 
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando 
sua habilitação para a realização da vistoria. 

6.3. Por ocasião da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, poderá ser entregue CD-ROM, 
“pen-drive” ou outra forma compatível de reprodução, contendo as informações relativas ao objeto da 
licitação, para que a empresa tenha condições de bem elaborar sua proposta. 

6.4. A não realização da vistoria, quando facultativa, não poderá embasar posteriores alegações de 
desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da 
prestação dos serviços, devendo a licitante vencedora assumir os ônus dos serviços decorrentes. 

6.5. A licitante deverá declarar que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais 
para o cumprimento das obrigações objeto da licitação. 

 
7. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 
7.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica: 

7.1.1 A execução dos serviços será iniciada com o recebimento e a assinatura do documento 
“Ordem de Início dos Serviços”; 
7.1.2 O prazo previsto para a Execução da obra é de 02 (dois) meses. Os serviços só poderão 
ser iniciados após da aprovação dos materiais e procedimentos a serem empregados pela 
fiscalização; 
7.1.3 Sempre que houver demolições e retiradas de materiais existentes, a Contratada 
executará, sob sua responsabilidade, os devidos escoramentos e procedimentos de prevenção de 
acidentes, visando à segurança do pessoal, da obra, do Patrimônio Público e propriedade particular; 
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7.1.4 A Contratada deve elaborar todo e qualquer levantamento de dados que forem necessários 
com vistas ao desenvolvimento do objeto de contrato; 
7.1.5 A Contratada deve manter preposto aceito pela Contratante nos horários e locais de 
prestação de serviço para representá-la na execução do contrato com capacidade para tomar 
decisões compatíveis com os compromissos assumidos; 
7.1.6 A Contratada deve providenciar o fechamento das áreas próximas ao local onde estiverem 
sendo executados os serviços, caso necessário, visando não interferir nas demais atividades 
realizadas na Faculdade de Odontologia;  
7.1.7 A Contratada deve utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos 
serviços a serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor; 
7.1.8 A Contratada deve justificar por escrito e participar previamente à fiscalização as 
alterações, substituições e/ou complementações ao objeto do contrato, que não puderem ser 
previstas com antecedência; 
7.1.9 A Contratada deve fornecer todos os materiais necessários à execução e instalação dos 
serviços necessários ao objeto do contrato; 
7.1.10 A Contratada deve utilizar materiais novos, de primeira qualidade, que atendam às 
condições estipuladas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), resistentes e 
adequados à finalidade a que se destinam. Caso a contratada utilize materiais cuja qualidade seja 
duvidosa (marcas desconhecidas ou de fabricantes sem renome no mercado para o tipo de material 
específico), caberá à mesma comprovar, através de testes, atestados, etc., estarem os mesmos de 
acordo com as normas técnicas, caso solicitado pela fiscalização. A fiscalização poderá solicitar 
uma vistoria em conjunto com o representante do fabricante, visando obter o melhor controle de 
qualidade possível dos serviços e produtos utilizados; 
7.1.11 Não serão aceitas reclamações e ou solicitações de serviços adicionais de itens que não 
estejam inicialmente no orçamento de referência; 
7.1.12 A contratada deve ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou serviço técnico 
especializado, para que a Administração possa utilizá-lo de acordo com o previsto neste Termo de 
Referência e seus anexos, conforme artigo 111 da Lei n° 8.666, de 1993: 
7.1.12.1 O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as 

eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento 
de cada parcela, de forma permanente, permitindo à Contratante distribuir, alterar e 
utilizar os mesmos sem limitações; 

7.1.12.2 Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da 
documentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na 
execução do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando 
proibida a sua utilização sem que exista autorização expressa da Contratante, sob pena de 
multa, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis. 

7.1.12.3 O encerramento do contrato ocorrerá após o aceite formal emitido pela UFF de Aceite 
Definitivo da entrega da obra; 
7.1.13 A obra somente será recebida após sua limpeza geral; 
7.1.14 As chaves de todas as portas deverão ser perfeitamente identificadas e entregues à 
Fiscalização. 

7.2 A execução dos serviços observará o cronograma anexo a este Termo de Referência. 
.  

8. Modelo de Gestão do Contrato e Critérios de Medição: 
8.1 A gestão do contrato será realizada por funcionário da Universidade Federal Fluminense designado 

através de Determinação de Serviço, que deverá ter a qualificação necessária para o 
acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato. 

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

1.1 Após a assinatura do contrato, o representante da Contratante realizará comunicação à contratada 
para realização de reunião inicial que objetiva a assinatura do documento Ordem de Início dos 
Serviços. 

1.2 A reunião inicial para a assinatura do documento Ordem de Início dos Serviços será devidamente 
registrada em ata, e objetiva dar início à execução do serviço, com o esclarecimento das obrigações 
contratuais, em que estejam presentes o representante da Contratante, os técnicos, o preposto da 
empresa e os gerentes das áreas que executarão os serviços contratados. 
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8.3 A Contratada deve designar preposto para acompanhamento da execução das obras, com 
habilitação necessária, sendo Arquiteto ou Engenheiro com registro no respectivo órgão de 
conselho (Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU-BR, ou Conselho Regional de Engenharia 
e Agronomia - CREA). 

8.4 A Contratada deve apresentar Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) ou Anotação de 
Responsabilidade Técnica (ART) referente à contratação de Arquiteto ou Engenheiro para 
acompanhamento da execução do serviço. 

8.5 O preposto da Contratada, com habilitação para acompanhamento da realização das obras, deverá 
acompanhar a execução do objeto no local.  

8.6 As comunicações entre o Contratante e a Contratada devem ser realizadas por escrito, no Diário de 
Obras. 

8.7 O representante da Contratante deverá realizar reuniões periódicas com o preposto, de modo a 
garantir a qualidade da execução e os resultados previstos para a prestação dos serviços. 

8.8 As situações que exigirem decisões e providências que ultrapassem a competência do fiscal da 
Contratante deverão ser registradas e encaminhadas ao gestor do contrato que as enviará ao 
superior em tempo hábil para a adoção de medidas saneadoras. 

8.9 Ao final de cada etapa da execução contratual, na medida em que os serviços sejam efetivamente 
executados e de acordo com as parcelas mensais de desembolso previsto no Cronograma Físico-
Financeiro, a Contratada apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, através 
de planilha e memória de cálculo detalhada. 

8.10 Cada etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela 
etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade. 

8.11 A confirmação dos serviços executados será efetuada pela Fiscalização da Contratante, que emitirá, 
para cada parcela medida, uma cópia da planilha de controle físico-financeiro, contendo todos os 
itens da planilha de orçamento proposta, a discriminação dos serviços, quantitativos previstos, 
preços unitários e totais contratos, bem como os quantitativos e preços totais de cada medição 
efetuada e o saldo físico-financeiro do contrato, e ainda: 
8.11.1 A indicação do objeto; 
8.11.2 O número da medição em ordem sequencial; 
8.11.3 O período ou o mês/ano a que se refere; 
8.11.4 Data base dos preços unitários; 
8.11.5 Assinatura da Fiscalização e o de acordo do representante da Contratada. 

8.12 A medição deverá ser efetuada pela Fiscalização da Contratante, devendo ser elaborada com suas 
respectivas memórias de cálculo registradas no Diário de Obra; o representante da Contratada 
poderá colaborar na elaboração da medição. 

8.13 A Contratada deverá apresentar Faturas ou Notas Fiscais, contendo a discriminação resumida dos 
serviços executados no período e a medição a que se refere, de acordo com a planilha de controle 
físico e financeiro efetuada pela Fiscalização da Contratante, número e título do processo 
administrativo, e seus dados bancários. 
8.13.1 As notas fiscais ou faturas deverão ser apresentadas, discriminando os montantes referentes à 

mão de obra e materiais/equipamentos, separadamente, conforme disciplina a Instrução 
Normativa RFB n.º 971 de 13/Nov/2009. 

8.13.2 Junto às notas fiscais a contratada deve fornecer as guias de recolhimento do FGTS e INSS 
do mês de competência, junto com a folha de pagamento do pessoal contratado para a 
execução dos serviços. 

8.13.3 A Contratada também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da 
procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução 
contratual, quando for o caso. 

8.14 A Fatura ou Nota Fiscal juntamente com a planilha de controle físico e financeiro, fornecida pela 
CONTRATADA e atestada pela Fiscalização, bem como as guias de recolhimento do FGTS e 
INSS do mês de competência, junto com a folha de pagamento do pessoal contratado para a 
execução dos serviços, serão encaminhadas para pagamento pela Fiscalização. Se houver 
divergências entre estas, a Fiscalização rejeitará mediante justificativa e comunicação à Contratada, 
dentro do prazo máximo de 3 (três) dias úteis. 

8.15 As formas de garantia de execução contratual encontram-se no item 17. GARANTIAS DE 
EXECUÇÃO; 

8.16 Para os casos de inexecução total ou parcial do objeto do contrato, as sanções que Administração 
pode aplicar à Contratada encontram-se no item 18. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS; 
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8.17 Quando os serviços contratados forem concluídos, caberá à Contratada apresentar comunicação 
escrita informando o fato à fiscalização da Contratante, a qual competirá, no prazo de até 10 (dez) 
dias, a verificação dos serviços executados, para fins de recebimento provisório. 

8.18 A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, 
no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 
execução ou materiais empregados. 

8.19 O pagamento da última medição ficará condicionado, a apresentação, juntamente com a Fatura ou 
Nota Fiscal e a Planilha de Controle Físico-Financeiro, do Termo de Aceite Provisório e do 
Certificado de inexistência de débitos relativos às obrigações trabalhistas relacionados com os 
serviços contratados. 

8.20 O recebimento definitivo ocorre com a assinatura do Termo de Aceite Definitivo por servidor ou 
Comissão designada pela Superintendência de Operações e Manutenção (SOMA/UFF), mediante 
termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação ou vistoria e 
que não poderá ser superior a 90 (noventa) dias da data do termo de aceite provisório, que 
comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no Art. 69 e 73 da 
Lei 8.666/93. 

 
 
9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

9.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com 
as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

9.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor ou comissão 
especialmente designada, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e 
ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos 
à autoridade competente para as providências cabíveis; 

9.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou 
irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, 
certificando-se de que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas; 

9.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, conforme cronograma 
físico-financeiro; 

9.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da Contratada, 
em conformidade com o Anexo XI, Item 6 da IN SEGES/MP nº 5/2017; 

9.6. Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como: 

9.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se 
somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da 
contratação previr o atendimento direto, tais como nos serviços de recepção e apoio ao 
usuário; 

9.6.2. direcionar a contratação de pessoas para trabalhar na empresa Contratada; 

9.6.3. promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, mediante a 
utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação e em 
relação à função específica para a qual o trabalhador foi contratado; e 

9.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do próprio 
órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão 
de diárias e passagens. 

9.7. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços 
objeto do contrato; 

9.8. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento; 

9.9. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção 
das medidas cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela Contratada;  
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9.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificações técnicas, 
orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o 
recebimento do serviço e notificações expedidas; 

9.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentação como condição 
indispensável para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso: 

9.11.1. "as built", elaborado pelo responsável por sua execução; 

9.11.2. comprovação das ligações definitivas de energia, água, telefone e gás; 

9.11.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o serviço; 

9.11.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;  

9.11.5. certidão negativa de débitos previdenciários específica para o registro da obra 
junto ao Cartório de Registro de Imóveis; 

9.11.6. a reparação dos vícios verificados dentro do prazo de garantia do serviço, tendo 
em vista o direito assegurado à Contratante no art. 69 da Lei nº 8.666/93 e no art. 12 da Lei 
nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).  

