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PREGÃO ELETRÔNICO 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE 
JANEIRO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2018 
(Processo Administrativo n.º 23275.101053/2018-89) 

 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o INSTITUTO FEDERAL DE 
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO, por meio da 
COORDENAÇÃO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, sediada na RUA SENADOR FURTADO, 
121 – MARACANÃ, RIO DE JANEIRO - RJ,  realizará licitação, na modalidade PREGÃO, 
na forma ELETRÔNICA, do tipo menor preço, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 2.271, de 7 de julho de 
1997, do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, das Instruções Normativas 
SEGES/MPDG nº 05, de 26 de maio de 2017, nº 02, de 11 de outubro de 2010 e nº 01, de 
19 de janeiro de 2010, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 
11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-
se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Portaria nº 409, de 21 de 
dezembro de 2016 e as exigências estabelecidas neste Edital.  
 
Data da sessão: 04 DE DEZEMBRO DE 2018 
Horário: 10:00HS 
Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br 
 
 
1. DO OBJETO 

1.1. Contratação de empresa especializada em serviços de pintura externa sobre 

selador com correção de algumas imperfeições em massa acrílica, pintura em superfície 

metálica com aplicação de primer e tinta esmalte sintético sobre zarcão e substituição 

de 60(sessenta) portas de madeira, pintura de portas e portais de madeira com tinta 

esmalte, colocação de uma porta em vidro temperado de 10mm duas folhas na 

biblioteca e adaptação de sala para terceirizados de acordo com projetos, 

especificações, planilha e cronograma conforme anexos  para atender as demandas do 

Campus Rio de Janeiro do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 

de Janeiro (IFRJ). 

1.2. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de 

Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu 

interesse. 

1.3. A licitação será realizada pelo regime Empreitada por Preço Global, 

sagrando-se vencedor o licitante que ofertar o menor preço. 

 

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

2.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação 

orçamentária própria, prevista no orçamento da União para o exercício de 2018, na 



  
  

  
  

  
  

  

  

classificação abaixo: 

Gestão/Unidade:  26433/158502 

Fonte: 8100 

Programa de Trabalho: 108949   

Elemento de Despesa: 39  

PI: L0000P0100N 

 

3 DO CREDENCIAMENTO 

3.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a 

participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 

3.2. O cadastro no SICAF poderá ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal, 

no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, com a solicitação de login e senha pelo 

interessado. 

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do 

licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para 

realização das transações inerentes a este Pregão. 

3.4. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, 

incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo 

ao provedor do sistema, ou ao órgão ou entidade responsável por esta licitação, 

responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por 

terceiros. 

3.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente ao 

provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso. 

 

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO. 

4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível 

com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de 

Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no §3º do artigo 8º 

da IN SLTI/MPOG nº 2, de 2010. 

4.2. Não poderão participar desta licitação os interessados: 

4.2.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na 

forma da legislação vigente; 

4.2.2. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

4.2.3. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 

4.2.4. que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de 

credores, concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação; 



  
  

  
  

  
  

  

  

4.2.5. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

4.3. É vedada a contratação de uma mesma empresa para dois ou mais serviços 

licitados, quando, por sua natureza, esses serviços exigirem a segregação de funções, tais 

como serviços de execução e de assistência à fiscalização, assegurando a possibilidade de 

participação de todos licitantes em ambos os itens e estabelecendo a ordem de adjudicação 

entre eles; 

4.4. Como condição para participação no Pregão, o licitante assinalará “sim” ou “não” em 

campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 

4.4.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 

123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em 

seus arts. 42 a 49. 

4.4.1.1. a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o 

licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei 

Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de 

pequeno porte ou sociedade cooperativa; 

4.4.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, 

bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no 

Edital; 

4.4.3. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

4.4.4. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre 

e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição 

de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição. 

4.4.5. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução 

Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009; 

4.4.6. que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 

degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art.1º e no 

inciso III do art. 5º da Constituição Federal. 

4.4.7.  que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de 

reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 

reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade 

previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de 

julho de 1991; 

 

5. DO ENVIO DA PROPOSTA 

5.1. O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a 

data e horário marcados para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á 

automaticamente a fase de recebimento de propostas. 

5.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 



  
  

  
  

  
  

  

  

observarão o horário de Brasília – DF. 

5.3. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu 

nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 

5.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 

sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, 

diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua 

desconexão. 

5.5. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas 

apresentadas.   

5.6. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema 

eletrônico, dos seguintes campos: 

5.6.1. Valor total do item;  

5.6.2. Descrição detalhada do objeto, contendo, entre outras, as seguintes 

informações: 

5.6.2.1. a relação dos materiais e equipamentos que serão utilizados na 

execução dos serviços, indicando o quantitativo e sua 

especificação; 

5.6.2.2. A quantidade de pessoal que será alocado na execução 
contratual; 

5.7. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

5.7.1. A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco 

no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, caso o previsto 

não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto 

quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do art. 57, §1º 

da Lei nº 8.666, de 1993; 

5.7.2. Caso o eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos se 

revele superior às necessidades da contratante, a Administração deverá 

efetuar o pagamento seguindo estritamente as regras contratuais de 

faturamento dos serviços demandados e executados, concomitantemente 

com a realização, caso necessário e cabível, de adequação contratual do 

quantitativo necessário, com base no art. 65, I, “b” da Lei nº 8.666, 1993, 

nos termos do art. 63, §2º da IN SEGES/MP nº 5/2017. 

5.8. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 

indiretamente na prestação dos serviços.  

5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da 
data de sua apresentação. 
 

6. DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 

6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema 



  
  

  
  

  
  

  

  

eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

6.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo 

aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, 

contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no 

Termo de Referência. 

6.2.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

6.2.2. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em 

sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

6.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que 

somente estas participarão da fase de lances. 

6.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro 

e os licitantes. 

6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente 

por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do 

valor consignado no registro. 

6.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item. 

6.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 

abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

6.7. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e 

registrado pelo sistema.  

6.7.1. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser 

inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser 

inferior a três (3) segundos   

6.8. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 

recebido e registrado em primeiro lugar. 

6.9. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo 

real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

6.10. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do 

Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção 

dos lances. 

6.11. Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será 

suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos 

participantes. 

6.12. O critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital 

e seus anexos. 

6.13. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. O 

sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que 

transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo 



  
  

  
  

  
  

  

  

sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

6.14. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na 

hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, 

para efeito de ordenação das propostas. 

6.15. Encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita 

Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as 

microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas participantes, 

procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de 

maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos 

arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 

6.16. Nessas condições, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e 

sociedades cooperativas que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da 

proposta ou lance de menor preço serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 

6.17. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma 

última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no 

prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação 

automática para tanto. 

6.18. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa melhor 

classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as 

demais licitantes microempresa, empresa de pequeno porte e sociedade cooperativa que se 

encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o 

exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 

6.19. Ao presente certame não se aplica o sorteio como critério de desempate. Lances 

equivalentes não serão considerados iguais, vez que a ordem de apresentação das 

propostas pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação. 

 

7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 

7.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro 

examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade, 

bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto. 

7.2. Será desclassificada a proposta que:   

7.2.1. não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital; 

7.2.2. contiver vícios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou 

defeitos capazes de dificultar o julgamento; 

7.2.3. não apresentar as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência e/ou 

anexos; 

7.2.4. contiver oferta de vantagem não prevista neste edital, inclusive financiamentos 

subsidiados ou a fundo perdido, ou apresentar preço ou vantagem baseada nas 

ofertas dos demais licitantes; 



  
  

  
  

  
  

  

  

7.2.5. Apresentar, na composição de seus preços: 

7.2.5.1. taxa de Encargos Sociais ou taxa de B.D.I. inverossímil; 

7.2.5.2. custo de insumos em desacordo com os preços de mercado; 

7.2.5.3. quantitativos de mão-de-obra, materiais ou equipamentos 

insuficientes para compor a unidade dos serviços. 

7.3. Será desclassificada a proposta ou lance vencedor cujo preço global orçado ou o 

preço de qualquer uma das etapas previstas no cronograma físico-financeiro tenha 

superado os preços de referência discriminados nos projetos anexos a este edital.  

7.4. A participação na presente licitação implica a concordância do licitante com a 

adequação de todos os projetos anexos a este 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.  

7.5. Será igualmente desclassificada a proposta manifestamente inexequível. Considera-

se inexequível a proposta de preços ou menor lance que comprovadamente, for insuficiente 

para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços unitários simbólicos, irrisórios 

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

acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha 

estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de 

propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da 

remuneração. 

7.6. O exame da inexequibilidade observará a fórmula prevista no art. 48, §§ 1º e 2º da 

Lei nº 8.666, de 1993. 

7.7. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da 

necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na 

forma do § 3° do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993, a exemplo das enumeradas no item 9.4 

do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5, de 2017, para que a empresa comprove a 

exequibilidade da proposta. 

7.8. Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da média 

dos preços ofertados para o mesmo item, não sendo possível a sua imediata 

desclassificação por inexequibilidade, será obrigatória a realização de diligências para o 

exame da proposta. 

7.9. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 

exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios 

que fundamentam a suspeita. 

7.10. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por meio de 

funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no “chat” prazo mínimo de 2 (duas) 

horas, sob pena de não aceitação da proposta. 

7.10.1. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por 



  
  

  
  

  
  

  

  

solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo 

estabelecido, e formalmente aceita pelo Pregoeiro. 

7.11.  A proposta final, ajustada ao lance vencedor, a ser encaminhada após solicitação do 

Pregoeiro, deverá ser emitida por computador ou datilografada, redigida em língua 

portuguesa, com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente 

datada e assinada, como também rubricadas todas as suas folhas pelo licitante ou seu 

representante, deverá conter: 

7.11.1.  Especificações do objeto de forma clara, observadas as 

especificações constantes dos projetos elaborados pela Administração; 

7.11.2.  Preços unitários e valor global da proposta, em algarismo, expresso 

em moeda corrente nacional (real), de acordo com os preços praticados no 

mercado, considerando o modelo de Planilha Orçamentária anexo ao Edital; 

7.11.2.1. Na composição dos preços unitários o licitante deverá 

apresentar discriminadamente as parcelas relativas à mão de obra, 

materiais, equipamentos e serviços; 

7.11.2.2. Nos preços cotados deverão estar incluídos todos os insumos 

que os compõem, tais como despesas com impostos, taxas, fretes, 

seguros e quaisquer outros que incidam na contratação do objeto; 

7.11.2.3. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha 

deverão refletir com fidelidade os custos especificados e a margem de 

lucro pretendida; 

7.11.2.4. Não se admitirá, na proposta de preços, custos identificados 

mediante o uso da expressão “verba” ou de unidades genéricas. 

7.11.3.  Cronograma físico-financeiro, conforme modelo Anexo ao Edital;  

7.11.3.1. O cronograma físico-financeiro proposto pelo licitante deverá 

observar o cronograma de desembolso máximo por período constante do 

Termo de Referência, bem como indicar os serviços pertencentes ao 

caminho crítico da obra. 

7.11.4.  Benefícios e Despesas Indiretas - BDI, detalhando todos os seus 

componentes, inclusive em forma percentual, conforme modelo anexo ao Edital; 

7.11.4.1. Os custos relativos a administração local, mobilização e 

desmobilização e instalação de canteiro e acampamento, bem como 

quaisquer outros itens que possam ser apropriados como custo direto da 

obra, não poderão ser incluídos na composição do BDI, devendo ser 

cotados na planilha orçamentária. 

7.11.4.2. As alíquotas de tributos cotadas pelo licitante não podem ser 

superiores aos limites estabelecidos na legislação tributária; 

7.11.4.3. Os tributos considerados de natureza direta e personalística, 

como o Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ e a Contribuição 

Sobre o Lucro Líquido - CSLL, não deverão ser incluídos no BDI, nos 



  
  

  
  

  
  

  

  

termos do art. 9º, II do Decreto 7.983, de 2013 (TCU, Súmula 254); 

7.11.4.4. As licitantes sujeitas ao regime de tributação de incidência não-

cumulativa de PIS e COFINS devem apresentar demonstrativo de 

apuração de contribuições sociais comprovando que os percentuais dos 

referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem à média dos 

percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de compensação dos 

créditos previstos no art. 3º das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, de forma 

a garantir que os preços contratados pela Administração Pública reflitam 

os benefícios tributários concedidos pela legislação tributária. 

7.11.4.5. As empresas optantes pelo Simples Nacional deverão 

apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS, discriminados na 

composição do BDI, compatíveis as alíquotas a que estão obrigadas a 

recolher, conforme previsão contida no Anexo IV da Lei Complementar 

123/2006. 

7.11.4.6. A composição de encargos sociais das empresas optantes pelo 

Simples Nacional não poderá incluir os gastos relativos às contribuições 

que estão dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), 

conforme dispões o art. 13, § 3º, da referida Lei Complementar; 

7.11.4.7. Será adotado o pagamento proporcional dos valores 

pertinentes à administração local relativamente ao andamento físico do 

objeto contratual, nos termos definidos no Termo de Referência e no 

respectivo cronograma. 

7.11.5. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, a 

contar da data de abertura do certame. 

7.11.6. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o teor das propostas 

apresentadas, seja quanto ao preço ou quaisquer outras condições que 

importem em modificações de seus termos originais, ressalvadas apenas as 

alterações absolutamente formais, destinadas a sanar evidentes erros materiais, 

sem nenhuma alteração do conteúdo e das condições referidas, desde que não 

venham a causar prejuízos aos demais licitantes. 

7.11.7. Erros formais no preenchimento da planilha não são motivo suficiente 

para a desclassificação da proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a 

necessidade de majoração do preço ofertado, atendidas as demais condições de 

aceitabilidade. 

7.11.8. Quanto aos custos indiretos incidentes sobre as parcelas relativas ao 

fornecimento de materiais e equipamentos, o licitante deverá apresentar um 

percentual reduzido de BDI, compatível com a natureza do objeto, conforme 

modelo anexo ao Edital; 

7.12. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a 

proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

7.13. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a 



  
  

  
  

  
  

  

  

nova data e horário para a continuidade da mesma. 

7.14. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao 

licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de 

melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital. 

7.14.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e 

passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido 

preço melhor. 

7.14.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 

acompanhada pelos demais licitantes. 

7.15. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, 

haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos 

artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o 

caso. 

 

8. DA HABILITAÇÃO 

8.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante 

detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual 

descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de 

sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta 

aos seguintes cadastros: 

8.1.1. SICAF; 

8.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, 

mantido pela Controladoria-Geral da União 

(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

8.1.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 

Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 

(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

8.1.4. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União - TCU; 

8.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante 

e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 

1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato 

de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, 

inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

8.1.6. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante 

inabilitado, por falta de condição de participação. 

8.2. O SICAF será utilizado para aferição da habilitação jurídica e da regularidade fiscal 

federal e trabalhista por meio de consulta “on line”. 

8.3. Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, 

especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao SICAF. 



  
  

  
  

  
  

  

  

8.4. Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente através do sítio 

oficial, ou na hipótese de se encontrar vencida no referido sistema, o licitante será 

convocado a encaminhar, no prazo de mínimo de 2 (duas) horas, documento válido que 

comprove o atendimento das exigências deste Edital, sob pena de inabilitação, ressalvado o 

disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas, empresas de 

pequeno porte e sociedades cooperativas, conforme estatui o art. 43, § 1º da LC nº 123, de 

2006. 

8.5. Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de 

Fornecedores – SICAF além do nível de credenciamento exigido pela Instrução Normativa 

SLTI/MPOG nº 2, de 2010, deverão apresentar a seguinte documentação relativa à 

Habilitação Jurídica e à Regularidade Fiscal e trabalhista, nas condições seguintes: 

8.6. Habilitação jurídica: 

8.6.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de 

Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

8.6.2. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de 

responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social 

em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, 

acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 

8.6.3. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no 

Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de 

prova da indicação dos seus administradores; 

8.6.4. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão 

expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, 

conforme o caso, que comprove a condição de microempresa ou empresa de 

pequeno porte, nos termos do artigo 8° da Instrução Normativa n° 103, de 

30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC; 

8.6.5. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 

País: decreto de autorização; 

8.6.6. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 

averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante 

sucursal, filial ou agência; 

8.6.7. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva; 

8.7. Regularidade fiscal e trabalhista: 

8.7.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 

8.7.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita 

Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), 

referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) 

por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos 



  
  

  
  

  
  

  

  

termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita 

Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional; 

8.7.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

(FGTS); 

8.7.4. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do 

trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito 

de negativa, nos termos do Título VII-A da consolidação das leis do trabalho, 

aprovada pelo decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

8.7.5. prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao 

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

com o objeto contratual; 

8.7.6. prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede 

do licitante; 

8.7.7. caso  o licitante seja considerado isento de tributos relacionados ao 

objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de 

declaração emitida pela correspondente Fazenda do domicílio ou sede do 

fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei; 

8.7.8. caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa, empresa 

de pequeno porte ou sociedade cooperativa, deverá apresentar toda a 

documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, 

mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

8.7.9. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a 

documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de 

pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do contrato, 

ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de regularização 

previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015; 

8.8. Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de 

Fornecedores – SICAF no nível da Qualificação Econômico-Financeira, conforme Instrução 

Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010, deverão apresentar a seguinte documentação: 

8.8.1. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, ou liquidação 

judicial, ou de execução patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor 

da sede do licitante, ou de seu domicílio, dentro do prazo de validade previsto na 

própria certidão, ou, na omissão desta, expedida a menos de 15 (quinze) dias 

contados da data da sua apresentação; 

8.8.2. balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 

social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa 

situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou 

balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando 

encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 

8.8.2.1. no caso de empresa constituída no exercício social vigente, 

admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações 



  
  

  
  

  
  

  

  

contábeis referentes ao período de existência da sociedade; 

8.8.3. comprovação da situação financeira da empresa será constatada 

mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e 

Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das fórmulas: 

LG =  
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

SG =  
Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

LC =  
Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

8.8.4. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem 

resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral 

(LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar 

patrimônio líquido não inferior a 5% do valor estimado da contratação ou do item 

pertinente.  

8.9. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, relativamente a todos os itens), 

deverão comprovar, ainda, a qualificação técnica, por meio de 

8.9.1. Registro ou inscrição da empresa licitante no CREA (Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou no CAU (Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo), conforme as áreas de atuação previstas no Termo de Referência, 

em plena validade; 

8.9.2. Quanto à capacitação técnico-operacional: apresentação de um ou 

mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito 

público ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo à 

execução de obra ou serviço de engenharia, compatível em características, 

quantidades e prazos com o objeto da presente licitação, envolvendo as 

parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação:  

8.9.2.1. Serviços de pintura e marcenaria. 

8.9.3. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, 

deverão ter as seguintes informações: 

8.9.3.1. Descrição das características técnicas das obras ou serviços 

executados total ou parcialmente; 

8.9.3.2. Documento firmado por representante legal do contratante; 

8.9.3.3. Data de emissão; 

8.9.3.4. Documento de Responsabilidade técnica expedido em razão 



  
  

  
  

  
  

  

  

da obra ou serviço executado. 

8.9.4. Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante 

apresentação de Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA ou 

CAU da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) 

responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão da 

obra, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou o 

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo à execução dos serviços 

que compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da 

contratação, a saber: 

8.9.4.1. Para o Engenheiro civil serviços de engenharia de manutenção 

predial ou reformas, que incluam serviços de pintura e marcenaria 

8.9.4.2. Para o Arquiteto e Urbanista serviços de engenharia de 

manutenção predial ou reformas, que incluam serviços de pintura e 

marcenaria. 

8.9.5. Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima 

elencados deverão pertencer ao quadro permanente da licitante, na data 

prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste 

Edital, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato 

social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente 

registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de 

serviços com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaração de 

compromisso de vinculação contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor 

do certame. 

8.9.6. No decorrer da execução do serviço, os profissionais de que trata este 

subitem poderão ser substituídos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, 

de 1993, por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que a 

substituição seja aprovada pela Administração. 

8.9.7. Declaração formal de que disporá, por ocasião da futura contratação, 

das instalações, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para 

a execução contratual, conforme especificado no Termo de Referência deste 

Edital e outros anexos. 

8.9.8. Atestado de vistoria assinado pelo servidor responsável, caso exigido 

no Termo de Referência;  

8.10. Comprovante de Inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades 

Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, acompanhado do 

respectivo Certificado de Regularidade válido, nos termos do artigo 17, inciso II, da Lei n° 

6.938, de 1981, e da Instrução Normativa IBAMA n° 06, de 15/03/2013, e legislação 

correlata, para o exercício de atividade de obras civis, classificada como potencialmente 

poluidora ou utilizadora de recursos ambientais, conforme Anexo I da Instrução Normativa 

IBAMA n° 06, de 15/03/2013, ou de norma específica (art. 2º, IN 6/2013).  

8.11. Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima, deverão 



  
  

  
  

  
  

  

  

ser apresentados em meio digital pelos licitantes, por meio de funcionalidade presente no 

sistema (upload), no prazo mínimo de 2 (duas) horas, após solicitação do Pregoeiro no 

sistema eletrônico.  Somente mediante autorização do Pregoeiro e em caso de 

indisponibilidade do sistema, será aceito o envio da documentação por meio do e-mail 

colic.cmar@ifrj.edu.br . Posteriormente, os documentos serão remetidos em original, por 

qualquer processo de cópia reprográfica, autenticada por tabelião de notas, ou por servidor 

da Administração, desde que conferidos com o original, ou publicação em órgão da 

imprensa oficial, para análise, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após encerrado o prazo para 

o encaminhamento via funcionalidade do sistema (upload), fac-símile (fax) ou e-mail. 

8.12.1 Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes, 

salvo aqueles legalmente permitidos. 

8.12. Se a menor proposta ofertada for de microempresa, empresa de pequeno porte ou 

sociedade cooperativa e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange 

à regularidade fiscal, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após 

solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico, comprovar a regularização. O prazo poderá 

ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo 

licitante, mediante apresentação de justificativa. 

8.12.1.  A não regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior 

acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste 

Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, 

empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na 

documentação fiscal, será concedido o mesmo prazo para regularização. 

8.12.2.  Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos 

exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 

horário para a continuidade da mesma. 

8.13. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de apresentar 

quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação, ou apresentá-los em desacordo com 

o estabelecido neste Edital. 

8.14. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 

ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se 

a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

8.15. Como condição para a aplicação do tratamento diferenciado previsto na Lei 

Complementar n. 123/2006, a Comissão de Licitação poderá realizar consultas e diligências 

para verificar se o somatório dos valores das ordens bancárias recebidas pela 

ME/EPP/COOP, no exercício anterior, extrapola o limite previsto no artigo 3°, inciso II, da 

referida Lei, ou o limite proporcional de que trata o artigo 3°, §2°, do mesmo diploma, em 

caso de início de atividade no exercício considerado. 

8.15.1.  Para a microempresa ou empresa de pequeno porte, a consulta 

também abrangerá o exercício corrente, para verificar se o somatório dos valores 

das ordens bancárias por ela recebidas, até o mês anterior ao da sessão pública 

da licitação, extrapola os limites acima referidos, acrescidos do percentual de 



  
  

  
  

  
  

  

  

20% (vinte por cento) de que trata o artigo 3°, §§ 9°-A e 12, da Lei 

Complementar n° 123, de 2006; 

8.15.2.  A participação em licitação na condição de microempresa ou empresa 

de pequeno porte, sem que haja o enquadramento nessas categorias, ensejará 

a aplicação das sanções previstas em Lei e a exclusão do regime de tratamento 

diferenciado. 

8.16. O licitante que estiver concorrendo em mais de um item ficará obrigado a comprovar 

os requisitos de habilitação cumulativamente, sob pena de inabilitação. 

8.17. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.   

9 DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

9.1 A sessão pública poderá ser reaberta: 

9.1.1 Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos 

anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja 

anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos 

anulados e os que dele dependam. 

9.1.2 Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando 

o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o 

instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal, nos 

termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão 

adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento 

da etapa de lances.  

9.2 Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a 

sessão reaberta. 

9.2.1 A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, 

ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

9.2.2 A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os 

dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus 

dados cadastrais atualizados.  

10 DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

10.1 A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo 
estabelecido pelo Pregoeiro no “chat”, a contar da solicitação no sistema eletrônico e 
deverá: 

10.1.1 ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, 

sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha 

ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante 

legal. 

10.1.2 apresentar a planilha de custos e formação de preços, devidamente 

ajustada ao lance vencedor, em conformidade com o modelo anexo a este 



  
  

  
  

  
  

  

  

instrumento convocatório. 

10.1.3 conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante 

vencedor, para fins de pagamento. 

10.2 A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração 

no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o 

caso. 

10.2.1 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a 

Contratada. 

 

11. DOS RECURSOS 

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal de microempresa, 

empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o caso, será concedido o prazo 

de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de 

forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais 

motivos, em campo próprio do sistema. 

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a 

existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 

fundamentadamente. 

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas 

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de 

recorrer importará a decadência desse direito. 

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o 

prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os 

demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem 

contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que 

começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada 

vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 

endereço constante neste Edital. 

 

12. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

12.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do 

Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a 

regular decisão dos recursos apresentados. 

12.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 



  
  

  
  

  
  

  

  

competente homologará o procedimento licitatório. 

 

13. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

13.1. O adjudicatário, no prazo de 10 (dez) dias após a assinatura do Termo de Contrato, 

prestará garantia no valor correspondente a 2(dois) por cento do valor do Contrato, que será 

liberada de acordo com as condições previstas neste Edital, conforme disposto no art. 56 da 

Lei nº 8.666, de 1993, desde que cumpridas as obrigações contratuais. 

13.1.1. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia 

acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor 

do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento). 

13.1.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco dias) 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;  

13.2. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger 

um período de 90 dias após o término da vigência contratual, conforme o item 3.1 do Anexo 

VII-F da IN SEGES/MP nº 5/2017.  