9.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais quando a contratada houver se beneficiado da 
preferência estabelecida pelo art. 3º, § 5º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

 
10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

10.1. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua 
proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas 
contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios 
necessários, na qualidade e quantidade mínimas especificadas neste Termo de Referência e em sua 
proposta; 

10.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo 
fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

10.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo 
com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a 
Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos 
devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos; 

10.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem 
executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor; 

10.5. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público 
ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão Contratante, nos termos do artigo 
7° do Decreto n° 7.203, de 2010; 

10.6. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – 
SICAF, a empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até 
o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de 
regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à 
Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, 
Distrital e Municipal do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – 
CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme alínea "c" do item 10.2 do 
Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017; 

10.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio 
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as 
obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação 
específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade à Contratante;  

10.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal 
ou acidente que se verifique no local dos serviços. 
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10.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalações, em 
condições adequadas ao cumprimento das normas de saúde, segurança e bem-estar no trabalho; 

10.10.  Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, 
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos 
relativos à execução do empreendimento. 

10.11. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de 
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros. 

10.12. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for 
necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato. 

10.13. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e 
eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram este Termo de 
Referência, no prazo determinado. 

10.14. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as 
determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores 
condições de segurança, higiene e disciplina. 

10.15. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças 
nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo. 

10.16. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de 
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de 
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

10.17.  Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

10.18. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para 
pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as regras de 
acessibilidade previstas na legislação, quando a contratada houver se beneficiado da preferência 
estabelecida pela Lei nº 13.146, de 2015. 

10.19. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato; 

10.20. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua 
proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os 
valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto 
inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto 
quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 

10.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas 
de segurança da Contratante; 

10.22. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, 
equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às 
recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação; 

10.23. Manter os empregados nos horários predeterminados pela Contratante; 

10.24. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá; 

10.25. Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que 
adentrarão no órgão para a execução do serviço;  

10.26. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria 
profissional;  

10.27. Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no 
prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das 
obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste Termo de Referência; 

10.28. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas da 
Contratante; 
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10.29. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a 
não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à Contratante 
toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função; 

10.30. Manter preposto aceito pela Contratante nos horários e locais de prestação de serviço para 
representá-la na execução do contrato com capacidade para tomar decisões compatíveis com os 
compromissos assumidos; 

10.31. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da Contratante; 

10.32. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos 
órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, 
elétricas e de comunicação. 

10.33. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotações e Registros de 
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos 
das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010); 

10.34. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais 
documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável; 

10.35. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, 
as informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de 
equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de 
ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das 
atividades em relação ao cronograma previsto. 

10.36. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no 
instrumento contratual, neste Termo de Referência e seus anexos, bem como substituir aqueles 
realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, 
contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo. 

10.37. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto 
n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal 
Sustentável - PMFS  devidamente aprovado pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio 
Ambiente - SISNAMA; (b) supressão da vegetação natural, devidamente autorizada pelo órgão 
competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) 
outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas específicas do órgão ambiental competente. 

10.38. Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada 
etapa da execução contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrução Normativa SLTI/MP 
n° 1, de 19/01/2010, por ocasião da respectiva medição, mediante a apresentação dos seguintes 
documentos, conforme o caso:  

10.38.1. Cópias autenticadas das notas fiscais de aquisição dos produtos ou subprodutos 
florestais;  

10.38.2. Cópia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos 
produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades 
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo 
IBAMA, quando tal inscrição for obrigatória, acompanhados dos respectivos Certificados de 
Regularidade válidos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instrução 
Normativa IBAMA n° 05, de 15/03/2014, e legislação correlata; 

10.38.3. Documento de Origem Florestal – DOF, instituído pela Portaria n° 253, de 
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrução Normativa IBAMA n° 21, de 
24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo 
transporte e armazenamento exijam a emissão de tal licença obrigatória. 

10.38.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execução 
contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle próprio, a 
CONTRATADA deverá apresentá-lo, em complementação ao DOF, a fim de 
demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do território 
estadual. 
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10.39. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção 
civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações posteriores, do Conselho 
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrução Normativa 
SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos: 

10.39.1. O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às 
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos 
da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 
apresentado ao órgão competente, conforme o caso; 

10.39.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002, 
a CONTRATADA deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos 
da construção civil originários da contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes 
procedimentos: 

10.39.2.1. resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão 
ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de 
resíduos classe A de reservação de material para usos futuros;  

10.39.2.2. resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser 
reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo 
dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura; 

10.39.2.3. resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou 
aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): 
deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas 
técnicas específicas; 

10.39.2.4. resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): 
deverão ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade 
com as normas técnicas específicas. 

10.39.3. Em nenhuma hipótese a Contratada poderá dispor os resíduos originários da 
contratação em aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota fora”, encostas, corpos 
d´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas; 

10.39.4. Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de 
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de 
Resíduos da Construção Civil, conforme o caso, a contratada comprovará, sob pena de 
multa, que todos os resíduos removidos estão acompanhados de Controle de Transporte de 
Resíduos, em conformidade com as normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas - 
ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004. 

10.40. Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental: 

10.40.1. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere 
ou emita matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução 
contratual, deverá respeitar os limites máximos de emissão de poluentes admitidos na 
Resolução CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislação correlata, de acordo com o 
poluente e o tipo de fonte; 

10.40.2. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá 
ultrapassar os níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído 
em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis de Ruído para conforto 
acústico, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolução 
CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislação correlata; 

10.40.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 
19/01/2010, deverão ser utilizados, na execução contratual, agregados reciclados, sempre 
que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relação 
aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formação de preços os custos 
correspondentes; 
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10.41. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido 
de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorreções dos 
serviços ou dos bens da Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via 
pública junto ao serviço de engenharia. 

10.42. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela 
fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao controle de 
qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme 
procedimento previsto neste Termo de Referência e demais documentos anexos; 

10.43. Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto 
(água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos órgãos federais, 
estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos para a obtenção de licenças e 
regularização dos serviços e atividades concluídas (ex.: Habite-se, Licença Ambiental de Operação 
etc.); 

10.44. Em se tratando do regime empreitada por preço global ou empreitada integral a 
participação na licitação ou a assinatura do contrato implica a concordância do licitante ou 
contratado com a adequação de todos os projetos anexos ao edital, de modo que eventuais alegações 
de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e 
estudos técnicos preliminares dos projetos não poderão ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento 
do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, II do Decreto n. 7.983/2013. 

 
11. DA SUBCONTRATAÇÃO 

11.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.  

12. ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

12.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que 
sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação 
original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução 
do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato. 

13. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

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

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

13.3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios 
previstos neste Termo de Referência. 

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

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

13.6. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as 
providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 
1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993. 
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13.7. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela 
Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de Referência e na 
legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 
da Lei nº 8.666, de 1993. 

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

13.9. A fiscalização técnica dos contratos avaliará constantemente a execução do objeto e utilizará o 
relatório de qualidade da prestação dos serviços, devendo haver o redimensionamento no pagamento 
com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13.18. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições 
técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na 
ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, 
de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

14. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO   
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14.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento provisório e 
definitivo dos serviços, nos termos abaixo:  

14.1.1. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-
Financeiro, a Contratada apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, 
através de planilha e memória de cálculo detalhada. 

14.1.2. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para 
aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade. 

14.1.3. A Contratada também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da 
procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da 
execução contratual, quando for o caso. 

14.2. O recebimento provisório será realizado pelo fiscal técnico, após a entrega da 
documentação acima, da seguinte forma: 

14.2.1. A contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por 
meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais 
encarregados pelo serviço, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e 
constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem 
necessários. 

14.2.1.1. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de 
faturamento, o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações 
da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade 
da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores 
previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem 
pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do 
contrato. 

14.2.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 
substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou 
materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única 
medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que 
possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. 

14.2.1.3. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à 
conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções 
exigíveis. 

14.2.1.4. A aprovação da medição prévia apresentada pela Contratada não a exime 
de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação 
definitiva dos serviços executados. 

14.2.2. No prazo de até 15 (quinze) dias corridos a partir do recebimento dos documentos 
da CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalização deverá elaborar 
Relatório Circunstanciado em consonância com suas atribuições, e encaminhá-lo ao 
gestor do contrato.  

14.2.2.1. quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o relatório 
circunstanciado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das 
ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e 
administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo 
encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo. 

14.2.2.2. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega 
do relatório circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a 
entrega do último.  

14.2.2.2.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo 
anterior não ser procedida tempestivamente, reputar-se-á como 
realizada, consumando-se o recebimento provisório no dia do 
esgotamento do prazo. 
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14.3. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisório dos serviços, o 
Gestor do Contrato deverá providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da 
execução dos serviços, obedecendo as seguintes diretrizes:  

14.3.1. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela 
fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento 
da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à 
CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;  

14.3.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços 
prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e  

14.3.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato 
dimensionado pela fiscalização, com base no Instrumento de Medição de Resultado 
(IMR), ou instrumento substituto.  

14.4. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 
Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, ou, em qualquer época, das 
garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições 
legais em vigor. 

14.5. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser 
corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem 
prejuízo da aplicação de penalidades. 

15. DO PAGAMENTO 

15.1. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do 
recebimento da Nota Fiscal/Fatura.  

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

15.2. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do serviço, 
conforme este Termo de Referência. 

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

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

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

15.4.1. o prazo de validade;  

15.4.2. a data da emissão;  

15.4.3. os dados do contrato e do órgão contratante;  

15.4.4. o período de prestação dos serviços;  

15.4.5. o valor a pagar; e  

15.4.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

15.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a 
liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas 
saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da 
regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante; 
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15.6. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 
2017, será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem 
prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada: 

15.6.1. não produziu os resultados acordados; 

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

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

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

15.8. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a 
manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.  

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

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

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

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

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

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

15.14. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, 
nos termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber. 

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

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

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

I = (TX) 
I 
=  

( 6 / 100 ) I = 0,00016438 
TX = Percentual da taxa anual = 6% 365 
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16. REAJUSTE 

16.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a 
apresentação das propostas. 
 

16.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços 
contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice 
setorial da aferição da variação anual do custo da construção civil ou INCC, fornecido pela 
Fundação Getúlio Vargas – FGV exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas 
após a ocorrência da anualidade. 

16.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a 
partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 

16.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE 
pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a 
diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA 
obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor 
remanescente, sempre que este ocorrer.  

16.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo. 
16.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma 

não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela 
legislação então em vigor. 

16.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice 
oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.  

16.7. O reajuste será realizado por apostilamento. 

17. GARANTIA DA EXECUÇÃO 

17.1. O adjudicatário prestará garantia de execução do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei nº 
8.666, de 1993, com validade durante a execução do contrato e por 90 (noventa) dias após o 
término da vigência contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do 
contrato. 

17.2. No prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do 
contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada deverá apresentar comprovante de 
prestação de garantia, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, 
seguro-garantia ou fiança bancária.  

17.2.1. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de 
multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até 
o máximo de 2% (dois por cento).  

17.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a rescisão 
do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme 
dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.  

17.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um 
período de 90 dias após o término da vigência contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da 
IN SEGES/MP nº 5/2017. 

17.4. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:  

17.4.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não 
adimplemento das demais obrigações nele previstas;  

17.4.2. prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante 
a execução do contrato; 

17.4.3. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e   

Anexo I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII (0212302)         SEI 23069.153613/2020-10 / pg. 17



Fl:_______ 

Processo nº. 23069.153613/2020-10 

                  

 

Página 18 de 22 

 

17.4.4. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o 
FGTS, não adimplidas pela contratada, quando couber. 

17.5. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos 
indicados no item anterior, observada a legislação que rege a matéria. 

17.6. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, em conta específica 
na Caixa Econômica Federal, com correção monetária. 

17.7. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos 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. 

17.8. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia 
do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil. 

17.9. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia 
deverá ser ajustada à nova situação ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando 
da contratação.  

17.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer 
obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 05 (cinco) dias 
úteis, contados da data em que for notificada. 

17.11. A Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria. 

17.12. Será considerada extinta a garantia: 

17.12.1.  com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de 
importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da 
Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cláusulas 
do contrato;  

17.12.2.  no prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência do contrato, caso a 
Administração não comunique a ocorrência de sinistros, quando o prazo será ampliado, nos 
termos da comunicação, conforme estabelecido na alínea "h2"do item 3.1 do Anexo  VII-F 
da IN SEGES/MP n. 05/2017.  

17.13. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela 
contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.  

17.14. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista 
no neste Edital e no Contrato. 

 
18. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

18.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, 
de 2002, a Contratada que: 

18.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em 
decorrência da contratação; 

18.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

18.1.3. fraudar na execução do contrato; 

18.1.4. comportar-se de modo inidôneo; 

18.1.5. cometer fraude fiscal; 

18.1.6. não mantiver a proposta. 

18.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à 
CONTRATADA as seguintes sanções: 

18.2.1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações 
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos 
significativos para o serviço contratado; 
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18.2.2. Multa de:  

18.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o 
valor adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 
15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de 
execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, 
nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão 
unilateral da avença;  

18.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, 
em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem 
acima, ou de inexecução parcial da obrigação assumida; 

18.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, 
em caso de inexecução total da obrigação assumida; 

18.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento 
constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e 

18.2.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na 
apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado 
o máximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias 
autorizará a Administração CONTRATANTE a promover a rescisão do contrato; 

18.2.2.6. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas 
independentes entre si. 

18.2.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de 
até dois anos; 

18.2.4. Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União, com o 
consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos. 

18.2.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;  

18.3. As sanções previstas nos subitens 19.2.1, 19.2.3, 19.2.4 e 19.2.5 poderão ser aplicadas à 
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 

18.4. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as 
tabelas 1 e 2: 

 
 

Tabela 1 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 
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Tabela 2 

INFRAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU 

1 
Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão 

corporal ou conseqüências letais, por ocorrência; 
05 

2 
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso 

fortuito, os serviços contratuais por dia e por unidade de atendimento; 
04 

3 
Manter funcionário sem qualificação para executar os serviços 

contratados, por empregado e por dia; 
03 

4 
Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, por 

serviço e por dia; 
02 

5 
Retirar funcionários ou encarregados do serviço durante o expediente, 
sem a anuência prévia do CONTRATANTE, por empregado e por dia; 

03 

Para os itens a seguir, deixar de: 

6 
Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de 

seu pessoal, por funcionário e por dia; 
01 

7 
Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão 

fiscalizador, por ocorrência; 
02 

8 
Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou não 

atenda às necessidades do serviço, por funcionário e por dia; 
01 

9 
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos 

nesta tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pelo 
órgão fiscalizador, por item e por ocorrência; 

03 

10 
Indicar e manter durante a execução do contrato os prepostos previstos 

no edital/contrato; 
01 

11 
Providenciar treinamento para seus funcionários conforme previsto na 

relação de obrigações da CONTRATADA 
01 

 

18.5. Também fica sujeita às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a 
Contratada que: 

18.5.1. tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal 
no recolhimento de quaisquer tributos; 

18.5.2. tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

18.5.3. demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude 
de atos ilícitos praticados. 
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18.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o 
procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 

18.7. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a 
serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o 
caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente. 

18.7.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 
15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade 
competente. 

18.8. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta 
do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 
419 do Código Civil. 

18.9. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade 
da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 
observado o princípio da proporcionalidade. 

18.10. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de 
infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à 
administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à 
apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com 
despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação 
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.  

18.11. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como 
ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de 
agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 

18.12. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos 
administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração 
Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de 
agente público.  

18.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 
 

19. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR. 

19.1. As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são as usuais 
para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital. 

19.2. Os critérios de qualificação econômica a serem atendidos pelo fornecedor estão previstos 
no edital. 

19.3. Os critérios de aceitabilidade de preços serão: 

19.3.1 Valor Global: R$287.711,93 (duzentos e oitenta e sete mil, setecentos e onze reais e 
noventa e três centavos) 

19.3.2 Valores unitários: conforme planilha de composição de preços anexa ao edital. 

19.4. Sendo o Regime de Execução o de empreitada por preço unitário, será desclassificada a 
proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus custos unitários 
supera o correspondente custo unitário de referência fixado pela Administração. 

19.5. O critério de julgamento da proposta é o de maior desconto percentual e de menor preço 
total. 

19.6. As regras de desempate entre propostas são as discriminadas no edital. 

 

20. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS. 
21.1. O custo estimado da contratação é de R$287.711,93 (duzentos e oitenta e sete mil, 

setecentos e onze reais e noventa e três centavos), conforme Anexo III – Planilha de Orçamento. 
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21.2. Tal valor foi obtido a partir de orçamento analítico para obras e serviços de Engenharia, 
conforme o Decreto 7.983, de 2013. 

 
21. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS. 

21.1. Os recursos orçamentários para execução dos serviços objetos do presente Termo são da 
Fonte 188, PTRES 176678, Emenda Parlamentar 23970002, Ação 12.364.5013.8282.0033, 
Natureza de despesa 339039 (Recursos Custeio). 

 
 
Niterói, 27 de abril de 2020. 
 
________________________ 
Julio Rogerio Ferreira da Silva 
Coordenador de Manutenção da SOMA 
CMA/SOMA – Siape nº 1885740 
 

Aprovo: 
___________________________________ 

 
Pró-Reitora de Administração 
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Processo n.º 23069.153613/2020-10

AMBIENTE CIRCULAÇÃO 1 SECRETARIA LABORATÓRIO 1 LABORATÓRIO 2 LABORATÓRIO 3 HALL 1

ÁREA 18,40m² 16,4m² 49,30 m² 31,25 m² 54,00 m² 4,25 m²

PORTAS
Porta de ferro - falta mola hidráulica 
aérea / manutenção geral | Porta 
blindex existente

Porta de madeira existente: Instalar 
alizar e maçaneta 

Porta de madeira existente Porta de madeira existente
Remover porta da antiga sala de 
assuntos pedagógicos e substituir na 
entrada atual

-

JANELAS - Fazer limpeza e manutenção Fazer limpeza e manutenção Fazer limpeza e manutenção - -

PISO Piso existente em granito - manter Piso cerâmico - manter

Remover piso cerâmico; Criar rampa 
de acesso; Fazer novos pontos 
hidráulicos para as bancadas pelo 
contrapiso; Instalar novo piso 
cerâmico

Piso cerâmico - manter

Remover piso cerâmico, Refazer 
contrapiso para nivelamento das 
salas; Fazer duas rampas de 
acesso; Instalar novo piso cerâmico.

Piso existente em granito - manter

NÍVEL 0,00 m 0,00 m 0,07 m 0,00 m 0,10 m 0,00 m
PÉ-DIREITO 2,24 m 2,80 m 2,86 m 2,82 m 2,81 m 2,40 m / 2,54 m

PAREDE 
Pintura PVA sobre emassamento; 
cor branco neve

Refazer a massa na parede da 
janela. Pintura PVA sobre 
emassamento e forro de gesso; cor 
branco neve

Pintura PVA sobre emassamento; 
cor branco neve | Manter 
revestimento cerâmico das paredes

Pintura PVA sobre emassamento; 
cor branco neve | Manter 
revestimento cerâmico das paredes

Demolir paredes para união das 3 
salas; Pintura PVA sobre 
emassamento; cor branco neve ; 
Instalar revestimento cerâmico na 
parede da bancada molhada

Revestimento cerâmico Ok

TETO
Pintura PVA sobre forro em gesso; 
cor branco neve

Pintura PVA sobre forro em gesso; 
cor branco neve

Pintura PVA sobre forro em gesso; 
cor branco neve

Pintura PVA sobre forro em gesso; 
cor branco neve

Pintura PVA sobre forro em gesso; 
cor branco neve

TOMADAS -
5 tomadas de uso geral | 1 tomada 
de ar-condicionado

6 tomadas de uso geral | 2 tomadas 
de ar-condicionado (uma já 
apresenta o padrão atual)

7 tomadas de uso geral | 1 tomadas 
de ar-condicionado (já apresenta o 
padrão atual)

12 tomadas de uso geral. Verificar os 
equipamentos que necessitam de 
tomadas específicas.

-

INTERRUPTORES
Não possui. As luminárias são 
acesas juntamente ao hall de 
entrada do edifício.

1 interruptor duplo 1 interruptor simples 1 interruptor duplo
Rever circuitos para instalação de 2 
interruptores three-way

1 interruptor simples

LUMINÁRIAS 2 luminárias de 4 lâmpadas 3 luminárias de 4 lâmpadas 9 luminárias de 4 lâmpadas 6 luminárias de 4 lâmpadas 7 luminárias de 4 lâmpadas
Iluminação na sanca de gesso (não 
ligou)

EQUIPAMENTOS - - - -

MOBILIÁRIO FIXO -

Substituir marcenaria abaixo da 
janela - armário com 4 portas e 
prateleira | Desmontar divisória 
existente e remontá-la no sentido 
contrário de acordo com o projeto. 

Substituir marcenaria abaixo da 
janela - armário com 16 portas e 
prateleiras 

Bancadas fixas - 20 estações de 
trabalho | Manter armários existentes 
abaixo da janela.

-

MOBILIÁRIO 
GERAL

- -
Fazer mais duas bancadas em 
granito, com 5 lugares cada uma - 
seguir o modelo existente

- -

AR 
CONDICIONADO

- 1 unidade de 15.000 Btus (não ligou) 2 unidades de 30.000 Btus 1 unidade de 30.000 Btus (não ligou)
2 unidade médias de parede (não foi 
possível verificar os Btus)

-

HIDRÁULICA - -

Substituir 2 torneiras: Ref.: Torneira 
de parede bica alta articulada 
cromada | Alimentação de água e 
egosto para as bancadas.

Substituir 1 torneira: Ref.: Torneira 
de parede bica alta articulada 
cromada.

Instalar 2 torneiras: Ref.: Torneira de 
parede bica alta articulada cromada | 
Instalar 2 cubas em aço inox | 
Instalar sifão articulado.

-

OBS. -
Verificar se há alguma infiltração 
vindo da fachada.

A rampa tem 0,70m de comprimento 
e inclinação de 10% (inclinação 
permitida para reformas)

Cada estação de trabalho possui 2 
tomadas simples na alvenaria

A rampa tem 1,00m de comprimento 
e inclinação de 10% (inclinação 
permitida para reformas)

-

SUPERINTENDÊNCIA DE OPERAÇÕES E MANUTENÇÃO (SOMA)

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

ANEXO II do Edital de Pregão Eletrônico n.º 44/2020/AD

Remver divisórias da antiga sala e 
reinstalá-las de acordo com o novo 
layout | Instalação de 7 bancadas em 
granito cinza andorinha apoiadas sob 
alvenaria. Todas apresentam 60cm 
de profundidade | Bancada 1 = 
3,15m | Bancada 2 = 2,00m | 
Bancada 3 = 3,10m | Bancada 4 = 
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Processpn.º 23069.153613/2020-10

AMBIENTE W.C. 2 GABINETE COORDENAÇÃO SALA DE REUNIÕES SALA DE ESPERA CLÍNICA RAIO-X

ÁREA 2,76 m² 21,30 m² 11,60 m² 15,80 m² 87,80 m² 4,45 m²

PORTAS Porta de madeira - manutenção 
Porta de madeira existente - aplicar 
verniz e instalar maçaneta

3 portas de divisórias em bom 
estado

Portas de madeira em bom estado - 
manter

Instalar porta de madeira - 80cm Instalar porta de madeira - 70cm

JANELAS Fazer limpeza e manutenção Fazer limpeza e manutenção Fazer limpeza e manutenção - Fazer limpeza e manutenção -

PISO Piso cerâmico - manter
Remover piso vinílico danificado e 
substituir por vinílico novo.

Remover piso vinílico danificado e 
substituir por vinílico novo.

Piso cerâmico - manter
Remover piso cerâmico e substituir 
por novo

Piso cerâmico - manter

NÍVEL 0,00 m 0,00 m 0,00 m 0,10 m 0,28 m 0,10 m
PÉ-DIREITO 2,26 m 2,83 m 2,83 m 2,77 m 2,70 m 2,26 m

PAREDE Revestimento cerâmico - manter

Refazer massa da parede de entrada 
| Pintura PVA sobre emassamento; 
cor branco neve | Revestimento 
cerâmico em bom estado - manter

Pintura PVA sobre emassamento; 
cor branco neve

Pintura PVA sobre emassamento; 
cor branco neve

Remover revestimento cerâmico e 
substituir por novo.