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

13.3.1. prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não 

adimplemento das demais obrigações nele previstas; 

13.3.2. prejuízos causados à Contratante ou a terceiro, decorrentes de culpa 

ou dolo durante a execução do contrato; 

13.3.3. as multas moratórias e punitivas aplicadas pela Contratante à 

Contratada; 

13.3.4. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não 

adimplidas pela contratada, quando couber. 

13.4. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos 

indicados no item anterior, observada a legislação que rege a matéria. 

13.5. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, em conta 

específica na Caixa Econômica Federal, com correção monetária.  

13.6. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a 

garantia deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições. 

13.7. 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 10 

(dez) dias úteis, contados da data em que for notificada. 

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

matéria. 

13.9. Será considerada extinta a garantia: 



  
  

  
  

  
  

  

  

13.9.1.  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; 

13.9.2.  no prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência, caso a 

Contratante 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.  

13.10. 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. 

13.11. A garantia, se prestada na forma de fiança bancária ou seguro-garantia, deverá ter 

validade durante a vigência do contrato. 

 

14. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

14.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado 

Termo de Contrato ou aceito instrumento equivalente (Nota de Empenho/Carta 

Contrato/Autorização). O prazo de vigência da contratação é de 190 (cento e noventa) dias 

contados do(a) data de assinatura do contrato prorrogável na forma dos arts. 57, §1° e 79, 

§5º, da Lei n° 8.666/93. 

14.2. Previamente à contratação, a Administração realizará consulta “on line” ao SICAF, 

bem como ao Cadastro Informativo de Créditos não Quitados – CADIN, cujos resultados 

serão anexados aos autos do processo. 

14.2.1. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado 

deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) 

dias, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos. 

14.3. O adjudicatário terá o prazo de 5(cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua 

convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar o instrumento equivalente, 

conforme o caso, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 

previstas neste Edital. 

14.3.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou 

entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento 

equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite 

do adjudicatário, mediante correspondência postal com aviso de recebimento 

(AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 5 

(cinco) dias úteis, a contar da data de seu recebimento. 

14.4. O prazo previsto para assinatura ou aceite poderá ser prorrogado, por igual período, 

por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

14.5. Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato ou aceite do 



  
  

  
  

  
  

  

  

instrumento equivalente, não comprovar que mantém as mesmas condições de habilitação, 

ou quando, injustificadamente, recusar-se à assinatura ou aceite, poderá ser convocado 

outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para, após a verificação da 

aceitabilidade da proposta, negociação e comprovados os requisitos de habilitação, celebrar 

a contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e das demais cominações 

legais. 

 

15. DO REAJUSTE 

15.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de 

Contrato, anexo a este Edital. 

 

16.  DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

16.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos 

no Termo de Referência. 

 

17.  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

17.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de 

Referência. 

18. DO PAGAMENTO   

18.1.  O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados 

da apresentação da Nota Fiscal/Fatura.  

18.2. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do atesto do gestor do contrato 

acerca da execução dos serviços previstos em cada etapa, observado o cronograma físico-

financeiro. 

18.3. A apresentação da Nota Fiscal/Fatura deverá ocorrer no prazo de até 10 (dez) dias 

corridos, contado da data final do período de adimplemento da parcela da contratação a que 

aquela se referir. 

18.4. A Nota Fiscal/Fatura será emitida pela Contratada de acordo com os seguintes 

procedimentos: 

18.4.1.  Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no 

Cronograma Físico-Financeiro, a Contratada apresentará à fiscalização 

contratual a medição prévia dos serviços executados no período, através de 

planilha e memória de cálculo detalhada. 

18.4.2.  Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os 

serviços previstos para aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, 

estiverem executados em sua totalidade e devidamente atestados pelo gestor do 

contrato. 

18.4.3.  Juntamente com a primeira medição de serviços, a Contratada deverá 



  
  

  
  

  
  

  

  

apresentar comprovação de matrícula da obra junto à Previdência Social, 

conforme o caso. 

18.4.4.  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. 

18.5. A fiscalização contratual elaborará, no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados da 

apresentação da medição pela Contratada, em consonância com as suas atribuições, 

relatório circunstanciado contendo o registro, a análise e a conclusão acerca das 

ocorrências na execução do contrato e demais documentos que julgarem necessários, 

devendo encaminhá-lo ao gestor do contrato para manifestação conclusiva sobre o atesto 

da execução da etapa.  

18.6. O gestor do contrato terá o prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da data do 

relatório circunstanciado da fiscalização, para realizar a análise dos relatórios e de toda a 

documentação apresentada pela fiscalização técnica e administrativa 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. 

18.7. Aprovados os serviços, o gestor do contrato emitirá termo circunstanciado para efeito 

de atesto da etapa do cronograma físico-financeiro, comunicando a contratada para que 

emita a Nota Fiscal/Fatura no valor da medição definitiva aprovada, acompanhada da 

planilha de medição de serviços e de memória de cálculo detalhada.  

18.8. A aprovação da medição prévia apresentada pela Contratada não a exime de 

qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços 

executados. 

18.9. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor 

competente, condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura 

apresentada em relação à etapa do cronograma físico-financeiro executada, devidamente 

acompanhada das comprovações mencionadas no item 2 do Anexo XI da IN SEGES/MP nº 

5/2017. 

18.10. 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. 

18.11. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 

bancária para pagamento. 

18.12. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para 

verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital. 

18.13. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será 

providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser 

prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante. 

18.14. 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.   

18.15. 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. 

18.16. 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.   

18.17. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse 

público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima 

autoridade da contratante, não será rescindido o contrato em execução com a 

contratada inadimplente no SICAF. 

18.18. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 

aplicável, nos termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MPDG n. 5/2017, quando 

couber.  

18.18.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional não sofrerá 

a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele 

regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de 

comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento 

tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

18.18.2. Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), 

será observado o disposto na Lei Complementar nº 116, de 2003, e legislação 

municipal aplicável. 

18.19. 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) 

     365 

I = 0,00016438 

TX = Percentual da taxa anual = 6%. 

19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

19.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o 



  
  

  
  

  
  

  

  

licitante/adjudicatário que: 

19.1.1. não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento 

equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta; 

19.1.2. apresentar documentação falsa; 

19.1.3. deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

19.1.4. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

19.1.5. não mantiver a proposta; 

19.1.6. cometer fraude fiscal; 

19.1.7. comportar-se de modo inidôneo; 

19.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às 

condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre 

os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase 

de lances. 

19.3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos 

subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às 

seguintes sanções: 

19.3.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não 

acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação; 

19.3.2. Multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) 

prejudicado(s) pela conduta do licitante; 

19.3.3. Impedimento de licitar e de contratar com a União e 

descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos; 

19.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de 

impedimento. 

19.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, 

observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na 

Lei nº 9.784, de 1999. 

19.6. 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. 

19.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

19.8. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo 

de Referência. 

 

20.  DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

20.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, 



  
  

  
  

  
  

  

  

qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

20.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 

colic.cmar@ifrj.edu.br ou por petição dirigida ou protocolada no endereço Rua Senador 

Furtado 121-125, Maracanã, Rio de Janeiro, CEP: 20270-021 seção Coordenação Geral de 

Administração, Sala 216. 

20.3. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro 

horas. 

20.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do 

certame. 

20.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser 

enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da 

sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no 

Edital. 

20.6. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos 

no certame. 

20.7. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão 

entranhados nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por 

qualquer interessado. 

 

21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

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

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

primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não 

haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.   

21.2. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou 

falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, 

mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes 

validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

21.3. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

21.4. As licitantes, quando solicitadas, deverão disponibilizar todas as informações 

necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre 

outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação e das correspondentes 

Certidões de Acervo Técnico (CAT), endereço atual da contratante e local em que foram 

executadas as obras e serviços de engenharia.   

21.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 

Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

21.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 

propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 



  
  

  
  

  
  

  

  

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

21.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o 

dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de 

expediente na Administração. 

21.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os 

princípios da isonomia e do interesse público. 

21.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais 

peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

21.10. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico 

https://www.comprasgovernamentais.gov.br, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no 

endereço Rua Senador Furtado 121-125, Maracanã, Rio de Janeiro, CEP: 20270-021 seção 

Coordenação Geral de Administração, Sala 216, nos dias úteis, no horário das 10:00 horas 

às 16:00 horas, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo 

permanecerão com vista franqueada aos interessados. 

21.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

21.11.1. ANEXO I - Termo de Referência; 

21.11.2. ANEXO II – Memorial Descritivo; 

21.11.3. ANEXO III – Minuta de Termo de Contrato; 

21.11.4. ANEXO IV – Modelo de Planilha de Custos e Formação de Preços 

21.11.5. Anexo V – Modelo de Composição do BDI; 

21.11.6. Anexo VI – Modelo de Cronograma Físico-Financeiro 

21.11.7. ANEXO VII – Modelo de Declaração de cumprimento ao disposto no 

inciso XXXIII do art. 7º, da Constituição Federal; 

21.11.8. ANEXO VIII – Modelo de Proposta; 

21.11.9. ANEXO IX – Modelos de declaração de elaboração independente de 

proposta; 

21.11.10. ANEXO X – Modelo de declaração de inexistência de fato 

superveniente impeditivo da habilitação; 

21.11.11. ANEXO XI - Modelo de declaração de microempresa, de empresa de 

pequeno porte, ou de cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 

2007; 

 

Rio de Janeiro , 21 de novembro de 2018 

Coordenação Geral de Administração 



  
  

  
  

  
  

  

  

 

ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

  
  

PREGÃO ELETRÔNICO nº. 003/2018                 

 CAMPUS RIO DE JANEIRO  

 UASG :158502 

 

 

1. OBJETO:  

1.1 Contratação de empresa especializada em serviços de pintura externa sobre selador 
com correção de algumas imperfeições em massa acrílica, pintura em superfície metálica 
com aplicação de primer e tinta esmalte sintético sobre zarcão e substituição de 
60(sessenta) portas de madeira, pintura de portas e portais de madeira com tinta esmalte, 
colocação de uma porta em vidro temperado de 10mm duas folhas na biblioteca e 
adaptação de sala para terceirizados de acordo com projetos, especificações, planilha e 
cronograma conforme anexos  para atender as demandas do Campus Rio de Janeiro do 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ).  

       

2. LOCAL:  

       O local do serviço objeto da Licitação é na Unidade de Ensino Profissionalizante do 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO, 
Campus Rio de Janeiro, situado à Rua Senador Furtado 121/125, Município Rio de Janeiro, 
RJ.  

  

3.  DESCRIÇÃO DO OBJETO:  

Item  Descrição do Objeto  Unidade  Quant.  Valor Estimado 
(R$)  

1  Contratação de empresa especializada em 
serviços de pintura externa sobre selador 
com correção de algumas imperfeições 
em massa acrílica, pintura em superfície 
metálica com aplicação de primer e tinta 
esmalte sintético sobre zarcão e 
substituição de 60(sessenta) portas de 
madeira, pintura de portas e portais de  

serviço  01    238.934,53   



  
  

  
  

  
  

  

  

 madeira com tinta esmalte, colocação de 
uma porta em vidro temperado de 10mm 
duas folhas na biblioteca e adaptação de 
sala para terceirizados de acordo com 
projetos, especificações, planilha e 
cronograma conforme anexos  para 
atender as demandas do Campus Rio de 
Janeiro do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 
(IFRJ).  

   

  

4. JUSTIFICATIVA 

A contratação dos serviços justifica-se à necessidade de manutenção das pinturas 
do Campus Rio de Janeiro do IFRJ, desgastadas devido às intempéries e a própria limpeza 
dos ambientes, que causam alterações nas características dos materiais, tais como: 
descoloração das tintas empregadas, manchas e outros defeitos, de forma que se faz 
inevitável a recomposição constante dos locais afetados, portas em péssimas condições 
necessitando serem substituídas e adaptação de um ambiente para os terceirizados, 
proporcionando condições adequadas ao pleno funcionamento e desenvolvimento das 
atividades de ensino e administrativas da instituição, bem como a preservação do patrimônio 
público.  

   

5. FUNDAMENTO LEGAL:  

       Esta Licitação está fundamentada na Contratação de pessoa jurídica para pintura 
externa do Campus Rio de Janeiro/IFRJ Lei nº. 8.666/93, de 21 de junho de 1993.   

  

6. PROCEDIMENTO LEGAL:  

a) Aprovação do Projeto Básico pelo Diretor Geral do Campus Rio de Janeiro do 
IFRJ;  

b) Realização da Licitação sob a modalidade de Pregão Eletrônico;  

c) Contratação da empresa vencedora;  

d) Execução e acompanhamento da obra.  

  

7. FORMA DE EXECUÇÃO:  

       Os serviços, objeto da presente contratação, serão realizados na forma indireta, sob o 
regime de empreitada por preço global.  

  

8. PERIODICIDADE:  

       O prazo para a execução da obra deverá ser fixado em 90 (noventa) dias consecutivos, 
a partir do recebimento da Ordem de Serviço.  



  
  

  
  

  
  

  

  

  

9. GESTÃO E CONTROLE DA QUALIDADE:  

       Será adquirida através de exigências contratuais bem claras e definidas, para a 
execução dos serviços conforme este Projeto Básico.  