Pintura PVA sobre emassamento; 
cor branco neve

TETO
Refazer massa; Pintura PVA sobre 
laje; cor branco neve; Instalar grelha 
de exaustão.

Pintura PVA sobre forro em gesso; 
cor branco neve

Pintura PVA sobre forro em gesso; 
cor branco neve

Pintura PVA sobre forro em gesso; 
cor branco neve

Remover forro de PVC e substituir 
por novo.

Pintura PVA sobre forro em gesso; 
cor branco neve

TOMADAS 1 tomada de uso geral
4 tomadas de uso geral (já são do 
padrão atual) | 1 tomada de ar-
condicionado

9 tomadas de uso geral 2 tomadas de uso geral 48 tomadas de uso geral 1 tomada de uso específico

INTERRUPTORES 1 interruptor simples
Não apresenta. Acionamento das 
lâmpadas é feito na Circulação 2

Não apresenta. Acionamento das 
lâmpadas é feito na Circulação 2

2 interruptores simples 1 interruptor triplo
1 interruptor simples (por fora da 
sala)

LUMINÁRIAS 1 arandela de 2 lâmpadas 3 luminárias de 4 lâmpadas 2 luminárias de 4 lâmpadas 2 luminárias de 4 lâmpadas 16 luminárias embutidas 1 luminária de 2 lâmpadas

EQUIPAMENTOS - Computador - -
Fazer a instação dos equipamentos - 
Já encontram-se no espaço

Equipamento específico - Já 
encontra-se no espaço

MOBILIÁRIO FIXO Bancada em granito em bom estado
Armário abaixo da janela com 7 
portas e prateleiras em bom estado 

Armário abaixo da janela com 5 
portas e prateleiras em bom estado 

Remoção da divisória.
Estações de trabalho com bancada 
em bom estado | Substituir 1 vidro 
temperado de 1,62m x 1,00m

-

MOBILIÁRIO 
GERAL

- Substituir persiana - - - -

AR 
CONDICIONADO

- 1 unidade de 30.000 Btus 1 unidade de 18.000 Btus -
2 unidades grandes de parede (não 
foi possível verificar os Btus)

-

HIDRÁULICA
Falta um acabamento de registro. 
Substituir assento do vaso sanitário

- - -
1 torneira por estação - 12 estações 
de trabalho - todas em 
funcionamento

-

OBS. - - - - -
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Processpn.º 23069.153613/2020-10

AMBIENTE CIRCULAÇÃO 3 SALA DE GESSO SALA DE ESTERILIZAÇÃO CIRCULAÇÃO 4 W.C. 3 W.C. 4 DEPÓSITO

ÁREA 2,45 m² 6,05 m² 6,20 m² 4,40 m² 4,25 m² 3,00 m² 11,40 m²

PORTAS - Porta existente Porta existente -
Remover porta exsistente e substituir 
porta de madeira - 70cm

Remover porta exsistente e substituir 
porta de madeira - 70cm

Remover porta exsistente e substituir 
porta de madeira - 70cm

JANELAS - Vidro fixo existente Vidro fixo existente Fazer limpeza e manutenção - - -

PISO Piso cerâmico - manter Piso cerâmico - manter Piso cerâmico - manter
Remover piso cerâmico e substituir 
por novo Piso cerâmico - manter Piso cerâmico - manter Piso cerâmico - manter

NÍVEL 0,28 m 0,28 m 0,28 m 0,28 m 0,28 m 0,28 m 0,28 m

PÉ-DIREITO 2,70 m 2,70 m 2,70 m 2,45 m 2,45 m 2,45 m 2,45 m

PAREDE Revestimento cerâmico - manter Revestimento cerâmico - manter Revestimento cerâmico - manter
Remover revestimento cerâmico e 
substituir por novo. Fazer limpeza e manutenção Fazer limpeza e manutenção Fazer limpeza e manutenção

TETO Forro de PVC - manter Forro de PVC - manter Forro de PVC - manter Forro de PVC - manter Forro de PVC - manter Forro de PVC - manter Forro de PVC - manter

TOMADAS -
6 tomadas de uso geral / 1 tomada 
de uso específico

6 tomadas de uso geral / 1 tomada 
de uso específico - 1 tomada de uso geral 1 tomada de uso geral 4 tomadas de uso geral

INTERRUPTORES - 1 interruptor simples 1 interruptor simples - 1 interruptor simples 1 interruptor simples 1 interruptor simples

LUMINÁRIAS 1 luminária de 2 lâmpadas 1 luminária de 2 lâmpadas 1 luminária de 2 lâmpadas 3 luminárias de 2 lâmpadas 1 luminária de 2 lâmpadas 1 luminária de 2 lâmpadas 2 luminária de 2 lâmpadas

EQUIPAMENTOS -
Equipamentos específicos - Já 
encontram-se no espaço

Equipamentos específicos - Já 
encontram-se no espaço - - - -

MOBILIÁRIO FIXO - Bancada em granito em bom estado Bancada em granito em bom estado - - - -

MOBILIÁRIO GERAL - - - - - -

AR CONDICIONADO - - - - - - -

HIDRÁULICA -
Substituir 1 torneira: Ref.: Torneira 
de bancada bica alta articulada 

1 torneira de bancada existente - 
manter -

Aproveitar peças existentes - cuba, 
vaso sanitário e chuveiro

Aproveitar peças existentes - cuba, 
vaso sanitário e chuveiro -

OBS. - - -
Limpeza geral do ambiente (cômodo 
com sujeira excessiva)

Limpeza geral do ambiente (cômodo 
com sujeira excessiva)

Limpeza geral do ambiente (cômodo 
com sujeira excessiva)

Limpeza geral do ambiente (cômodo 
com sujeira excessiva)

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
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Processo n.º 23069.153613/2020-10

 UNITÁRIO  SUBITEM  ITEM  SERVIÇO 

1 Requisitos gerais 48.756,64

1.1 Administração da obra 41.393,33

1.1.1 CREA-RJ N/A Anotação de responsabilidade técnica UN 1,00 233,94 26,30% 295,47 0,00% 295,47 295,47

1.1.2 SINAPI 90777
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES (considerado 4h diárias)

H 220,00 90,68 26,30% 114,53 0,00% 114,53 25.196,34

1.1.3 SINAPI 93572
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MES 2,00 6.295,14 26,30% 7.950,76 0,00% 7.950,76 15.901,52

1.2 Infraestrutura de canteiro 1.904,96

1.2.1 SBC 16500 PLACA DE RESPONSABILIDADE TECNICA EM OBRAS M2 4,32 349,14 26,30% 440,96 0,00% 440,96 1.904,96

1.3 Projetos as built 5.132,39

1.3.1 SBC 64 Projeto as built instalacoes gerais M2 443,63 9,16 26,30% 11,57 0,00% 11,57 5.132,39

1.4 Andaimes, bandejas e plataformas 325,96

1.4.1 SBC 18504
ALUGUEL MENSAL ANDAIME TUBULAR ATÉ ALTURA DE 
3,0 METROS

MES 2,00 129,04 26,30% 162,98 0,00% 162,98 325,96

2 Serviços Preliminares 21.221,62

2.1 Demolições 17.143,82

2.1.1 SINAPI 97644
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN 20,16 9,24 26,30% 11,67 0,00% 11,67 235,27

2.1.2 SINAPI 72178
RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, 
COM MONTANTES METALICOS

M2 59,47 34,75 26,30% 43,89 0,00% 43,89 2.610,08

2.1.3 SINAPI 97665
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN 16,00 1,27 26,30% 1,60 0,00% 1,60 25,66

2.1.4 SINAPI 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

M3 10,71 56,63 26,30% 71,52 0,00% 71,52 765,67

2.1.5 SBC 22710 RETIRADA DE PLACAS VINILICAS EM PISO M2 51,11 18,49 26,30% 23,35 0,00% 23,35 1.193,57

2.1.6 SINAPI 97640
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E 
FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 108,34 1,75 26,30% 2,21 0,00% 2,21 239,46

2.1.7 SINAPI 97633
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

M2 236,97 23,07 26,30% 29,14 0,00% 29,14 6.904,75

2.1.8 SINAPI 97660
REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, 
DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

UN 179,00 0,66 26,30% 0,83 0,00% 0,83 149,21

2.1.9 COMPOSIÇÃO -- Retirada e recolocação de cadeiras em auditório UN 38,00 20,00 26,30% 25,26 0,00% 25,26 959,88

2.1.10 SCO
SC 04.05.3200 

(/) 

Remocao de tapete de nylon ou carpete colado no piso 
e retirada do residuo de cola com espatula ou palha de 
aco.(desonerado)

M2 34,75 10,82 26,30% 13,67 0,00% 13,67 474,88

ANEXO III DO EDITAL DE LICITAÇÃO POR PREGÃO ELETRÔNICO N.º 44/2020/AD

(razão social da empresa licitante)

MODELO DE PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS POR EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO

SERVIÇO: Readequação do espaço físico da especialização em protése dentária da Faculdade de Odontologia da UFF.

(CNPJ da empresa licitante)

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO ITEM UNID.
 PREÇO (R$) 

QUANT.ITEM
 CUSTO 

UNITÁRIO
BDI (%)

 PREÇO 
UNITÁRIO 

LOCAL: Campus do Valonguinho - Av. Visconde do Rio Branco s/n.º, bairro Centro, Niterói - RJ

VALOR ESTIMADO PELA UFF VALOR PROPOSTO

% 
DESCONTO

FONTE
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2.1.11 SCO
SC 04.05.1350 

(/) 

Demolicao de piso de ladrilho ceramico, inclusive 
argamassa do contrapiso com ate 5cm de 
espessura.(desonerado)

M2 192,88 13,48 26,30% 17,03 0,00% 17,03 3.283,83

2.1.12 SBC 22237 RETIRADA GRANITO EM PISO M2 15,15 15,76 26,30% 19,90 0,00% 19,90 301,56

2.2 Retiradas 4.077,81

2.2.1 SBC 17317 CARGA DESCARGA DE MATERIAIS SEM GERAL M3 27,91 58,85 26,30% 74,33 0,00% 74,33 2.074,69

2.2.2 SCO
TC 04.15.0100 

(/)

Retirada de entulho de obra em cacamba de aco com 
5m3 de capacidade, inclusive carregamento do 
container, transporte e descarga, exclusive tarifa de 
disposicao final.(desonerado)

M3 27,91 56,82 26,30% 71,76 0,00% 71,76 2.003,12

3 Vedações Internas e Externas 6.642,56

3.1 Alvenarias 1.293,81

3.1.1 SINAPI 87478

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 
FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 
9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU 
IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 26,57 38,55 26,30% 48,69 0,00% 48,69 1.293,81

3.2 Divisórias 5.348,75

3.2.1 SBC 90703 DIVISORIA PAINEL SEM VIDRO COM COLOCACAO M2 46,79 90,51 26,30% 114,31 0,00% 114,31 5.348,75

4 Cobertura 14.352,83

4.1 Telhado 14.352,83

4.1.1 SBC 100190
COBERTURA TELHA CANALETE 49 FIBROCIMENTO EM 
ESTRUTURA PRONTA (considerado 20% da área do 
telhado sobre a clínica)

M2 52,00 124,17 26,30% 156,83 0,00% 156,83 8.154,99

4.1.2 SCO
CI 15.05.0700 

(/)

Impermeabilzacao e isolamento termico de telhado 
(metalico, barro, fibrocimento, etc.) 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 3mm, tipo Multimanta ou similar

M2 52,00 94,37 26,30% 119,19 0,00% 119,19 6.197,84

5 Portas, Janelas e Vidros 10.806,96

5.1 Portas e batentes de madeira 10.806,96

5.1.1 SINAPI 90841
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 
(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, 

UN 2,00 766,39 26,30% 967,95 0,00% 967,95 1.935,90

5.1.2 SINAPI 90842

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 
(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 6,00 801,30 26,30% 1.012,04 0,00% 1.012,04 6.072,25
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5.1.3 SINAPI 90843

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 
(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00 820,00 26,30% 1.035,66 0,00% 1.035,66 1.035,66

5.1.4 SINAPI 90844

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 
(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00 838,14 26,30% 1.058,57 0,00% 1.058,57 1.058,57

5.1.5 SINAPI 100660
ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM 
PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M 10,00 5,86 26,30% 7,40 0,00% 7,40 74,01

5.1.6 SINAPI 90830

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, 
COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO 
EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 3,00 123,93 26,30% 156,52 0,00% 156,52 469,57

5.1.7 SBC 140207
FECHADURA PARA DIVISÓRIA/TUBULAR TIPO 
SOPRANO

UN 1,00 127,47 26,30% 160,99 0,00% 160,99 160,99

6 Acabamentos 102.149,45

6.1 Chapisco, emboço 19.031,82

6.1.1 SINAPI 87878

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS 
DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO 
MANUAL. AF_06/2014

M2 290,12 4,04 26,30% 5,10 0,00% 5,10 1.480,33

6.1.2 SINAPI 87536

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 
10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014

M2 226,61 30,27 26,30% 38,23 0,00% 38,23 8.663,69

6.1.3 SINAPI 87530

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014

M2 63,50 35,60 26,30% 44,96 0,00% 44,96 2.855,33

6.1.4 SCO
RV 10.05.0550 

(A) 
Reboco interno com massa especial interna branca ou 
similar na espessura de 2mm.