       O controle da qualidade será obtido através da constante fiscalização da Contratante e 
por vias de exigências legais, conforme este Projeto Básico.  

  

10. VANTAGENS:  

• Maximizar a aplicação dos recursos públicos;  

• Promover a ampliação da competitividade;  

• Cumprir as determinações legais existentes no país.  
  

11. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO:  

       Durante o período de vigência, este Contrato será acompanhado e fiscalizado por 
servidores do IFRJ para tanto instituída, e com possibilidade de contratação de terceiros, a 
serem designados em uma Comissão de Fiscalização, devendo esta Comissão atender ao 
disposto no Edital e ao Contrato ao qual este Projeto Básico é anexo.  

        A Comissão de Fiscalização do IFRJ deverá:  

• Promover as avaliações das etapas executadas, observado o disposto no 
Cronograma Físico-Financeiro; e  

• Atestar os documentos referentes à conclusão de cada etapa, nos termos 
contratados, para efeito de pagamento.  

       Além do acompanhamento e da fiscalização da obra, a Comissão de Fiscalização do 
IFRJ, ou outro servidor devidamente autorizado poderá, ainda, sustar qualquer trabalho que 
esteja sendo executado em desacordo com o especificado, sempre que essa medida se 
tornar necessária.  

       As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante da 
Comissão de Fiscalização do IFRJ deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo 
hábil para a adoção das medidas convenientes.  

 

12. OBRIGAÇÕES TÉCNICAS DA CONTRATADA QUANTO A EXECUÇÃO DOS 

SERVIÇOS:  

       Uma vez efetivada a contratação, a licitante vencedora do certame, como contratada, 
deverá atender as obrigações técnicas dispostas a seguir:  

• Fornecer e executar a obra, objeto deste Contrato no local determinado pelo 
IFRJ, bem como cumprir fielmente o presente Contrato de modo que, no prazo 
estabelecido, a obra seja entregue em perfeitas condições de uso e funcionamento;  

• Dar integral cumprimento ao Edital, a este Projeto Básico, ao Memorial 
Descritivo, à Planilha Orçamentária com formação de preços, ao Cronograma 
Físico-Financeiro, às respectivas Plantas do Projeto da obra, e aos demais 
anexos; os quais passam a integrar este Instrumento, independentemente de 



  
  

  
  

  
  

  

  

transcrição. Os serviços contratados deverão ser executados de acordo com os 
projetos apresentados neste Projeto Básico;  

• Proceder a minucioso exame no local da obra, de todos os elementos 
constantes deste Termo de Referência, como Projetos, Memoriais e Planilhas, de 
modo a verificar a todas as condições, medidas, quantidades e técnicas necessárias 
ao desenvolvimento dos serviços, para a perfeita compreensão e execução da obra, 
dirimindo duvidas junto à Comissão de Fiscalização do IFRJ;  

• Observar, na execução das obras e dos serviços, as Leis, os Regulamentos, 
as Posturas, inclusive de Segurança e Medicina do Trabalho, de Segurança Pública 
e de Proteção ao Meio Ambiente, bem como as normas da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT), das concessionárias de energia, água e telefonia, além 
das consagradas pelo uso;  

• Esclarecer junto à Comissão de Fiscalização do IFRJ quaisquer dúvidas 
nesse sentido, que possam causar descontinuidade dos serviços. Nestas condições, 
eventuais omissões e discrepâncias do presente Projeto Básico não justificarão a 
não execução ou não fornecimento de material e ou serviço dentro de um bom 
padrão de qualidade;  

• Responsabilizar-se pela construção, operação, manutenção e segurança do 
canteiro de obras, vigilância, organização e manutenção do esquema de prevenção 
de incêndio, bem como outras construções provisórias necessárias, compatível com 
o porte da obra a ser executada, bem como arcar com as suas despesas 
decorrentes, efetuando pontualmente o pagamento de todos os encargos de 
instalação, consumo e manutenção desse canteiro, tais como energia, água e 
esgoto, telefonia, entre outras;  

• Fornecer e instalar as Placas de Obra exigidas pelo IFRJ, com os dados 
necessários e na forma da legislação pertinente; e quando necessário, pelos outros 
órgãos competentes;  

• Manter no escritório no canteiro de obras o Memorial Descritivo, a Planilha 
Orçamentária com formação de preços, o Cronograma Físico-Financeiro atualizado, 
conjunto de cópias das Plantas do Projeto completo referente à execução da obra 
nas suas últimas versões revisadas, o Livro/Diário de Ocorrência e cópias do 
Contrato e das Medições;  

• Manter no escritório do canteiro de obras, em local visível e à disposição da 
Comissão de Fiscalização quadro de controle de funcionários com a qualificação e o 
número de pessoas trabalhando na obra, diariamente atualizado e compatível com a 
natureza da obra e com seu cronograma, de modo a imprimir aos trabalhos o ritmo 
necessário ao cumprimento dos prazos contratuais;  

• Providenciar, às suas expensas, junto ao CREA-RJ (Conselho Regional de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro), CAU-RJ (Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro), Administrações Regionais, 
concessionárias, autarquias e demais órgãos/instituições impostas por lei, as 
Anotações de Responsabilidade Técnica (ART), alvarás, licenças, taxas e exigências 
de qualquer natureza; estudos, revalidação e aprovação de projetos; e o registro do 
Contrato e quaisquer outros documentos, registros e/ou franquias, necessários à 
execução da obra;  

• Pagar as taxas, impostos, licenças, seguros, multas, franquias, serviços, 



  
  

  
  

  
  

  

  

salários, encargos sociais e trabalhistas e quaisquer despesas diretas ou indiretas 
referentes à obra, inclusive registros e autenticações do Contrato e dos documentos 
a ele relativos, de forma que, em hipótese alguma, tais responsabilidades poderão 
ser atribuídas ao Contratante;  

• Arcar com despesas referentes a materiais de escritório, cópias heliográficas, 
plotagens, energia elétrica, telefone, transporte de operários, pessoal técnico e 
administrativo, materiais e equipamentos utilizados na execução de obra e despesas 
decorrentes de estadia e alimentação de pessoal, necessários à obra;  

• Providenciar as ações necessárias, inclusive de sinalização, no sentido de 
garantir proteção e segurança aos operários, técnicos e demais pessoas envolvidas 
direta ou indiretamente com a execução da obra, em todas as suas etapas. Deverão 
ser fornecidos e instalados, as expensas da Contratada, os equipamentos de 
proteção coletiva que se fizerem necessários no decorrer das diversas etapas da 
obra, de acordo com o previsto na NR 18 da Portaria n.º 3214 do Ministério do 
Trabalho, bem como nos demais dispositivos de segurança;  

• Manter ininterrupto serviço de vigilância no canteiro de obras, cabendo-lhe 
integral responsabilidade pela guarda da obra, e de seus materiais, equipamentos e 
patrimônio, até sua entrega ao Contratante;  

12.1.1.  Quanto à mão-de-obra a ser empregada, a Contratada deverá:  

• Designar Engenheiro Civil, responsável técnico junto ao CREA-RJ ou 
Arquiteto e Urbanista, responsável técnico junto ao CAU-RJ, pela obra a ser 
desenvolvida com vínculo formal com a Contratada. É admitida a substituição do 
Responsável Técnico por profissional de experiência equivalente ou superior, desde 
que aprovada pela Comissão de Fiscalização. Este profissional terá interlocução 
direta com a Comissão de Fiscalização do IFRJ, no local da obra, que assuma a 
responsabilidade de deliberar sobre qualquer determinação de urgência que se torne 
necessária, e que, para tanto, deverá informar à Comissão seu nome, endereço, e-
mail e telefone, no prazo de 02 (dois) dias, contados da sua assinatura, bem como 
quando do seu comparecimento à obra, estabelecer dias e horários previamente 
definidos com a Comissão de Fiscalização;  

• Manter no local da obra, durante a sua execução, 01 (um) engenheiro ou 
arquiteto residente em tempo parcial que, na ausência do Responsável Técnico, se 
não for o próprio, poderá representá-la sempre que for necessário;  

• Submeter à aprovação da Comissão de Fiscalização do IFRJ, antes do início 
dos trabalhos, a relação nominal de seu pessoal técnico envolvido com a execução 
da obra;  

• Manter na obra o número de funcionários e equipamentos suficientes e 
necessários para a boa execução e conclusão dos serviços constantes no Projeto e 
Memorial Descritivo, cumprindo os prazos parciais e totais fixados no Cronograma, 
obedecendo às normas da ABNT. A mão de obra a ser empregada será de 
qualidade e especializada, visando acabamento esmerado na obra;  

• Respeitar a qualidade dos serviços executados;  

• Executar testes e/ou ensaios para verificação do desempenho de material ou 
serviço, em órgão oficial, a pedido de Comissão de Fiscalização, caso ocorra alguma 
patologia, vício, defeito ou incorreção na construção ou por qualquer outro motivo 



  
  

  
  

  
  

  

  

que desabone a qualidade dos serviços, com as despesas por conta da Contratada;  

• Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no 
total ou em parte, os serviços efetuados referentes em que se verificar alguma 
patologia, vício, defeito ou incorreção resultante da execução ou dos materiais 
utilizados, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, contados da ciência pela Comissão de 
Fiscalização, ou no prazo para tanto estabelecido pela mesma;  

• Apresentar seus empregados convenientemente uniformizados e/ou com 
identificação mediante crachás, adequados às suas funções e condições de trabalho;  

• Realizar as despesas com mão de obra, inclusive as decorrentes de 
obrigações previstas na legislação fiscal, social e trabalhista, apresentando ao IFRJ, 
quando exigido, cópias dos documentos de quitação;  

• Fornecer aos empregados da obra todos os equipamentos de proteção 
individuais (E.P.I.) e equipamentos de proteção coletivo (E.P.C.) necessários e 
adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas da obra, 
conforme previsto na NR 06 e NR 18 da Portaria n.º 3214 do Ministério do Trabalho, 
bem como nos demais dispositivos de segurança;  

• Manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares do IFRJ, porém, 
sem qualquer vínculo empregatício com o órgão;  

• Atentar para que seus empregados tratem com urbanidade e cortesia o 
pessoal do IFRJ e visitantes;  

• Substituir, imediatamente, qualquer empregado seu que o IFRJ julgar 
necessário quando considerado inconveniente à boa ordem e às normas 
disciplinares do IFRJ;  

• Responder pelos danos pessoais e patrimoniais, de qualquer natureza, que 
venham a sofrer seus empregados, terceiros ou o IFRJ, em razão de acidentes, de 
ação ou de omissão, dolosa ou culposa, de empregados e prepostos da Contratada 
ou de quem em seu nome agir, ainda que ocorridos em via pública;  

• Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, 
custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de 
seus empregados e prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades 
decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas 
por força da lei, ligadas ao cumprimento deste Contrato;  

• Apresentar os registros da mão-de-obra empregada no presente Contrato, 
termos de rescisão, se houver, pagamentos de férias e demais encargos, sempre 
que o Contratante assim o solicitar;  

12.1.2. Quanto aos materiais a serem utilizados, a Contratada deverá:  

• Utilizar, na execução da obra, equipamentos, instalações, ferramentas, mão-
de-obra e materiais novos e de qualidade comprovada;  

• Prever a execução de todos os serviços, bem como o fornecimento de todos 
os materiais necessários para a sua perfeita execução;  

• Discriminar, de acordo com Memorial Descritivo e Planilha Orçamentária, as 
especificações normativas e/ou do fabricante, produto ou marca dos materiais 
industrializados a serem empregados.  



  
  

  
  

  
  

  

  

• Apresentar os materiais a serem fornecidos e empregados na obra como de 
qualidade comprovada, novos e sem defeitos, devendo obedecer às normas e 
especificações prescritas nas normas da ABNT e do INMETRO, as condições e 
especificações do Projeto e do Memorial Descritivo, regulamentos das 
concessionárias, recomendações, prescrições normativas dos fabricantes e 
fornecedores de produtos, materiais e/ou serviços;  

Providenciar para que os materiais estejam a tempo no local da obra para fazer 
cumprir os prazos parciais e totais fixados no cronograma;  

• Submeter à Comissão de Fiscalização do IFRJ consulta sobre quaisquer 
alterações da especificação normativa e/ou do fabricante, produto ou marca 
especificada por parte da Contratada, só podendo ser proposta por motivos 
relevantes de força maior, e serão admitidas após a apresentação das eventuais 
alternativas pela Contratada. A indicação da marca dos materiais, produtos e 
equipamentos têm a finalidade única de garantir a qualidade, acabamento e 
especificação, podendo ser usados produtos de outras marcas, desde que estes 
obedeçam, no mínimo, aos padrões das citadas marcas e sejam aprovados pela 
Comissão de Fiscalização do IFRJ.  

• Encaminhar por escrito toda e qualquer proposta de substituição das 
especificações, contendo os esclarecimentos necessários sobre esses motivos, bem 
como as especificações do novo produto, devendo ser encaminhado à Comissão de 
Fiscalização, ficando a critério desta a análise, aprovação, veto ou indicação de 
alternativas de outros produtos; não servirá tal consulta para justificar o não 
cumprimento dos prazos previstos no Contrato.  

• Substituir o material incorporado às obras, sem ônus para o IFRJ, caso não 
esteja de acordo com os padrões de qualidade e durabilidade necessários. Todo o 
material especificado admitirá similaridade desde que as alternativas propostas 
apresentem tanto características físico-químico-operacionais, de qualidade, 
resistência e aspecto, iguais ou superiores àquelas dos materiais especificados 
quanto compatibilidade com o sistema instalado, o que deverá ser comprovada por 
laudos ou pareceres, e levantamento de custos, a serem apresentados pela 
Contratada para a análise e decisão;  

• Providenciar, às suas expensas, tal atestado de similaridade de desempenho 
dos materiais apresentados, junto a instituições ou fundações capacitadas para este 
fim, quando do uso de similar ao descrito nas Especificações Técnicas, sempre que 
a fiscalização da Comissão de Fiscalização do IFRJ julgar necessário;  

• Garantir que toda a madeira utilizada na obra deverá ser certificada e ter 
origem em planos de manejo florestais sustentáveis aprovados pelo IBAMA.  

• Executar as suas custas, ensaios, verificações e testes de materiais e de 
equipamentos ou de serviços executados, bem como acompanhamento tecnológico 
da obra, quando exigidos pelas normas ou pela fiscalização. Deverão ser 
apresentadas as amostras dos materiais, a serem empregados para aprovação da 
Comissão de Fiscalização, convenientemente etiquetadas, com a assinatura do 
responsável técnico da obra, cabendo à Contratada, mantê-las sob a sua guarda no 
canteiro de serviços em local apropriado e de fácil acesso, para as necessárias 
comparações;  

• Permitir à Comissão de Fiscalização do IFRJ e àqueles a quem o IFRJ 



  
  

  
  

  
  

  

  

formalmente indicar, acesso às suas instalações e a todos os locais onde estiverem 
sendo estocados materiais relacionados com a obra;  

• Responsabilizar-se pela guarda, segurança e proteção de todo o material, 
equipamentos e ferramentas utilizadas na obra, até a conclusão dos trabalhos. A 
Contratada deverá apresentar relação de materiais, ferramentas, máquinas e 
equipamentos que derem entrada no local da obra, ficando a liberação dos mesmos, 
ao término dos trabalhos, sob a responsabilidade da Comissão de Fiscalização;  

• Não manter no canteiro de serviços quaisquer materiais estranhos à obra;  

•         Efetuar periodicamente ou quando solicitada pela Comissão de 
Fiscalização, atualização de Cronograma e previsão de desembolso de modo a 
manter o IFRJ perfeitamente informado sobre o andamento dos serviços;  

•        Manter no canteiro de obras “Livro/Diário de Obras” fornecido pela 
própria empresa, com folhas devidamente numeradas, onde serão feitas anotações e 
ocorrências diárias sobre o andamento dos trabalhos que, a critério das partes, 
devam ser objeto de registro, e que requeiram providências das partes. Constarão de 
assuntos tais como atividades em execução formais, indicações técnicas, datas de 
início e término das etapas de serviços, causa e datas de início e término de 
eventuais interrupções, solicitações, informações diversas e alterações dos serviços. 
Deverá necessariamente, ser apresentado à Comissão de Fiscalização do IFRJ, a 
cada visita técnica de fiscalização, para conhecimento e visto, o qual deverá possuir 
as seguintes características:  

• Será único, de capa resistente, com páginas numeradas tipograficamente em 
sequência, confeccionado em 03 (três) vias com as seguintes destinações: 1ª via: 
original (acompanhará o pedido de recebimento dos serviços); 2ª via: cópia (da 
Comissão de Fiscalização do IFRJ) e, 3ª via: cópia (da empresa), sendo as duas 
últimas de cada trinca destacável;  

• A primeira página do “livro” será a de abertura e deverá conter uma descrição 
geral dos serviços, os dados contratuais mais importantes, a data do início efetivo 
dos serviços, a indicação do nome e qualificação do responsável técnico da 
Contratada pelos serviços, os nomes e qualificações dos autores do projeto, os 
nomes e qualificações da Comissão de Fiscalização, devendo ser assinado por 
todos os indicados;  

• Caberá ao responsável técnico da Contratada o seu preenchimento. O 
representante da Comissão de Fiscalização anotará em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas com a execução da obra mencionada, determinando o que 
for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;  

• A última folha do “livro” deverá conter um relato sucinto do andamento dos 
serviços, destacando os fatos mais importantes ocorridos; indicar o prazo utilizado 
para sua execução; esclarecer as responsabilidades pelo eventual atraso verificado 
e o seu prazo final; qualificar os engenheiros que participaram da sua execução e 
fiscalização e será assinado pelo engenheiro  

fiscal;  

• Ao final da obra, o “livro” referido será de propriedade da Administração do 
IFRJ;  



  
  

  
  

  
  

  

  

•   Responsabilizar-se pela perfeita execução e completo acabamento dos 
serviços contratados, obrigando-se a prestar assistência técnica e administrativa 
necessária para assegurar andamento conveniente dos trabalhos;  

•  Solucionar todos os problemas técnicos e/ou legais que surgirem durante a 
execução da obra, elaborando ou subcontratando todo detalhamento complementar 
que se fizer necessário à boa execução dos serviços;  

•  Facilitar todas as atividades da Comissão de Fiscalização do IFRJ, sempre 
fornecendo as informações e demais elementos solicitados, e comunicando qualquer 
erro, desvio ou omissão referente ao estipulado nos projetos ou especificações, ou 
em qualquer documento que faça parte integrante deste Contrato;  

•  Levar imediatamente ao conhecimento da Comissão de Fiscalização do IFRJ 
qualquer fato extraordinário ou anormal que ocorra durante o cumprimento da 
execução dos serviços para adoção imediata das medidas cabíveis;  

•  Permitir e facilitar, em seu canteiro de obras, o trabalho de terceiros 
autorizados pelo Contratante;  

  Quanto à limpeza:  

• Manter os locais dos serviços sempre limpos e desobstruídos, devendo ser 
entregues nestas condições;  

• Remover, sempre que necessário, o lixo e entulho, promovendo a sua correta 
destinação em conformidade com exigências legais para depósitos, aterros 
sanitários controlados e/ou reciclagem;  

• Ao final da obra, do mesmo modo ao descrito acima, remover o material de obra 
excedente, lixo, entulho e as instalações provisórias da obra, promovendo a sua 
entrega;  

        Responsabilizar-se:  

• Em providenciar junto ao CREA-RJ a devida Anotação de Responsabilidade 
Técnica (ART) ou junto ao CAU-RJ o devido Registro de Responsabilidade 
Técnica (RRT), referente à execução da obra objeto do Contrato, devendo 
apresentar ao IFRJ o respectivo documento comprobatório até 20 (vinte) dias da 
assinatura do Contrato, com as respectivas taxas recolhidas;  

• Exigir de seus subcontratados, se for o caso, cópia da ART ou RRT dos serviços 
a serem realizados por estes, apresentando-a ao IFRJ, quando solicitado;  

• Por quaisquer acidentes na execução das obras e dos serviços, inclusive quanto 
às redes de serviços públicos, o uso indevido de patentes, e, ainda, por fatos de 
que resultem a destruição ou danificação da obra, estendendo se essa 
responsabilidade até a assinatura do “Termo de Recebimento Definitivo da Obra” 
e a integral liquidação de indenização acaso devida a terceiros;  

• Em providenciar seguro de risco de engenharia para o período de duração da 
obra, além de seguro contra acidentes, contra terceiros e outros, mantendo em 
dia os respectivos prêmios, comprovando regularmente o pagamento dos 
prêmios de seguro à autoridade competente;  

• Pela estabilidade da obra e o perfeito e eficiente funcionamento de todas as suas 
instalações, responsabilidade esta que, na forma da lei, subsistirá mesmo após a 



  
  

  
  

  
  

  

  

aceitação provisória ou definitiva da obra (NO QUE COUBER);  

• Pela qualidade e a quantidade dos materiais empregados, assim como o 
processo de sua utilização, cabendo-lhe, inclusive, a execução das obras e dos 
serviços que, não aceitos pela Comissão de Fiscalização, por serem de  

má qualidade ou em desacordo com os projetos e especificações deste Termo de 
Referência, devam ser demolidos e refeitos, com substituição de material, 
inclusive nos casos em que os serviços tenham sido executados por empresa 
especializada terceirizada;  

• Pelas despesas decorrentes da rejeição de equipamentos, materiais e serviços 
pela Comissão de Fiscalização do IFRJ e pelos atrasos acarretados por esta 
rejeição;  

• Pela entrega da obra com “Carta de Habite-se” e com as instalações definitivas 
de luz, força, água, esgoto, telefonia e de combate a incêndio, entre outras, 
devidamente testadas e aprovadas, em perfeitas condições de uso e 
funcionamento e, quando for o caso, ligadas às redes públicas, com aprovação 
das concessionárias locais, se necessário; (somente o que constar no elemento 
convocatório)  

• Por garantir a obra pelo prazo irredutível de 05 (cinco) anos, em todos os 
serviços executados, contados a partir da data da emissão do Termo de 
Recebimento Definitivo, conforme artigo 618 do Código Civil Brasileiro. 
Excetuam-se os problemas causados por má utilização por parte do IFRJ ou 
causados por terceiros;  

• Em providenciar o Termo de Garantia dos materiais e equipamentos fornecidos, 
de no mínimo 5 (cinco) anos, a contar da data da emissão do Termo de 
Recebimento Definitivo. A garantia incluirá mão-de-obra e substituição de peças 
ou materiais, desde que não fique caracterizado o uso inadequado por parte do 
IFRJ;  

  

•  Fornecer, na entrega da obra, todos os Projetos revisados e atualizados, com 
todas as alterações que porventura sejam efetuadas durante a sua execução “as 
built”, com todas as instalações definitivas de luz, força, água, esgoto, rede lógica 
e telefonia, entre outras; devidamente testadas e aprovadas, em perfeitas 
condições de uso e funcionamento, e com indicações práticas sobre o seu uso e 
suas limitações;  

•  Indenizar ou restaurar os danos causados às vias ou logradouros públicos e 
remanejar quaisquer redes ou empecilhos, porventura existentes no local da 
obra;  

•  Providenciar, após o término da obra, todas as ligações definitivas de energia 
elétrica, água e esgoto, telefonia, e quaisquer outras que se fizerem necessárias 
e constantes dos serviços objeto do Contrato;  

•  Fornecer, após o recebimento provisório da obra ou serviços e até o seu 
recebimento definitivo, toda a assistência técnica necessária à solução das 
imperfeições neste período, independente de sua responsabilidade civil;  

  



  
  

  
  

  
  

  

  

 Responder:  

• Pela integridade da obra em execução, até sua efetiva aceitação pelo IFRJ, se 
responsabilizando pela destruição ou danificação de qualquer de seus elementos, 
seja resultante de ato de terceiro, caso fortuito, força maior, fogo ou qualquer tipo 
de catástrofe;  

• Civil e criminalmente, por todos os danos, perdas e prejuízos que, decorrentes de 
negligência, imperícia ou omissão, por dolo ou culpa no cumprimento do 
Contrato, venham direta ou indiretamente provocar ou causar, por si ou por seus 
empregados, à contratante ou a terceiros;  

•   Apresentar sugestões sempre que houver soluções que aprimorem e garantam 
a obtenção do melhor resultado, em tempo hábil, para análise e adoção das 
mesmas.  

•   Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o presente Contrato, sem prévia e 
expressa anuência da IFRJ;  

•   Manter durante toda a execução do Contrato, todas as condições de habilitação 
e qualificação exigidas na licitação;  

•   Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões que se 
fizerem necessários, nos termos do Artigo 65 da Lei nº. 8.666/93.  

 

13. DA CAPACIDADE TÉCNICA:  

       Visando verificação da qualificação técnica, por ocasião da realização do certame 
licitatório, as empresas licitantes deverão apresentar, além de outros requisitos legais, o 
seguinte:  
  
       A comprovação de que possui no mínimo 1 (um) engenheiro civil ou 1 (um) ou Arquiteto 
pertencente ao Quadro Permanente da Empresa, ou sócio constante do contrato social, ou 
representante legal, devidamente registrado no CREA/RJ ou CAU como responsável técnico 
da Licitante.   
  
       Comprovação de Capacidade Técnico-Profissional, mediante a comprovação de que o 
Responsável Técnico apresentado no item anterior é detentor de atestado de 
responsabilidade técnica por execução dos seguintes serviços:   
 
  

COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO PARA EXECUÇÃO DO OBJETO   

ITEM 1 – Execução de pintura no Campus Rio de Janeiro do 
Instituto Federal do Rio de Janeiro-IFRJ  

Quantitativos 
mínimos  

1.1     
Pintura externa e interna em prédios de pelo menos três 
andares.  

1.000,00 m²  

  

       A comprovação será realizada através de:  

a) Documentação que comprove o vínculo da licitante com o profissional 
indicado por intermédio de uma das seguintes opções: contrato social, se 



  
  

  
  

  
  

  

  

sócio; ou carteira de trabalho; ou contrato de prestação de serviços; ou ficha 
de registro de empregado; ou pela Certidão de Registro do licitante no CREA 
ou CAU, se nela constar o nome do profissional indicado e;  

b) Certidão de Acervo Técnico emitida pelo CREA ou CAU, referentes 
aos serviços citados acima, com características semelhantes e complexidade 
tecnológica e operacional equivalente ou superior às especificadas, 
acompanhada dos respectivos atestados emitidos por pessoa jurídica de 
direito público ou privado devidamente registrado na entidade profissional.   