M2 290,00 16,47 26,30% 20,80 0,00% 20,80 6.032,47

6.2 Pintura 22.206,07

6.2.1 SINAPI 88496
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 80,00 28,46 26,30% 35,94 0,00% 35,94 2.875,60

6.2.2 SINAPI 88497
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 210,00 15,32 26,30% 19,35 0,00% 19,35 4.063,32
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6.2.3 SINAPI 88486
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 420,00 11,78 26,30% 14,88 0,00% 14,88 6.248,82

6.2.4 SINAPI 88487
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 650,00 10,34 26,30% 13,06 0,00% 13,06 8.488,62

6.2.5 SINAPI 73739/001
PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS 
DEMAOS

M2 20,00 20,97 26,30% 26,49 0,00% 26,49 529,70

6.3 Forros 6.123,30

6.3.1 SINAPI 96116
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA 
AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 
FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

M2 108,34 44,75 26,30% 56,52 0,00% 56,52 6.123,30

6.4 Contrapiso 10.023,60

6.4.1 SINAPI 87632
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 
AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS 
SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM.

M2 208,03 38,15 26,30% 48,18 0,00% 48,18 10.023,60

6.5 Revestimentos de piso 27.886,35

6.5.1 SINAPI 87251

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 
M2. AF_06/2014

M2 230,00 39,42 26,30% 49,79 0,00% 49,79 11.451,12

6.5.2 SINAPI 88649
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. 
AF_06/2014

M 40,00 6,91 26,30% 8,73 0,00% 8,73 349,09

6.5.3 SCO
RV 15.45.0100 

(/)
Forracao de piso com carpete de nylon, com 6mm de 
espessura, sobre base existente

M2 80,00 47,72 26,30% 60,27 0,00% 60,27 4.821,63

6.5.4 SINAPI 84162
RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM 
COLA

M 45,00 19,69 26,30% 24,87 0,00% 24,87 1.119,08

6.5.5 SINAPI 98673
PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO 
LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. 
AF_06/2018

M2 60,00 133,88 26,30% 169,09 0,00% 169,09 10.145,43

6.6 Revestimentos de parede 8.925,70

6.6.1 SINAPI 87273

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS 
COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 
33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR 
QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. 
AF_06/2014

M2 131,92 53,57 26,30% 67,66 0,00% 67,66 8.925,70

6.7 Bancadas em mármore ou granito, aço inox e concreto 7.952,62

6.7.1 SBC 190429
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA 
(laboratório 3)

M2 11,72 424,30 26,30% 535,89 0,00% 535,89 6.280,64

6.7.2 SBC 190429
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA 
(laboratório 1)

M2 3,12 424,30 26,30% 535,89 0,00% 535,89 1.671,98

7 Produtos Especiais ou Sob Encomenda 40.957,01

7.1 Mobiliário e acessórios 40.957,01

7.1.1 SBC
ARMARIO SOB BANCAS COMPENSADO/LAMINADO 
(laboratório 1)

M2 5,98 1.350,00 26,30% 1.705,05 0,00% 1.705,05 10.189,38
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7.1.2 SBC 190578
ARMARIO SOB BANCAS COMPENSADO/LAMINADO 
(laboratório 3)

M2 16,25 1.350,00 26,30% 1.705,05 0,00% 1.705,05 27.698,54

7.1.3 SBC 190578
ARMARIO SOB BANCAS COMPENSADO/LAMINADO 
(copa)

M2 1,80 1.350,00 26,30% 1.705,05 0,00% 1.705,05 3.069,09

8 Instalações hidrossanitárias 7.872,41

8.1 Aparelhos sanitários 593,17

8.1.1 SINAPI 100849
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN 2,00 30,18 26,30% 38,12 0,00% 38,12 76,23

8.1.2 SINAPI 86909
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 
3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 86,13 26,30% 108,78 0,00% 108,78 108,78

8.1.3 SINAPI 86910
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 
OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00 80,79 26,30% 102,04 0,00% 102,04 408,15

8.2 Infraestrutura instalações de água fria 3.027,15

8.2.1 SBC 52065
PONTO DE ÁGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDÁVEL 
(laboratório 1)

UN 32,00 72,63 26,30% 91,73 0,00% 91,73 2.935,41

8.2.2 SBC 52065
PONTO DE ÁGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDÁVEL 
(laboratório 3)

UN 1,00 72,63 26,30% 91,73 0,00% 91,73 91,73

8.3 Infraestrutura de instalações de esgoto 4.252,09

8.3.1 SBC 53028
PONTO DE ESGOTO SANITÁRIO SECUNDÁRIO EM PVC 
(laboratório 1)

UN 32,00 102,02 26,30% 128,85 0,00% 128,85 4.123,24

8.3.2 SBC 53028
PONTO DE ESGOTO SANITÁRIO SECUNDÁRIO EM PVC 
(laboratório 3)

UN 1,00 102,02 26,30% 128,85 0,00% 128,85 128,85

9 Instalações elétricas 32.938,34

9.1 Luminárias 13.787,61

9.1.1 COMPOSIÇÃO --
CONVERSÃO DE LUMINÁRIAS FLUORESCENTE/LED 
(composição localizada na planilha 1)

UN 60,00 12,99 26,30% 16,40 0,00% 16,40 984,02

9.1.2 SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN CR 29,96
AF_02/2020_P

UN 232,00 29,96 26,30% 37,84 0,00% 37,84 8.778,76

9.1.3 SBC 60246
LUMINARIA DE EMBUTIR BRANCO 2X32 SEM LAMPADA 
(clinica)

UN 16,00 199,17 26,30% 251,55 0,00% 251,55 4.024,83

9.2 Elétrica 19.150,73

9.2.1 SINAPI 74131/007

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, 
EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES 
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM 
BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO 
E INSTALACAO

UN 1,00 734,35 26,30% 927,48 0,00% 927,48 927,48

9.2.2 SCO
IT 25.50.0212 

(/) 
Disjuntor, tripolar, tipo C, de 60A a 100A, Eletromar 
ou similar. Fornecimento e instalacao

UN 1,00 77,14 26,30% 97,43 0,00% 97,43 97,43

9.2.3 SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016

UN 16,00 11,41 26,30% 14,41 0,00% 14,41 230,57
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Processo n.º 23069.153613/2020-10

 UNITÁRIO  SUBITEM  ITEM  SERVIÇO 

MODELO DE PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS POR EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO

SERVIÇO: Readequação do espaço físico da especialização em protése dentária da Faculdade de Odontologia da UFF.

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO ITEM UNID.
 PREÇO (R$) 

QUANT.ITEM
 CUSTO 

UNITÁRIO
BDI (%)

 PREÇO 
UNITÁRIO 

LOCAL: Campus do Valonguinho - Av. Visconde do Rio Branco s/n.º, bairro Centro, Niterói - RJ

VALOR ESTIMADO PELA UFF VALOR PROPOSTO

% 
DESCONTO

FONTE

9.2.4 SINAPI 93659
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016

UM 2,00 23,01 26,30% 29,06 0,00% 29,06 58,12

9.2.5 SINAPI 93656
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016

UN 1,00 12,47 26,30% 15,75 0,00% 15,75 15,75

9.2.6 SINAPI 93664
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 
DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 5,00 59,27 26,30% 74,86 0,00% 74,86 374,29

9.2.7 SINAPI 93663
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 
DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 5,00 56,56 26,30% 71,44 0,00% 71,44 357,18

9.2.8 SINAPI 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - PRETO

M 200,00 2,14 26,30% 2,70 0,00% 2,70 540,56

9.2.9 SINAPI 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - AZUL

M 200,00 2,14 26,30% 2,70 0,00% 2,70 540,56

9.2.10 SINAPI 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - VERDE

M 200,00 2,14 26,30% 2,70 0,00% 2,70 540,56

9.2.11 SINAPI 91924

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - 
AMARELO

M 100,00 2,14 26,30% 2,70 0,00% 2,70 270,28

9.2.12 SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - PRETO

M 200,00 2,98 26,30% 3,76 0,00% 3,76 752,75

9.2.13 SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - AZUL

M 200,00 2,98 26,30% 3,76 0,00% 3,76 752,75

9.2.14 SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - VERDE

M 200,00 2,98 26,30% 3,76 0,00% 3,76 752,75

9.2.15 SINAPI 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - PRETO

M 150,00 4,65 26,30% 5,87 0,00% 5,87 880,94

9.2.16 SINAPI 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - AZUL

M 150,00 4,65 26,30% 5,87 0,00% 5,87 880,94

9.2.17 SINAPI 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - VERDE

M 150,00 4,65 26,30% 5,87 0,00% 5,87 880,94
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Processo n.º 23069.153613/2020-10

 UNITÁRIO  SUBITEM  ITEM  SERVIÇO 

MODELO DE PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS POR EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO

SERVIÇO: Readequação do espaço físico da especialização em protése dentária da Faculdade de Odontologia da UFF.

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO ITEM UNID.
 PREÇO (R$) 

QUANT.ITEM
 CUSTO 

UNITÁRIO
BDI (%)

 PREÇO 
UNITÁRIO 

LOCAL: Campus do Valonguinho - Av. Visconde do Rio Branco s/n.º, bairro Centro, Niterói - RJ

VALOR ESTIMADO PELA UFF VALOR PROPOSTO

% 
DESCONTO

FONTE

9.2.18 SINAPI 91930
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - PRETO

M 100,00 6,31 26,30% 7,97 0,00% 7,97 796,95

9.2.19 SINAPI 91930
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - AZUL

M 100,00 6,31 26,30% 7,97 0,00% 7,97 796,95

9.2.20 SINAPI 91930
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - VERDE

M 100,00 6,31 26,30% 7,97 0,00% 7,97 796,95

9.2.21 SINAPI 91932
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - PRETO

M 50,00 10,20 26,30% 12,88 0,00% 12,88 644,13

9.2.22 SINAPI 91932
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - AZUL

M 50,00 10,20 26,30% 12,88 0,00% 12,88 644,13

9.2.23 SINAPI 91932
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - VERDE

M 50,00 10,20 26,30% 12,88 0,00% 12,88 644,13

9.2.24 SINAPI 91955
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 3,00 28,41 26,30% 35,88 0,00% 35,88 107,65

9.2.25 SINAPI 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 18,00 22,80 26,30% 28,80 0,00% 28,80 518,34

9.2.26 SINAPI 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 3,00 35,97 26,30% 45,43 0,00% 45,43 136,29

9.2.27 SINAPI 91967
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00 49,15 26,30% 62,08 0,00% 62,08 62,08

9.2.28 SINAPI 91979
INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017

UN 1,00 39,87 26,30% 50,36 0,00% 50,36 50,36

9.2.29 SINAPI 92000
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 124,00 24,00 26,30% 30,31 0,00% 30,31 3.758,69

9.2.30 SINAPI 92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 
A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 20,00 38,33 26,30% 48,41 0,00% 48,41 968,22

9.2.31 SINAPI 92001
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 4,00 25,61 26,30% 32,35 0,00% 32,35 129,38

9.2.32 SINAPI 91993
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 5,00 38,42 26,30% 48,52 0,00% 48,52 242,62
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Processo n.º 23069.153613/2020-10

 UNITÁRIO  SUBITEM  ITEM  SERVIÇO 

MODELO DE PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS POR EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO

SERVIÇO: Readequação do espaço físico da especialização em protése dentária da Faculdade de Odontologia da UFF.