  

14. DA PROPOSTA:  

       O preço proposto será fixo e nele deverão estar incluídos os tributos, fretes, taxas, 
despesas operacionais e demais encargos necessários à execução do objeto, 
responsabilizando-se a licitante pelos quantitativos e custos unitários constantes de sua 
proposta.   

       Compete à licitante, para apresentação da proposta de preços, realizar minucioso 
estudo, verificação e comparação de todos os desenhos dos projetos, detalhes constantes 
das especificações e demais documentos técnicos fornecidos pelo setor de Infraestrutura do 
IFRJ para a execução da obra, inclusive quanto aos quantitativos.   

       A licitante deverá apresentar o custo do LDI (Lucros e Despesas Indiretas) em planilha 
específica, contendo a composição detalhada dos seus itens, não devendo constar nesta 
planilha despesas relativas à administração e manutenção específica do canteiro de obras e 
despesas diretas da obra, por já se encontrarem discriminadas no Orçamento Detalhado da 
Obra (Administração). Os tributos IRPJ e CSLL não deverão integrar o cálculo do LDI, nem 
tampouco a planilha de custo direto, por se constituírem em tributos de natureza direta e 
personalista, que oneram pessoalmente o contratado, não devendo ser repassado à 
contratante, conforme determinação contida no item 9.1 do Acórdão nº 950/2007 – 
PLENÁRIO, do Tribunal de Contas da União. O LDI deverá ser de, no máximo, 25% (vinte e 
cinco por cento). Acórdão TCU (2622/2013)  

       O orçamento proposto e o cronograma físico-financeiro, detalhado com todos os itens 
da planilha orçada pela licitante, deverão ser devidamente assinados por profissional 
habilitado, pertencente ao quadro da empresa, ou por seu responsável técnico.  

       A licitante deverá propor um único preço unitário para cada tipo de tarefa ou serviço, 
constante do Orçamento do IFRJ. Caso contrário, a Comissão recalculará a proposta, 
adotando sempre o menor preço apresentado. Deverá ser observado o parágrafo 3º, do 
artigo 44, bem como o inciso II do artigo 48, da Lei no 8.666, de 21.06.93 e suas alterações 
posteriores.  

       DEVERÁ SER APRESENTADA PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS 
UNITÁRIOS, PARA TODOS OS ITENS DAS PLANILHAS DE ORÇAMENTO DOS 
SERVIÇOS, SEM A QUAL A PROPOSTA SERÁ DESCLASSIFICADA.  

  
       A remuneração dos profissionais deverá obedecer integralmente à Convenção Coletiva 
de Trabalho em vigor, celebrada entre os Sindicatos dos Empregadores e Empregados da 
Indústria da Construção Civil no Estado do rio de Janeiro.  

       Previamente à assinatura do contrato, o cronograma de execução dos serviços poderá 
ser revisado e adequado pelo IFRJ, para atender aos interesses da instituição.  



  
  

  
  

  
  

  

  

 

15. CONSIDERAÇÕES FINAIS:  

       Integra este Projeto Básico: o Memorial Descritivo, a Planilha Orçamentária, o 
Cronograma Físico-Financeiro, Laudo Pericial e as respectivas Plantas do Projeto Executivo 
da obra.   



  
  

  
  

  
  

  

  

 

ANEXO II Memorial Descritivo e Especificações 

 
  

MEMORIAL DESCRITIVO DE PROCEDIMENTOS  

E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

  

Serviço: Pintura externa dos edifícios, incluindo paredes de alvenaria, esquadrias, 
forros/tetos do hall de entrada, fechamentos metálicos, circulações abertas do térreo e faces 
visíveis dos pilares e muros; reforma interna dos vestiários do pessoal terceirizado.  

Local:  IFRJ – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro.       
Campus Rio de Janeiro (Maracanã) - Rua Senador Furtado, 121/125 - Maracanã Rio de 
janeiro/RJ.  

  

1. APRESENTAÇÃO  

1.1. O presente Memorial Descritivo de Procedimentos e Especificações Técnicas é 
aplicável aos serviços de pintura externa, incluindo paredes de alvenaria, beirais, 
esquadrias metálicas (exceto quando alumínio anodizado) ou de madeira, grades, 
forros/tetos do hall de entrada, circulações abertas do térreo e faces visíveis interna e 
externamente dos pilares e muros do conjunto de edifícios e reforma interna dos vestiários 
usados pelo pessoal terceirizado (salas 027 e 028) do Campus Rio de Janeiro do IFRJ – 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro.   
1.2. Os serviços serão executados no conjunto de prédios que formam o Campus Rio de 
Janeiro, localizado na Rua Senador Furtado, 121/125, bairro do Maracanã, município do Rio 
de Janeiro/RJ.  
1.3. A área total da intervenção dos serviços especificados é de aproximadamente 4.300,00 
m². As áreas informadas na planilha de orçamento fornecida pelo IFRJ são estimativas, 
cabendo quando da execução, a medição no local de cada serviço.  
  

2. DISPOSIÇÕES GERAIS  

2.1. O presente Memorial Descritivo de Procedimentos e Especificações Técnicas, 
juntamente com o projeto básico, planilha orçamentária e cronograma físicofinanceiro 
integrarão o edital e contrato. O conjunto dos documentos citados neste item estabelecem 
as condições técnicas a serem obedecidas na execução dos serviços descritos no item 
anterior e fixam, portanto, os parâmetros mínimos a serem atendidos para a seleção dos 
materiais e execução efetiva dos serviços.  
2.2. Complementando os desenhos do projeto, constituem estas especificações elementos 
fundamentais para homogeneizar as propostas dos licitantes e facilitar seu julgamento. São 
documentos contratuais que esclarecem e limitam as responsabilidades do Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, doravante denominado 
CONTRATANTE e da empresa licitante vencedora, doravante denominada CONTRATADA. 
Serão utilizadas como diretriz dos serviços e obras, orientando a fabricação, escolha, 
aquisição, utilização ou aplicação de materiais, equipamentos e instalações.  
2.3. Fica reservada ao CONTRATANTE a prerrogativa de resolver todo e qualquer caso 



  
  

  
  

  
  

  

  

singular e porventura omisso neste memorial e que não tenha sido definido em outros 
documentos técnicos ou contratuais.  
2.4. A execução dos serviços será fiscalizada por pessoal pertencente ao corpo técnico de 
engenheiros e arquitetos efetivos do CONTRATANTE, credenciados e designados por 
documento oficial, o qual será doravante designado FISCALIZAÇÃO.   
  
2.5. As empresas interessadas na licitação ficam obrigadas a inspecionar o local e 
logradouro indicados no item 1.2, antes de apresentarem suas propostas, para que 
verifiquem a situação real dos serviços que serão realizados, observando suas 
particularidades, assim como com relação a energia e abastecimento.  
2.6. Compete à CONTRATADA fazer minucioso estudo, verificação e comparação das 
planilhas, especificações e demais elementos integrantes da documentação técnica 
fornecida pelo CONTRATANTE, bem como providenciar os registros nos órgãos 
competentes.   
2.7. Para efeito de interpretação de divergências entre as especificações, projetos e a 
planilha de quantitativos prevalecerão os projetos e a planilha de quantitativos, 
respectivamente. Eventuais discrepâncias ou dúvidas deverão ser comunicadas 
imediatamente à FISCALIZAÇÃO, para que sejam tomadas as providências e 
compatibilizações necessárias.  
2.8. Os valores dos insumos dos serviços afins, que não constarem explicitamente na 
planilha de quantitativos, deverão ser considerados nas composições de custos dos 
referidos serviços.  
2.9. Os serviços de caráter permanente, tais como: administração da obra, limpeza da obra, 
equipamentos, maquinários, andaimes e bandejas de proteção deverão ter seus custos 
inseridos na composição do BDI.  
2.10. A CONTRATADA ficará obrigada a manter na obra um Livro Diário de Obras, no qual 
deverá fazer anotações sobre o andamento da obra, bem como, observações a serem 
feitas pela FISCALIZAÇÃO.  
2.11. O emprego de qualquer material estará sujeito à aprovação da FISCALIZAÇÃO, que 
decidirá sobre a sua utilização. Todos os materiais deverão ser previamente aprovados pela 
FISCALIZAÇÃO, antes da sua aplicação. A CONTRATADA será obrigada a mandar retirar 
qualquer material impugnado pela FISCALIZAÇÃO dentro do prazo estipulado e 
devidamente registrado no Livro Diário de Obras.  
2.12. Todos os serviços deverão ser executados rigorosamente pela CONTRATADA, de 
acordo com as especificações contidas no presente memorial, com as normas técnicas da 
ABNT e/ou outras normas que sejam pertinentes à execução dos serviços; com os 
regulamentos das empresas concessionárias de energia, água, gás e telefonia; com as 
prescrições e recomendações dos fabricantes dos materiais; com normas internacionais 
consagradas, na falta de normas da ABNT e conforme a orientação da FISCALIZAÇÃO.  
2.13. A execução dos serviços, realizados por mão de obra especializada, deverá ser 
supervisionada por profissionais pertencentes à empresa CONTRATADA, devidamente 
habilitados no CREA ou CAU na forma da legislação vigente, competentes e capazes de 
proporcionar serviços tecnicamente bem feitos e de acabamento esmerado, em número 
compatível com o andamento da execução dos serviços, para que o cronograma físico-
financeiro proposto seja cumprido.  
2.14. Todos os materiais fornecidos pela CONTRATADA deverão ser de primeira qualidade 
ou qualidade extra, entendendo-se primeira qualidade ou qualidade extra o nível de 
qualidade mais elevado da linha do material a ser utilizado, que atenda às especificações 
da ABNT, do INMETRO e das demais normas pertinentes aos materiais especificados e, 
ainda, que sejam devidamente aprovados pela  
Fiscalização.   
2.15. Nos casos de caracterização de materiais ou equipamentos por determinada marca, 



  
  

  
  

  
  

  

  

denominação ou fabricação, no presente memorial ou qualquer dos documentos técnicos 
da licitação, fica subentendida a alternativa “ou rigorosamente equivalente” a juízo do 
CONTRATANTE, considerando a apresentação de provas, pelo interessado, da 
equivalência técnica do produto proposto ao especificado, compreendendo como peça 
fundamental o laudo do exame comparativo dos materiais, efetuado por laboratório 
tecnológico idôneo, à critério da FISCALIZAÇÃO.  
2.16. Caso algum material fornecido pela CONTRATADA apresente defeitos na execução, 
os serviços realizados com os materiais defeituosos ou que tenham provocado os defeitos 
serão refeitos às custas da CONTRATADA e com o material reposto às suas expensas.  
2.17. Caso algum material especificado no presente memorial tenha saído de linha, este 
deverá ser substituído pelo novo produto do mesmo fabricante, desde que comprovada sua 
eficiência, equivalência e atendimento às condições estabelecidas no memorial. A 
aprovação será feita por escrito, mediante amostras apresentadas à FISCALIZAÇÃO antes 
da aquisição do material.   
2.18. O material que, por qualquer motivo, for adquirido sem aprovação da FISCALIZAÇÃO 
deverá, dentro de 72 horas, ser retirado e substituído pela CONTRATADA sem ônus 
adicional para a CONTRATANTE. O mesmo procedimento será adotado no caso do 
material entregue não corresponder à amostra previamente apresentada.  
2.19. Os materiais deverão ser armazenados em locais apropriados dentro do campus, 
indicados pela CONTRATANTE, cobertos ou não, de acordo com sua natureza, ficando sua 
guarda e utilização sob a responsabilidade exclusiva da CONTRATADA.  
2.20. É vedada a utilização de materiais e ou ferramentas improvisadas, em substituição 
aos tecnicamente indicados para o fim a que se destinam.  
2.21. A Fiscalização deverá ter livre acesso a todos os almoxarifados de materiais, para 
acompanhar os trabalhos e conferir marcas, qualidade e validade dos produtos.  
2.22. A água destinada à diluição de tintas e outros tipos de utilização deverá ser isenta de 
substâncias estranhas, tais como: óleo, ácidos, álcalis, sais, matérias orgânicas e quaisquer 
outras substâncias que possam interferir na qualidade dos serviços.  
2.23. A CONTRATADA não poderá executar qualquer serviço que não seja autorizado 
pelos documentos contratuais ou pela FISCALIZAÇÃO, salvo aqueles que se caracterizem, 
notadamente, como de emergência e necessários ao andamento ou segurança para a 
execução dos serviços. As autorizações para execução de tais serviços serão efetivadas 
através de anotações no DIÁRIO DE OBRAS pela FISCALIZAÇÃO.  
2.24. Será obrigatório o uso de EPIs (equipamento de proteção individual) por todos os 
funcionários envolvidos na prestação dos serviços, de acordo com as Normas de 
Segurança do Trabalho.  
2.25. Na existência de serviços não descritos, a CONTRATADA somente poderá executá-
los após a aprovação da Fiscalização. A omissão de qualquer procedimento ou norma 
constante deste memorial ou em outros documentos contratuais, não exime a 
CONTRATADA da obrigatoriedade da utilização das melhores técnicas preconizadas para 
os serviços, respeitando os objetivos básicos de funcionalidade e adequação dos 
resultados, bem como todas as normas da ABNT vigentes, e recomendações dos 
fabricantes.  
2.26. Não se poderá alegar, em hipótese alguma, como justificativa ou defesa pela 
CONTRATADA, desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento das cláusulas 
e condições do contrato, do edital e do presente memorial, bem como de tudo o que estiver 
contido nas normas, especificações e métodos da ABNT e outras normas pertinentes. A 
existência e a atuação da FISCALIZAÇÃO em nada diminuirá a responsabilidade única, 
integral e exclusiva da CONTRATADA em relação aos serviços e suas implicações 
próximas ou remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Código Civil e demais leis 
ou regulamentos vigentes no Município, Estado e na União.  



  
  

  
  

  
  

  

  

  

3. SERVIÇOS PRELIMINARES  

3.1. Placa da obra: a placa de obra deverá ser executada de acordo com o modelo exigido 
pelo governo federal, conforme manual disponível no site  
http://www.fnde.gov.br/programas/proinfancia/areas-para- 
gestores/manuais/item/6221-manual-de-uso-de-marca-do-governo-federal%E2%80%93-
obras-2015 e mantida em local visível durante todo o período de duração da obra.  

Obs: Caso o início da obra ocorra em período eleitoral, prevalece o disposto na 

INSTRUÇÃO NORMATIVA SG-PR Nº 01, DE 11 DE ABRIL DE 2018, que proíbe a 

publicidade institucional em “placas de obras ou de projetos de obras: os painéis, outdoors, 

adesivos, tapumes e quaisquer outras formas de sinalização que cumpram função de 

identificar ou divulgar obras e projetos de obras de que participe a União, direta ou 

indiretamente”.   

  
Entende-se como período eleitoral “aquele cujo início se dá três meses antes do primeiro 

turno das eleições presidenciais, podendo estender-se até o segundo turno, quando 

houver”.  

3.2. Placa de obra alternativa, no caso de período eleitoral: a alternativa para o 
cumprimento da obrigatoriedade da placa de obra é o padrão oficial recomendado tanto 
pelo CREA-RJ quanto pelo CAU-RJ, conforme o órgão de registro profissional do 
responsável técnico pela obra.  
3.3. O profissional responsável técnico indicado pela CONTRATADA deverá apresentar 
ART ou RRT de responsabilidade técnica, na forma da lei e de acordo com o órgão de 
fiscalização profissional onde mantenha o seu registro, assim como deverão ser mantidos 
na obra os documentos de habilitação profissional de empresa.  
  

4. PINTURA – CONSIDERAÇÕES GERAIS  

4.1. Todas as superfícies a pintar e ou repintar deverão estar firmes, secas, limpas, sem 
poeira, gordura, sabão ou mofo, ferrugem, retocadas se necessário, e convenientemente 
preparadas para receber o tipo de pintura ou repintura a elas destinadas.  
4.2. A eliminação da poeira deverá ser completa, tomando-se precauções especiais contra 
o levantamento de pó durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente.  
4.3. Para limpeza utilizar pano úmido ou estopa, e com thinner em caso de superfícies 
metálicas, retocadas e preparadas para o tipo de pintura ou repintura a elas destinadas.  
4.4. Após o lixamento, limpar cuidadosamente a superfície com uma escova e, depois, com 
um pano úmido para remover o pó, antes de aplicar a demão seguinte.  
4.5. As pinturas serão executadas de cima para baixo e deverão ser evitados escorrimentos 
ou salpicos, que caso não puderem ser evitados deverão ser removidos enquanto a tinta 
estiver fresca, empregando-se o removedor adequado.  
4.6. Deverão ser adotadas precauções adicionais (mascaramento) no sentido de evitar 
salpicos de tinta em superfície não destinada à pintura (revestimentos cerâmicos, vidros, 
pisos, ferragens, etc.).  
4.7. Nas esquadrias em geral deverão ser protegidos com papel colante os vidros, 
espelhos, fechos, rosetas, puxadores, superfícies adjacentes com outro tipo de pintura, etc., 
antes do início dos serviços de pintura e ou repintura.  
4.8. Na aplicação de cada tipo de pintura e ou repintura, todas as superfícies adjacentes 



  
  

  
  

  
  

  

  

deverão ser protegidas e empapeladas, para evitar respingos.  
4.9. Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente 
seca, sendo necessário observar um intervalo mínimo de 24 horas entre 2 demãos 
sucessivas, ou conforme recomendações do fabricante para cada tipo de tinta. Igual 
cuidado haverá entre uma demão de tinta e a massa, sendo igualmente necessário 
observar um intervalo de 24 horas após cada demão de massa, ou de acordo com as 
recomendações do fabricante.  
4.10. Só serão aplicadas tintas de primeira linha de fabricação. Se as cores não estiverem 
definidas, seguir padrão existente ou orientação da FISCALIZAÇÃO, sendo que deverão ser 
usadas de um modo geral as cores e tonalidades já preparadas de fábrica.  
4.11. Para todos os tipos de pintura indicados a seguir, exceto se houver recomendação 
particular em contrário ou do fabricante, serão aplicadas tintas de base, selador ou fundo 
próprio em 1 ou 2 demãos, ou tantas quanto necessárias para obter-se a perfeita cobertura 
das superfícies e completa uniformização de tons e texturas. No caso de repintura, apenas 
nos locais onde o fundo ou a pintura principal já não exista mais ou no caso de corrosão a 
ser removida.  
4.12. Toda a superfície pintada deverá apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto à 
cor, textura, tonalidade e brilho (fosco, semi-fosco e brilhante).  
4.13. No emprego de tintas já preparadas serão obedecidas as instruções dos fabricantes, 
sendo vedada a adição de qualquer produto estranho às especificações originais e às 
recomendações dos fabricantes.  
4.14. O reboco não poderá conter umidade interna, proveniente de má cura, tubulações 
furadas, infiltrações por superfícies adjacentes não protegidas, etc. A causa da umidade 
deverá ser removida ou tratada antes da aplicação da pintura e ou repintura.  
4.15. Os rebocos e ou tintas em desagregação deverão ser removidos e aplicados novo 
rebocos, ou novos fundos e tinta de acabamento.  
4.16. Manchas de gordura deverão ser eliminadas com uma solução de detergente e água, 
bem como mofos com uma solução de hipoclorito. Enxaguar e deixar secar.  
4.17. Os solventes a serem utilizados deverão ser: Thinner, aguarrás, ou os solventes 
específicos recomendados pelos fabricantes das tintas.  
4.18. Superfícies ásperas deverão ser lixadas para obter bom acabamento.   
4.19. Nos locais onde houve o branqueamento da superfície, deverá ser removida a pintura 
antiga, e efetuada nova pintura.  
4.20. Se a pintura existente estiver brilhante, lixar a superfície inteira até eliminar o brilho, 
remover o pó com pano úmido e após a secagem da superfície aplicar uma ou mais 
demãos de acabamento até atingir estado de nova.  
  

  

5. PINTURA DE TUBULAÇÕES APARENTES  

5.1. Os eletrodutos, tubulações aparentes, chapas e ferragens de fixação em geral, 
equipamentos, etc. serão pintados após o lixamento para retirada do brilho e após a 
aplicação de fundo próprio, ou seja: fundo universal DULUX CORAL, para superfícies 
metálicas, ferro ou aço; SUPER GALVITE SHERWIN WILLIAMS, para galvanizados; fundo 
para alumínio base cromato SHERWIN WILLIAMS e tinta vinílica SATURNO, ACRILEX ou 
TEC SCREEN, para PVC aparente. Todas as tubulações expostas, quadros, equipamentos, 
caixas de passagem, etc. deverão ser pintadas nas cores e padrões da ABNT para cada 
instalação e em comum acordo com a FISCALIZAÇÃO. Para uso de material similar, 
prevalece o disposto no item 2.15 do presente memorial.  
  

6. PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO SOBRE ESQUADRIAS METÁLICAS E 



  
  

  
  

  
  

  

  

SIMILARES METÁLICOS, CHAPAS E PEÇAS GALVANIZADAS  

6.1. Durante a execução dos serviços as esquadrias e similares metálicos, as peças que 
estiverem em mau estado ou cuja pintura ou fundo estiverem danificados deverão ter todos 
os vestígios de corrosão eliminados com escova de aço, lixa e solvente e, em casos mais 
sérios, serão utilizados produtos desoxidantes ou jato de areia.  
6.2. As graxas e gorduras deverão ser eliminadas com pano embebido em aguarrás ou 
Thinner.  
6.3. Imediatamente após a secagem, aplicar uma demão de FUNDO UNIVERSAL para 
peças metálicas de ferro ou aço, SUPER GALVITE para galvanizados ou FUNDO BASE 
CROMATO, para peças de alumínio. Caso indisponível, usar produtos de primeira linha 
recomendados pela FISCALIZAÇÃO. Para uso de material similar, prevalece o disposto no 
item 2.15 do presente memorial.  
6.4. Caso ocorra a recolocação de esquadrias e similares metálicos, será realizada uma 
revisão da pintura anticorrosiva, com a devida correção e os retoques necessários nos 
lugares em que a pintura estiver danificada.  
6.5. Nos galvanizados onde houver soldas, efetuar a limpeza com escova de aço e aplicar 
SUPER GALVITE sobre a solda e outros locais em que a galvanização tiver sido danificada. 
Para uso de material similar, prevalece o disposto no item 2.15 do presente memorial.  
6.6. Todas as esquadrias e similares metálicos a serem pintados deverão ser emassados 
com a aplicação de massa plástica para correção de defeitos mais grosseiros. Após a 
secagem, lixar e aplicar massa rápida, em camadas finas, para correção de pequenos 
defeitos. Lixar com lixa nº 220 a 400 para acabamento liso.  
  
6.7. Lixar o fundo levemente com lixa fina, sem removê-lo. Após usar a lixa, eliminar o pó 
com pano embebido em aguarrás e retocar com nova aplicação de fundo nos locais onde 
eventualmente tenha sido retirado.  
6.8. Sem deixar passar mais do que uma semana após a pintura anticorrosiva (para não 
prejudicar a aderência), aplicar uma ou mais demãos de tinta esmalte sintético 
METALATEX, SUVINIL OU CORAL, acetinado ou semi-brilho, na cor “branco gelo” do 
catálogo do fabricante ou outra cor aprovada pela FISCALIZAÇÂO, até atingir a cobertura 
necessária ao bom acabamento. Proteger com papel e fita crepe as ferragens das 
esquadrias que não puderem ser desmontadas. Para uso de material similar, prevalece o 
disposto no item 2.15 do presente memorial.  
  

7. VERNIZ POLIURETANO INCOLOR SOBRE MADEIRA  

7.1. Locais: Portas, marcos, alisares/guarnições, conforme padrão existente e demais locais 
indicados pela FISCALIZAÇÃO, caso necessário. Utilizar marcas de primeira linha de 
mercado ou indicadas e recomendadas pela FISCALIZAÇÃO.  
7.2. Lixar a superfície da madeira até ficar lisa e polida com lixas média e fina (80, 100, 220, 
e 280), dependendo do estado da madeira.   
7.3. As superfícies deverão estar isentas de umidade, pó, gorduras, óleos, etc. Nós ou veios 
resinosos deverão ser primeiramente selados com verniz.  
7.4. Após o preparo da superfície, o passo seguinte é selar o substrato, que pode ser feito 
com selador laca incolor concentrado para madeira, a base de nitrocelulose indicada 
apenas para interior, diluindo-se até 150% com Thinner para aplicação com pistola ou 
imersão. Aguardar a secagem do selador e lixa fina 320 ou 400.   
7.5. Após o lixamento proceder a limpeza com pano seco e aplicar verniz poliuretano incolor 
para madeira, com diluição de 30% nas duas primeiras demãos e a 3ª demão pura ou com 
até 10% de diluição, devendo a peça envernizada apresentar as veias da madeira com as 
cores e a textura naturais, sendo vedado o uso de corantes, a não ser com autorização da 



  
  

  
  

  
  

  

  

FISCALIZAÇÃO.  
7.6. Envernizar com umidade relativa do ar inferior a 85%, temperatura superior a 10°C e 
inferior à 40°C.  
7.7. Mexer bem o verniz poliuretano antes e durante a aplicação, para homogeneizar bem a 
mistura.  
7.8. Durante a aplicação de verniz poliuretano em algum ambiente fechado, se necessária e 
eventualmente em algum elemento localizado na área coberta do pavimento térreo, ou 
qualquer outra superfície que se prolongue até uma área fechada, manter o ambiente 
ventilado, a fim de facilitar a secagem.  
  