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO ITEM UNID.
 PREÇO (R$) 

QUANT.ITEM
 CUSTO 

UNITÁRIO
BDI (%)

 PREÇO 
UNITÁRIO 

LOCAL: Campus do Valonguinho - Av. Visconde do Rio Branco s/n.º, bairro Centro, Niterói - RJ

VALOR ESTIMADO PELA UFF VALOR PROPOSTO

% 
DESCONTO

FONTE

10 Climatização 837,47

10.1 Difusão de ar 837,47

10.1.1 SBC 70394
GRELHAS DE ALETAS FIXAS COM FUROS NAS ABAS 
ANODIZADO 425X325MM

UN 4,00 165,77 26,30% 209,37 0,00% 209,37 837,47

11 Desmobilização 1.176,64

11.1 Limpeza Final 1.176,64

11.1.1 SINAPI 99803
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM 
PANO ÚMIDO. AF_04/2019

M2 443,63 2,10 26,30% 2,65 0,00% 2,65 1.176,64

0,00% 287.711,93

CREA/CAU:

No caso de não haver o insumo no SINAPI, foi mantido a referência de valor indicada na composição do SCO

Responsável legal pela empresa(assinatura e carimbo com CGC)Local e data:

Responsável Técnico pelo Orçamento(assinatura e carimbo CREA/CAU)

O
B
S
E
R
V
A
Ç
Ã
O

- A planilha deve ser assinada pelo responsável técnico pela sua confecção (Art. 14 Lei 5.194/66), identificado através de carimbo com número do CREA e pelo representante legal da empresa, com carimbo 
do CNPJ.

PERCENTUAL DE DESCONTO E TOTAL DO ORÇAMENTO

 - Mês de Referência: Mar/2020
 - Incluso BDI (onerado) sobre preço unitário de: 26,30 %

A referência utilizada como base de custos é a planilha do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI) e SCO Rio, ambos de Mar/2020

As composições que não constam no SINAPI, procedeu-se a obtenção da composição em outra fonte (SCO) e utilizou-se como base de cálculo os insumos do SINAPI. 
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Processo n.º 23069.153612/2020-10

MÊS 1 MÊS 2

24.378,32 24.378,32 238.955,28

21.221,62 217.733,66

1.024,40 5.618,16 211.091,10

14.352,83 196.738,27

10.806,96 185.931,30

51.074,72 51.074,72 83.781,86

40.957,01 42.824,85

3.936,20 3.936,20 34.952,45

16.469,17 16.469,17 2.014,11

837,47 1.176,64

1.176,64 0,00
287.711,93 100,00%

118.104,44 169.607,48
118.104,44 287.711,93

41,05% 58,95%
41,05% 100,00%

CREA/CAU:

7.872,41

2,31%

4,99%

3,76%

35,50%

14,24%

2,74%

6.642,56

14.352,83

10.806,96

102.149,45

40.957,01

08

04

Vedações Internas e Externas

Cobertura

Portas, Janelas e Vidros

Acabamentos

Produtos Especiais ou Sob Encomenda

Instalações hidrossanitárias

Climatização

Local e data: Responsável legal pela empresa (assinatura e carimbo com CGC)

Responsável Técnico pelo Orçamento:

OBSERVAÇÃO
- A planilha deve ser assinada pelo responsável técnico pela sua confecção (Art. 14 Lei 5.194/66), identificado através de carimbo com 
número do CREA/CAU

TOTAL ORÇADO
TOTAL MENSAL

VALOR ACUMULADO
% MENSAL

% ACUMULADO

837,47 0,29%

11 Desmobilização 1.176,64 0,41%

10

01 48.756,64 16,95%

09 Instalações elétricas 32.938,34 11,45%

Requisitos gerais

02 Serviços Preliminares 21.221,62 7,38%

03

05

06

07

LOCAL: Campus do Valonguinho - Av. Visconde do Rio Branco s/n.º, bairro Centro, Niterói - RJ

ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO VALOR (R$) %
MÊS

SALDO (R$)

(razão social da empresa licitante)
(CNPJ da empresa licitante)

ANEXO IV DO EDITAL DE LICITAÇÃO POR PREGÃO ELETRÔNICO N.º 44/2020/AD
MODELO DE PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO E FINANEIRO

SERVIÇO: Readequação do espaço físico da especialização em protése dentária da Faculdade de Odontologia 
da UFF.
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ITEM TAXA

1 5,20%

2 1,47%

3 0,90%

4 0,00%

5 7,57%

6 1,30%

7 Lucro (L) 8,20%

8 0,00%

9 9,61%

17,90%

COFINS 3,00%

PIS 0,65%

ISS 3,00%

Subtotal de Impostos (COFINS+PIS+ISS) 6,65%

Contribuição Previdenciária sobre receita bruta (CPRB) 0,00%

Total de Tributos (COFINS+PIS+ISS+CPRB) = TT 6,65%

26,30%

Fórmula utilizada:
PV = CD x (1 + BDI%/100)  < > BDI  =  [ (1 +(AC + S + R + G)) x (1 +DF) x (1 + L) ]  -1

sendo: (1 -TT)

CD - custo direto

AC - Taxa de despesa de Administração Central

S - Taxa de seguros

R - Taxa de risco

G - Taxa de garantias

DF - Taxa de despesas financeiras

L - Taxa de lucro

I - Taxa de impostos

OBS: A planilha deve ser assinada pelo responsável técnico pela sua confecção (Art. 14 Lei 5.194/66), identificado 

através de carimbo com número do CREA e pelo representante legal da empresa, com carimbo do CNPJ.

PV - preço de venda

BDI - benefícios e despesas indiretas

VALOR DO BDI = [(1+TBD) / (1-TT)]-1
Local e data:

Responsável Técnico pelo Orçamento: CREA:

Responsável legal pela empresa:

10
Impostos e 

Taxas

Subtotal [(AC + S + G + R + O)]

Despesas Financeiras (DF)

Outros (especificar) (O)

Subtotal [(1+DF)x(1+L)x(1+O)]

Total de Benefícios e Despesas - TBD (incidência de subtotal 9 sobre subtotal 5)

Outros (especificar) (O)

(razão social da empresa licitante)
(n.º do CNPJ) 

ANEXO V DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 44/2020/AD
COMPOSIÇÃO DE BDI - Benefícios e Despesas Indiretas (MODELO)

SERVIÇO: Readequação do espaço físico da especialização em protése dentária da 
Faculdade de Odontologia da UFF.

DESCRIÇÃO

Administração Central (AC)

Seguro + Garantia (S + G)

Risco ®

(Folha onerada)

LOCAL: Campus do Valonguinho - Av. Visconde do Rio Branco s/n.º, bairro Centro, 
Niterói - RJ
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MENSALISTA MENSALISTA

01 INSS 20,00% 20,00%

02 SESI 1,50% 1,50%

03 SENAI 1,00% 1,00%

04 INCRA 0,20% 0,20%

05 Salário Educação 2,50% 2,50%

06 FGTS 8,00% 8,00%

07 Seguro de Acidente do Trabalho/SAT 3,00% 3,00%

08 SEBRAE 0,60% 0,60%

09 SECONCI 1,00% 1,00%

Subtotal 37,80% 37,80%

01 Férias 5,92% 7,69%

02 Auxílio Enfermidade 0,71% 0,92%

03 Licença Paternidade 0,06% 0,07%

04 Faltas Legais 0,56% 0,72%

05 Acidentes de Trabalho 0,09% 0,11%

06 Feriados 4,87%

07 Repouso semanal remunerado 17,99%

08 Dias de Chuva 1,23%

09 13º Salário 8,33% 10,82%

10 Salário Maternidade 0,02% 0,03%

Subtotal 15,69% 44,45%

01 Aviso Prévio Indenizado 3,80% 4,93%

02 Aviso Prévio Trabalhado 0,09% 0,12%

03 Férias Indenizadas 4,69% 6,09%

04 Indenização Adicional 0,32% 0,41%

05 Depósito Rescisão sem justa causa 3,89% 5,05%

Subtotal 12,79% 16,60%

01 Incidência do Grupo A sobre os Itens do Grupo B 5,93% 16,80%

Subtotal 5,93% 16,80%

01
Incidência do Grupo A sobre o Item 02 e do FGTS sobre

o item 01 do Grupo C.
0,34% 0,44%

Subtotal 0,34% 0,44%

TOTAL GERAL ENCARGOS SOCIAIS 72,55% 116,09%

(razão social da empresa licitante)
(n.º do CNPJ) 

ANEXO VI DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 44/2020/AD

MODELO DE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS E OBRIGAÇÕES 
TRABALHISTAS

Indíces incidentes sobe as composições do SINAPI e SBC (Folha onerada)

SERVIÇO: Readequação do espaço físico da especialização em protése 
dentária da Faculdade de Odontologia da UFF.

Responsável Técnico pelo Orçamento: CREA:

Responsável legal pela empresa:

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

GRUPO E

Local e data:

LOCAL: Campus do Valonguinho - Av. Visconde do Rio Branco s/n.º, bairro 
Centro, Niterói - RJ

Página 1 de 1
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ANEXO VII DO EDITAL DE LICITAÇÃO POR PREGÃO ELETRÔNICO N.º 
44/2020/AD 

 

(MODELO DA CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA) 
(em papel timbrado ou que identifique o licitante) 

 

 

[Cidade], [dia] de [mês] de 20[ano] 

 

À Universidade Federal Fluminense 

A/C: Comissão Permanente de Licitação 

Coordenação de Licitação/Pró-Reitoria de Administração/UFF 

Assunto: Referência Edital de Licitação por pregão eletrônico n.º 44/2020/AD 

 

Prezados Senhores: 

 

A empresa XXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ/ME sob o n.º vem apresentar a sua 
proposta para execução dos serviços, por empreitada por preço unitário, de acordo com o Edital de 
licitação por pregão eletrônico n.º 44/2020/AD e seus anexos. 

O(s) percentual(is) de desconto proposto é de XX,XX % (valor por extenso), pa-
ra execução dos serviços, incidente sobre todos os preços, unitários e total, da planilha constante do 
Anexo III apresentadA pela UFF e o valor total proposto, resultante da aplicação do desconto, é de R$  
(valor por extenso. 

Em anexo, encaminhamos a planilha de orçamento, conforme modelo que nos foi 
apresentado como Anexo III, com os valores resultantes da aplicação linear do percentual de desconto 
proposto e seu prazo de validade é de [número de dias] dias corridos. 

O prazo para execução dos serviços é de [valor] [valor por extenso] meses, a con-
tar da data de recebimento de cada Ordem de Inicio dos Serviços, conforme previsto no cronograma 
físico financeiro anexo e de acordo com o modelo do Anexo IV. 

 

Anexamos também os seguintes documentos, na conformidade dos modelos do edital: 

a) Declaração de vistoria ou de não vistoria; 

b) Declaração de Responsabilidade; 

c) Planilha demonstrativa do BDI; 

d) Planilhas Demonstrativas de Encargos Sociais. 

 

Declaramos expressamente, que nos preços propostos, estão inclusas todas as despe-
sas concernentes ao fornecimento de materiais, transportes, mão de obra, encargos sociais, ferramental, 
equipamentos, assistência técnica, benefícios e despesas indiretas, licenças inerentes à especialidade e 
tributos, e tudo o mais necessário à perfeita e cabal execução dos mesmos. 

   

Acompanham a presente proposta, os documentos requeridos, e aproveitamos para 
confirmar nosso endereço para eventual correspondência e o banco com o qual mantemos relações co-
merciais. 

 

Razão Social:                                                              Telefone:                Fax: 

Endereço:                                  Bairro:                   Cidade:                  Estado:       CEP: 

Banco:                    nº:                     Agencia:               C/Corrente nº:            Praça: 
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E-mail: 
Atenciosamente 

 
______________________________________________ 

[Assinatura do Representante Legal e carimbo da Empresa] 

 
Identificação do Representante Legal da Empresa (Signatário): 
 

Nome: _________________________________________________________ 

 

Documento de Identidade n.º ________________ ; Órgão expedidor:__________ 

 

CPF/MF n.º ______________________________ 

 

Observação: Esta declaração deverá ser emitida preferencialmente em papel timbrado ou que identifique a empresa 
(nome, endereço, n.º telefone, e-mail). 
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ANEXO VIII DO EDITAL DE LICITAÇÃO POR Pregão  ELETRÔNICO N.º 
44/2020/AD 

 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA AO LOCAL DOS SERVIÇOS 
(FACULTATIVA) 

 
Eu, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (nome do representante), abaixo qualificado, 

representante legal da empresa XXXXXXXXXXXXXXXXX, CNPJ n.º XX.XXX.XXX/XXXX-XX, 
DECLARO, para os devidos fins, que realizamos a vistoria nas edificações da Universidade 
Federal Fluminense, para as quais está prevista a execução de pintura em suas fachadas, 
através do Pregão eletrônico n.º 44/2020/AD, tendo tomado conhecimento de todas as 
peculiaridades e características do(s) local(s) onde serão executados os serviços, ciente de que 
o(s) preço(s) a ser(em) proposto(s) pela minha empresa está(ão) de acordo com as condições 
do instrumento convocatório. 
 

Expresso, também, concordância quanto às condições que integra o Edital de 
licitação e seus anexos, ciente de que as alterações contratuais sob alegação de falhas ou 
omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos 
técnicos preliminares do projeto não poderão ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por 
cento) do valor total do contrato, computando-se esse percentual para verificação do limite 
previsto nos termos do art. 65, § 1º da Lei nº 8.666/93, conforme previsto no art. 13, inciso II 
do Decreto nº 7.983/13. 

 
Declaro, ainda, estar ciente de que os quantitativos no(s) orçamento(s) 

apresentado utilizados na elaboração da(s) proposta(s) são de nosso conhecimento e que 
concordamos com tais valores, não cabendo qualquer tipo de reclamação posterior por parte 
da empresa. 
 

[Local e data de realização da Licitação:] 

 

______________________________________ 

[Assinatura do Representante Legal e carimbo da Empresa] 

 

 

Identificação do Representante Legal da Empresa (Signatário): 
 

Nome: _________________________________________________________ 

 

Documento de Identidade nº ________________ ; Órgão expedidor:______ 

 

CPF/MF nº ______________________________ 

 

 
Observação: Esta declaração deverá ser emitida preferencialmente em papel timbrado ou que identifique a empresa 

(nome, endereço, n.º telefone, e-mail). 
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ANEXO IX DO EDITAL DE LICITAÇÃO POR PREGÃO ELETRÔNICO N.º 
44/2020/AD 

 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO DA VISTORIA TÉCNICA AO LOCAL 
DOS SERVIÇOS 

(OBRIGATÓRIA SE NÃO REALIZAR VISTORIA) 
 

Eu, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (nome do representante), abaixo qualificado, 
representante legal da empresa XXXXXXXXXXXXXXXXX, CNPJ n.º XX.XXX.XXX/XXXX-XX, 
DECLARO, para os devidos fins, que não realizamos a(s) vistoria(s) nas edificações da 
Universidade Federal Fluminense, para as quais serão contratados a execução de pintura de 
suas fachadas, através do Pregão eletrônico n.º 44/2020/AD, por opção própria, assumindo, 
assim, CONCORDÂNCIA com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, e que 
ainda, assumo toda e qualquer responsabilidade pela ocorrência de eventuais prejuízos em 
virtude de sua omissão na verificação das condições do local de execução do objeto do 
certame. 

 
Assim, declaro que estou ciente de que o(s) preço(s) proposto(s) pela empresa 

está(ão) de acordo com as exigências do Edital e seus Anexos, e assim, dentro desta proposta, 
assumimos o compromisso de honrar plenamente todas as exigências do instrumento 
convocatório Pregão nº 44/2020/AD, sem quaisquer direitos a reclamações futuras, sob a 
alegação de quaisquer desconhecimentos quanto as particularidades do objeto. 

 
Expresso, também, concordância quanto às condições que integra o Edital de 

licitação e seus anexos, ciente de que as alterações contratuais sob alegação de falhas ou 
omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos 
técnicos preliminares do projeto não poderão ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por 
cento) do valor total do contrato, computando-se esse percentual para verificação do limite 
previsto nos termos do art. 65, § 1º da Lei nº 8.666/93, conforme previsto no art. 13, inciso II 
do Decreto nº 7.983/13. 

 
Declaro, ainda, estar ciente de que os quantitativos no(s) orçamento(s) 

apresentado utilizados na elaboração da(s) proposta(s) são de nosso conhecimento e que 
concordamos com tais valores, não cabendo qualquer tipo de reclamação posterior por parte 
da empresa. 

 

[Local e data de realização da Licitação:] 

 

______________________________________ 

[Assinatura do Representante Legal e carimbo da Empresa] 

 

Identificação do Representante Legal da Empresa (Signatário): 
 

Nome: _________________________________________________________ 

Documento de Identidade nº ________________ ; Órgão expedidor:______ 

CPF/MF nº ______________________________ 

 

 

Observação: Esta declaração deverá ser emitida preferencialmente em papel timbrado ou que identifique a empresa 
(nome, endereço, n.º telefone, e-mail). 
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ANEXO X DO EDITAL DE LICITAÇÃO POR PREGÃO ELETRÔNICO N.º 
44/2020/AD 

 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
 

 
 
 

A empresa XXXXXXXXXXXX, com inscrição no CNPJ n.º XXXXXXXXX/XXXX-XX, 
através do seu representante legal, abaixo qualificado, DECLARA, para os devidos fins, que é a 
responsável exclusiva pela quitação dos salários, dos encargos trabalhistas e sociais de todo o 
pessoal técnico e/ou administrativo, que laborar na execução dos serviços de engenharia de 
pintura das fachadas das edificações pertencentes à Universidade Federal Fluminense, oriundos do 
Pregão eletrônico n.º 44/2020/AD. 
 
 

[Local e data de realização da Licitação:] 

 

______________________________________ 

[Assinatura do Representante Legal e carimbo da Empresa] 

 

 

Identificação do Representante Legal da Empresa (Signatário): 
 

Nome: _________________________________________________________ 

 

Documento de Identidade nº ________________ ; Órgão expedidor:______ 

 

CPF/MF nº ______________________________ 

 

 
Observação: Esta declaração deverá ser emitida preferencialmente em papel timbrado ou que identifique a empresa 

(nome, endereço, n.º telefone, e-mail). 
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ANEXO XI DO EDITAL DE LICITAÇÃO POR PREGÃO ELETRÕNICO N.º 
44/2020/AD 

 
 

 

 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO 

 

MINUTA DO TERMO DE CONTRATO nº __ /202A 

 

  Contrato de Prestação de Serviços nº 
__/202A que entre si fazem a Universidade Federal Flu-

minense e a empresa _____________. 

 

  A UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, autarquia Federal, vinculada ao Ministério da Edu-
cação, com sede na Rua Miguel de Frias nº 09, Icaraí, Niterói, Estado do Rio de Janeiro, doravante denomi-
nada Contratante, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 28.523.215/0001-06, neste ato representado pelo seu Mag-
nífico Reitor, Professor ANTONIO CLÁUDIO LUCAS DA NÓBREGA, nomeado por Decreto Presidencial publica-
do no DOU, nº , de dd/mmm/aaaa, portador da cédula de identidade nº xxxxxxxxxxx-xx, expedida pelo 
xxxxxxxxx, e inscrito no CIC/MF sob o nº xxx.xxx.xxx-xx, e a empresa ________________, inscrita no 
CNPJ/MF nº _____________, sediada na Rua ___________________, na cidade de __________, Estado do 
___________, representada neste ato por _________________, portador da cédula de identidade nº 
__________, expedida pelo IFP, e inscrito no CIC/MF sob o nº ___________, conforme poderes expressos 
constantes do Processo n.º 23069.153613/2020-10, doravante denominada Contratada, resolvem celebrar o 
presente Contrato, resultante da licitação efetuada através do Edital de Pregão Eletrônico n.º 
44/2020/AD, instrumento este regido nos termos da Lei Federal nº 8666/93, de 21 de junho de 1993 e 
posteriores alterações, da Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011 e posteriores alterações, regulamentada 
pelo Decreto nº 7.581, de 11 de outubro de 2011, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 
2006, da Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014, do Decreto nº 8.538, de 6 de outubro de 2015, 
e às disposições estabelecidas naquele edital e nas complementações a ele integradas, aos termos da pro-
posta vencedora e sob as seguintes cláusulas: 

 

1 CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO CONTRATO 

1.1 - O presente Contrato tem por objeto a prestação, pelo regime de empreitada por preço unitário, 
de serviços de engenharia de reforma para readequação do espaço físico da especialização em 
Prótese Dentária na Faculdade de Odontologia, da Universidade Federal Fluminense. 

1.1.1 Local: Campus do Valonguinho, Avenida Visconde do Rio Branco s/n.º, bairro Centro, 
Niterói, Estado do Rio de Janeiro. 

1.1.2 – Os serviços serão executados conforme especificações contidas no Edital de Pre-
gão Eletrônico n.º 44/2020/AD e seus anexos, que passam a fazer parte inte-
grante deste, independentemente de transcrição. 

 

2 CLAUSULA SEGUNDA - VALOR DO CONTRATO 

2.1 - Para a execução dos serviços contratados fica ajustado o preço global de R$ __________ 
(_________________), conforme Proposta Comercial apresentada nas condições do Edital de 
Pregão Eletrônico n.º 44/2020/AD. 
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2.2 – A forma de execução dos serviços é indireta, sob o regime de empreitada por preço unitário, 
conforme a planilha de orçamento, constante no Anexo A, e o cronograma físico financeiro, cons-
tante no Anexo B, ambos propostos pela Contratada e que fazem parte integrante deste Contra-
to. 

2.3 - As despesas decorrentes da execução dos serviços, objeto deste Contrato, correrão por conta 
dos recursos da fonte ________, PTRES ________, no elemento de despesa ________, cujo 
comprometimento foi feito através da Nota de Empenho nº _________, da qual, uma cópia é 
entregue à Contratada neste ato. 

3 CLAUSULA TERCEIRA – PRAZOS: 

3.1 - O prazo de vigência do Contrato, referente aos serviços objetos deste Contrato, será de 04 
(quatro) meses, contados a partir da data da sua publicação no Diário Oficial da União. 

3.2 – O prazo de execução dos serviços de que trata o presente contrato, será pelo período de 02 
(dois) meses, a contar da data do recebimento da Ordem de Inicio dos Serviços (OS), confor-
me consta na Carta Proposta da Contratada. 

3.3 – O contrato poderá ser prorrogado, mediante Termo Aditivo, a critério único e exclusivo da Con-

tratante, não podendo exceder em sua totalidade o prazo de 60 meses. 

3.4 - A Ordem de Inicio dos Serviços (OS) será emitida pela Diretoria de Engenharia/Coordenadoria 
de Engenharia e Projetos da Superintendência de Arquitetura e Engenharia/SAEN. 

3.5 – A Fiscalização comunicará formalmente à Contratada, na data da emissão da OS e essa terá o 
prazo de até 5 (cinco) dias úteis, para recebê-la, findo os quais, será aplicada a multa prevista 
na cláusula de Penalidades deste Contrato.  

3.6 - A Contratada obrigar-se-á a iniciar os serviços adjudicados, a partir da data do recebimento da 
respectiva Ordem de Serviço, 

3.7 - Não será admitida prorrogação de prazo ou retardamento na execução do objeto deste Contra-
to por fornecimento deficiente de materiais e/ou peças, a não ser por caso fortuito e alheio a sua 
vontade, devidamente justificada perante a Fiscalização. 

4 CLAUSULA QUARTA – GARANTIA DE EXECUÇÃO: 

4.1 - A Contratada apresentará garantia de execução dos serviços ora contratados, no valor que cor-
responde a 5% (cinco por cento) do valor global contratado, de acordo com o previsto no Termo 
de Referência, Anexo I do Edital de Pregão n.º 44/2020/AD.  

 

5 CLAUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

5.1 - Assumir integral responsabilidade legal, administrativa e técnica conforme condições estipula-
das no Termo de Referência, Anexo I do Edital de Pregão n.º 44/2020/AD. 

 

6 CLAUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

6.1 – As obrigações da CONTRATANTE são as previstas no Termo de Referência, Anexo I do Edital de 
Pregão n.º 44/2020/AD. 

 

7 CLAUSULA SÉTIMA - PAGAMENTO 

7.1 - Os serviços, objeto deste Contrato, serão pagos na medida em que os mesmos sejam efetiva-
mente executados e de acordo com as parcelas mensais de desembolso previsto no cronograma 
físico-financeiro, apresentado pela Contratada, junto com a sua planilha de orçamento, obede-
cendo às especificações dos mesmos e de acordo com as condições estipuladas no Termo de Re-
ferência, Anexo I do Edital de Pregão n.º 44/2020/AD. 

 

8 CLAUSULA OITAVA - CRITÉRIOS DE REAJUSTAMENTO: 

8.1 - Os preços dos serviços propostos não serão reajustados, durante o prazo de 12 meses de efe-
tiva contratação (art. 11 da Lei nº 8.880/94; o art. 28, caput e § 1º da Lei nº 9.069/95 e o art. 
2º, § 1º, da Lei nº 10.192/01) e de acordo com as condições previstas no Termo de Referência, 
Anexo I do Edital de Pregão n.º 44/2020/AD. 
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9 CLAUSULA NONA - SUSTAÇÃO DE PAGAMENTOS: 

9.1 - A Contratante poderá sustar o pagamento de qualquer fatura, no todo ou em parte, por: 

9.1.1 - execução defeituosa dos serviços. 

9.1.2 – paralisação dos serviços por mais de 24 (vinte e quatro) horas, por culpa exclusiva 
da Contratada. 

9.1.3 - existência de débitos para com terceiros, inclusive das obrigações trabalhistas, re-
lacionados com os serviços ora contratados, e que possam por em riscos seu bom 
andamento ou causar prejuízos materiais, financeiro ou moral à Contratante. 

9.1.4 - existência de qualquer débito exigível pela Contratante. 

9.1.5 – divergência entre a Fatura ou Nota Fiscal com a Planilha de controle Físico e Finan-
ceiro. 

9.1.6 – a não apresentação das guias de recolhimento de INSS e FGTS do respectivo mês 
de competência do pessoal contratado pela Contratante, para execução dos serviços. 

 

10 CLAUSULA DÉCIMA – FISCALIZAÇÃO: 

10.1 - A Fiscalização da execução dos serviços será de competência e responsabilidade exclusiva 
da Contratante. Será exercida por profissional previamente designado ou preposto por ela cre-
denciado com plenos poderes para fiscalizar e acompanhar os serviços, conforme previsto no 
Termo de Referência, Anexo I do Edital de Pregão n.º 44/2020/AD. 

 

11 CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – ALTERAÇÃO CONTRATUAL: 

11.1 – O contrato a ser firmado poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei nº 
8.666/93, desde que haja interesse da Contratante, com a apresentação das devidas justificati-
vas adequadas a este Pregão. 

11.2 – Alterações contratuais serão processadas mediante termo aditivo ou apostilamento, se for 
o caso, devidamente justificado e autorizado pela Contratante. 

11.3 – A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 
ou supressões que se fizerem necessários, nos termos do art. 65, § 1º c/c § 2º da Lei nº 
8.666/93. 

11.4 – A Contratada expressa concordância quanto à adequação do projeto que integrar o Edital 
de licitação e as alterações contratuais sob alegação de falhas ou omissões em qualquer das pe-
ças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto 
não poderão ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total do contrato, com-
putando-se esse percentual para verificação do limite previsto nos termos do art. 65, § 1º da Lei 
nº 8.666/93, conforme previsto no art. 13, inciso II do Decreto nº 7.983/13. 

11.5 – Caberá a Contratada todo e qualquer custo adicional inerente a reforços ou pactos neces-
sários a renovação/acréscimos atenuantes aos seguros exigidos neste contrato, para fins de 
atendimento a eventuais alterações contratuais, não cabendo qualquer reembolso, ressarcimento 
ou reequilíbrio financeiro à Contratante. 

 

12 CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RECEBIMENTO DO OBJETO:  

12.1 - Executado o Contrato, serão lavrados os termos próprios, como estipulado no Termo de 
Referência, Anexo I do Edital de Pregão n.º 44/2020/AD. 

 

13 CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA – PENALIDADES: 

13.1 - A Contratada ficará sujeita às penalidades previstas e de acordo com as condições, cons-
tantes no Termo de Referência, Anexo I do Edital de Pregão n.º 44/2020/AD. 

 

14 CLAUSULA DÉCIMA QUARTA – RECURSOS: 
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14.1 - Da decisão de aplicar multa, e mediante prévio recolhimento desta, são cabíveis, sem efei-
to suspensivo: 

14.1.1 - Pedido de reconsideração, em 05 (cinco) dias úteis, contados da ciência da decisão. 

14.1.2 - Recurso para a autoridade imediatamente superior, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, contados da ciência do indeferimento do pedido de reconsideração. 

14.2 - As razões dos recursos deverão ser apresentadas no prazo de cinco dias úteis contados a 
partir da data da intimação.  

14.3 - É assegurado aos interessados obter vista dos elementos dos autos indispensáveis à defesa 
de seus interesses.  

14.4 - Na contagem dos prazos estabelecidos, exclui-se o dia do início e inclui-se o do vencimen-
to.  

14.5 - Os prazos se iniciam e expiram exclusivamente em dia útil no âmbito do órgão ou entidade 
responsável pela licitação.  

14.6 - O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da autoridade que praticou o 
ato recorrido, que apreciará sua admissibilidade, cabendo a esta reconsiderar sua decisão no 
prazo de cinco dias úteis ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, deven-
do, neste caso, a decisão do recurso ser proferida dentro do prazo de cinco dias úteis, contado 
do seu recebimento, sob pena de apuração de responsabilidade. 

 

15 CLAUSULA DÉCIMA QUINTA – RESCISÃO CONTRATUAL: 

15.1 - Ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, 
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no instrumento convocatório 
e no contrato, bem como das demais cominações legais, a Licitante vencedora que (art. 47 da 
Lei 12.462/2011): 

15.1.1 - convocado dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o contrato, in-
clusive nas hipóteses previstas no parágrafo único do art. 40 e no art. 41 desta Lei; 

15.1.2 - deixar de entregar a documentação exigida ou apresentar documento falso; 

15.1.3 - ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem mo-
tivo justificado; 

15.1.4 - não mantiver a proposta, salvo se em decorrência de fato superveniente, devida-
mente justificado; 

15.1.5 - fraudar a licitação ou praticar atos fraudulentos na execução do contrato; 

15.1.6 - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; ou 

15.1.7 - der causa à inexecução total ou parcial do contrato. 

15.2 - As sanções administrativas, criminais e demais regras previstas no Capítulo IV da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, aplicam-se às licitações e aos contratos regidos por esta Lei (§ 
2º do art. 47 da Lei n.º 12.462/2011). 

15.3 - A rescisão do Contrato acarretará, sem prejuízo da exigibilidade de débitos anteriores da 
Contratada, inclusive por multas impostas e demais cominações estabelecidas neste instrumen-
to, na suspensão imediata da execução dos serviços, objeto do mesmo. 

15.4 - A Contratante reserva-se o direito de paralisar ou suspender, a qualquer tempo, os servi-
ços contratados de forma parcial ou total, mediante pagamento único e exclusivo dos serviços já 
executados e a aquisição por ajuste entre as partes, de materiais existentes no local da obra e a 
ela destinadas, e a proceder de outras formas, ressalvadas as responsabilidades legais e contra-
tuais. 

15.5 - O presente Contrato poderá ainda ser rescindido por conveniência administrativa da Con-
tratante mediante comunicação escrita, entregue diretamente ou por via postal, com antecedên-
cia mínima de 20 (vinte) dias, obedecendo ao disposto nos artigos 79 e 80 da Lei Federal nº 
8.666/93, e demais legislações vigentes. 

15.6 – No caso de rescisão determinada por ato unilateral da Contratada, ficam asseguradas à 
Contratante: 
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15.6.1 – assunção imediata do objeto do Contrato, no estado em que se encontrar, por ato 
próprio da Contratante; 

15.6.2 – retenção de créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuízos causados à 
Contratante; 

15.7 – execução da garantia contratual, para ressarcimento da Contratante e dos valores das 
multas e indenizações a ela devidos. 

 

16 CLAUSULA DÉCIMA SEXTA – PROIBIÇÕES: 

16.1 - É vedada à Contratada: 

16.1.1 - caucionar ou utilizar o presente Contrato para qualquer operação financeira, sem 
prévia e expressa autorização da Contratante. 

16.1.2 - opor, em qualquer circunstância, direito de retenção sobre a obra. 

16.1.3 - interromper unilateralmente os serviços alegando inadimplemento pela Contratan-
te. 

16.2 - A Contratante não admitirá quaisquer alterações nas especificações ou projetos, salvo ca-
sos especialíssimos, a seu exclusivo critério, suficientemente justificados e fundamentados com a 
necessária antecedência. 

 

17 CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS: 

17.1 - Fazem parte integrante do Contrato, todos os documentos referidos no Edital, e qualquer 
de seus anexos, independentemente de transcrição. 

17.2 - Quaisquer erros, omissões, incorreções, dubiedades ou discordância eventualmente encon-
tradas pela Contratada nos detalhes e especificações no decorrer da execução dos serviços, de-
verão ser comunicados por escrito a Contratante, a fim de ser corrigido de modo à bem defi-
nirem as intenções do Contrato. 

17.3 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Contrato excluir-se-á o dia do começo e inclu-
ir-se-á o do vencimento. Se este dia recair em dia sem expediente na Contratante o término 
ocorrerá no primeiro dia útil subsequente de expediente. 

 

18 CLAUSULA DÉCIMA OITAVA – PUBLICAÇÃO: 

18.1 - A publicação resumida deste Contrato e seus aditamentos no Diário Oficial da União, será 
promovida pela Contratante, na mesma data ou até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua 
assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data. 

 

19 CLAUSULA DÉCIMA NONA – FORO: 

19.1 – As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Federal de Niterói/RJ, seção Judi-
ciária do Rio de Janeiro, na forma prescrita pelo art. 109, I, da Constituição Federal. 

19.2 - E assim, por estarem justos e contratados, assinam este Contrato em 03 (três) vias de 
igual teor e forma, para um só efeito, juntamente com as testemunhas abaixo, a tudo presentes. 

 

Niterói, _____ de __________ de 2020.    

 

____________________________ 

Contratante 

(nome e CPF) 

 

____________________________ 

CONTRATADO 

(nome e CPF) 

Anexo I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII (0212302)         SEI 23069.153613/2020-10 / pg. 46



 
Fls._______ 

Processo n.º 23069.153613/2020-10 

 - Pág. 6/6 

 

Testemunhas: 

 

______________________ 

 

(nome e CPF) 

 

______________________ 

 

(nome e CPF) 
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Documento assinado eletronicamente por Vera Lucia Lavrado Cupello
Cajazeiras, PRO REITOR ADMINISTRACAO/PROAD, em 10/07/2020, às
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15:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.uff.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 0212314 e o código CRC 34B77AA8.
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