  
  

8. PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO SOBRE ESQUADRIAS E SIMILARES EM 
MADEIRA    

8.1. A pintura com esmalte sintético sobre esquadrias e similares em madeira deverá utilizar 
marcas de primeira linha de mercado (SUVINIL, METALATEX OU CORAL) ou marcas 
indicadas e recomendadas pela FISCALIZAÇÃO.  
8.2. Lixar a superfície da madeira até ficar lisa e polida com lixas média e fina 80, 100, 220, 
e 280, dependendo do estado da madeira. No caso de repintura, lixar até a retirada do 
brilho.  
8.3. As superfícies deverão estar isentas de umidade, pó, gorduras, óleos, etc. Nós ou veios 
resinosos deverão ser primeiramente selados com verniz.  
8.4. Após o preparo da superfície o passo seguinte é selar o substrato, que deve ser feito 
com uma primeira demão da própria tinta esmalte diluída em até 20% com Redutor 670 
para aplicação com pistola convencional. Aguardar a secagem e proceder o lixamento com 
lixa fina 280, 320 ou 400.  
8.5. Após o lixamento, proceder à limpeza com pano seco e aplicar massa à óleo para 
madeira, a base de resinas alquídicas, para corrigir imperfeições em superfícies de 
madeira. Após a secagem, lixar novamente, eliminar o pó e aplicar o esmalte sintético em 
três ou mais demãos até atingir acabamento perfeito, sendo a primeira demão com diluição 
de até 15%, e a segunda e/ou terceira demãos com diluição de 10% de redutor 670, sendo 
vedado o uso de corantes.  
8.6. Pintar com umidade relativa do ar inferior à 85%, temperatura superior a 10°C e inferior 
à 40°C.  
  

9. PINTURA EM ALVENARIAS, TETOS, CONCRETOS, ETC. COM TINTA 100% 
ACRÍLICA COM OU SEM MASSA CORRIDA ACRÍLICA.  

9.1. Mexer bem a tinta de acabamento, antes e durante a aplicação, com uma 

espátula limpa.  

9.2. Na pintura interna, manter o ambiente ventilado, a fim de facilitar a secagem.  

9.3. No caso de repintura, proceder à limpeza conforme as recomendações gerais 
já descritas no item 4 ou outras que sejam consideradas pertinentes pela 
FISCALIZAÇÃO. Lixar previamente para a retirada do brilho e proceder à 
pintura em duas ou mais demãos até atingir a cobertura e acabamento 
perfeitos.  

9.4. Em caso de reparo na superfície a ser pintada, aplicar massa corrida acrílica do 



  
  

  
  

  
  

  

  

tipo indicado pelo fabricante da tinta de acabamento, em camadas finas, em 

duas ou três demãos conforme o necessário, sendo que cada camada depois 

de seca deverá ser lixada e o pó removido com pano úmido, antes da aplicação 
da camada seguinte.  

9.5. Após a preparação da superfície, proceder a aplicação de 01 ou 2 demãos de 

selador recomendado pelo fabricante da tinta de acabamento.  

9.6. Para as paredes externas e internas, colunas e outras superfícies verticais, 
aplicar duas ou mais demãos de tinta 100% acrílica de acabamento, padrão 

SUVINIL “Toque de Seda”, na cor “branco gelo” do catálogo de estoque do 

fabricante, ou tinta METALATEX acrílica semi-brilho, na cor “branco gelo” 

do catálogo de estoque do fabricante, ou tinta CORAL Acrílico Total Semi-

brilho Premium na cor “branco gelo” do catálogo de estoque do fabricante, 

resistente a luz solar e intempéries com selador na cor indicada acima até 

atingir bom acabamento e cobertura. Para uso de material similar, prevalece o 

disposto no item 2.15 do presente memorial.  

9.7. Para tetos, aplicar duas ou mais demãos de tinta 100% acrílica de acabamento, 
padrão Tinta Acrílica SUVINIL Fosco Completo Premium Branco Neve do 

catálogo de estoque do fabricante, ou Tinta Acrílica Fosco Perfeito 

METALATEX Premium Branco Neve do catálogo de estoque do fabricante, ou 

Tinta Acrílica COTAL Decora Fosco Branco do catálogo de estoque do 

fabricante, resistente a luz solar e intempéries com selador na cor indicada 

acima até atingir bom acabamento e cobertura. Para uso de material similar, 

prevalece o disposto no item 2.15 do presente memorial.  

9.8. Utilizar preferencialmente os produtos de uma mesma linha e obedecer 

rigorosamente às recomendações do fabricante, inclusive com a utilização de 

solventes específicos, se for o caso. O uso de materiais de fabricantes 

diferentes poderá ser adotado somente após a autorização expressa e a critério 
da FISCALIZAÇÃO.    

  



  
  

  
  

  
  

  

  

10. REFORMA DOS VESTIÁRIOS DOS TERCEIRIZADOS (SALAS 027 E 028)  

  
10.1. Demolição de alvenaria: as demolições, deverão ser executadas de acordo com as 
recomendações técnicas das Normas NR 18 e NBR 5682, da ABNT em todos os seus 
detalhes, a fim de garantir a segurança dos operários e pessoas que circulem no entorno da 
obra.   
Entre as medidas de precaução podemos destacar:  
- Toda equipe deve trabalhar em um único pavimento;  

- Garantir iluminação adequada de todo o local de trabalho;  

- Usar roupas adequadas (que não enrosquem) para a realização do trabalho;  

- Evitar acúmulo de carga (sobrecargas) em pontos localizados, principalmente em lajes de 
forros e telhados;  

- Escorregar em vez de arremessar materiais e peças demolidas;  

- Não demolir a peça em que está trabalhando;  

- Os locais de trabalho devem ser periodicamente aspergidos com água para reduzir a 

quantidade de poeira;   

- Usar equipamento de segurança tais como botas, luvas e máscaras;  

10.2. Alvenarias a construir: a CONTRATADA deverá fornecer e executar parede 

de alvenaria de tijolo cerâmico com seis furos, com dimensão nominal de 

9x19x19cm, de primeira qualidade, conforme a planta baixa acima. O 

assentamento dos tijolos será com argamassa mista de cimento, cal 

hidratada e areia peneirada, traço de 1:2:8. Serão aprumadas e niveladas, 

com juntas uniformes, cuja espessura não deverá ultrapassar 15mm. Sobre 

o vão de portas serão moldadas ou colocadas vergas, que excederão a 

largura do vão em pelo menos 30 cm em cada lado e terão altura mínima de 
10 cm.   



  
  

  
  

  
  

  

  

10.3. Revestimentos: todos os materiais componentes dos revestimentos, como 

cimento, areia, cal, água e outros, deverão ser da melhor procedência, para 

garantir a boa qualidade dos serviços. Antes de iniciar os trabalhos de 

revestimento, deverá a CONTRATADA, adotar providências para que todas 

as superfícies a revestir estejam firmes, retilíneas, niveladas e aprumadas. 

Qualquer correção nesse sentido será feita antes da aplicação do 

revestimento. A superfície a revestir deverá estar limpa, livre de pó, graxas, 

óleos ou resíduos orgânicos. As eflorescências visíveis decorrentes de sais 

solúveis em água (sulfato, cloretos, nitratos, etc.) impedem a aderência firme 

entre as camadas dos revestimentos. Por isso deverão ser eliminadas as 

eflorescências através de escovação a seco, antes do início da aplicação do 

revestimento. Todas as instalações hidráulicas e elétricas serão executadas 

antes do chapisco, evitando-se dessa forma, retoques no revestimento. 

Qualquer camada de revestimento só poderá ser aplicada quando a anterior 

estiver suficientemente firme. A aplicação de cada nova camada de 

revestimento exigirá a umidificação da anterior. Serão de responsabilidade 

da CONTRATADA todos os  materiais, equipamentos e mão-de-obra 

necessários para a perfeita execução dos serviços acima discriminados.  

10.4. Chapisco: Toda a alvenaria nova a ser revestida será chapiscada depois de 

convenientemente limpa e umedecida. O chapisco será executado com 

argamassa de cimento e areia peneirada, com traço de 1:3 e ter espessura 

máxima de 5mm. Serão chapiscadas também todas as superfícies lisas de 

concreto, como vergas e outros elementos da estrutura que ficarão em 

contato com a alvenaria, inclusive fundo de vigas. Serão de responsabilidade 

da CONTRATADA todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra 

necessários para a perfeita execução dos serviços acima discriminados.  

10.5. Emboço: será executado com argamassa de cimento, cal e areia peneirada, 

com traço de 1:2:8 e ter espessura máxima de 20mm. O emboço de cada 

pano de parede somente será iniciado após a completa pega das 

argamassas de alvenaria e chapisco. De início, serão executadas as guias, 

faixas verticais de argamassa, afastadas de 1 a 2 metros, que servirão de 

referência. As guias internas serão constituídas por sarrafos de dimensões 

apropriadas, fixados nas extremidades superior e inferior da parede por meio 

de botões de argamassa, com auxílio de fio de prumo. Preenchidas as faixas 

de alto e baixo entre as referências, dever-se-á proceder ao desempeno com 

régua, segundo a vertical. Depois de secas as faixas de argamassa, serão 

retirados os sarrafos e emboçados os espaços. Depois de sarrafeados, os 

emboços deverão apresentar-se regularizados e ásperos, para facilitar a 

aderência do reboco. Serão de responsabilidade da CONTRATADA todos os 

materiais, equipamentos e mão-de-obra necessários para a perfeita 
execução dos serviços acima discriminados.  

10.6. Reboco: será executado com argamassa pré-fabricada e ter espessura 

máxima de 5mm. A execução do reboco será iniciada após 48 horas do 

lançamento do emboço, com a superfície limpa e molhada com broxa. Antes 

de ser iniciado o reboco, dever-se-á verificar se os marcos, batentes e 



  
  

  
  

  
  

  

  

peitoris já se encontram perfeitamente colocados. Os rebocos regularizados 

e desempenados, à régua e desempenadeira, deverão apresentar aspecto 

uniforme, com paramentos perfeitamente planos, não sendo tolerada 

qualquer ondulação ou desigualdade na superfície. O acabamento final 

deverá ser executado com desempenadeira revestida com feltro, camurça ou 
borracha macia.   

10.7. Forro: em gesso acartonado ou placas da Placostil, Gypsum ou similar, 

prontas para receber pintura, a ser instalado em todos os ambientes das 

salas 028 e 029 (vestiários dos terceirizados), sustentado por tirantes fixados 
nas estruturas existentes.  

10.8. Pintura interna: executar a pintura das paredes e tetos conforme a 

especificação descrita no item 9.   

10.9. Revestimento cerâmico (piso): será em cerâmica do tipo porcelanato fosco, 

retificado, de resistência PEI-V, dimensões 60X60 cm ou aproximado, na cor 

cinza  claro acetinado ou similar. Será assentada com argamassa colante 

própria para porcelanato, sobre contrapiso restaurado e novelado, em toda 
área interna dos dois vestiários, incluindo os banheiros.  

10.10. Revestimento cerâmico (paredes): serão retificados, com resistência PEI-III, 

dimensões de 30X60 cm ou aproximado, na cor gelo, branco ou similar, 

acetinado, e serão instalados com paginação vertical nas paredes internas 

dos banheiros, de piso a teto, assentados com argamassa colante própria 

para o tipo de revestimento.  

Obs: os materiais cerâmicos serão correspondentes ao padrão aprovado pela fiscalização 
quanto a fabricante, PEI e a linha especificada, não podendo apresentar defeitos em suas 
superfícies, cores uniformes, inexistência de empenamentos e uniformidade nas medidas 
geométricas.  

10.11. Instalações elétricas:   

a) Pontos de tomada: estes pontos deverão ser instalados de acordo com o projeto de 

luminotécnica a ser fornecido;  

b) Pontos de luz com luminária: as luminárias deverão ser de embutir do tipo refletiva 

com aletas de proteção composta de 2 lâmpadas fluorescentes compactas, de 25 w cada, 

conforme o projeto de luminotécnica a ser fornecido;  

c) Quadro Elétrico: para dimensionamento deste quadro elétrico e todo o sistema de 

carga e iluminação do ambiente, a CONTRATADA deverá apresentar ART de um 

engenheiro eletricista juntamente com o seu recolhimento bancário. A contratada deverá 

prever um quadro geral para alimentação dos circuitos do ambiente.  

10.12. Instalações hidrosanitárias e gás: deverão ser instalados três pontos de água potável 
e um ponto de esgoto primário em cada banheiro, além de dois pontos de água e um de 
esgoto secundário na pia de cada área de vivência (total de duas bancadas). O ponto de 
gás deverá ser instalado ao lado das bancadas, para permitir o uso de fogão.   



  
  

  
  

  
  

  

  

  

Vivência terceirizados – masculino (sala 027) - revestimentos  
  

11. REPAROS E LIMPEZA DOS SERVIÇOS  

11.1. Os reparos e limpeza dos locais de serviço se dará tanto durante e após a conclusão 
do trabalho. Os materiais e equipamentos que eventualmente sejam danificados em função 
da execução dos serviços de pintura deverão ser reparados, repintados, reconstruídos ou 
repostos sem ônus para o CONTRATANTE.  
11.2. A CONTRATADA deverá proceder periodicamente à limpeza dos locais dos serviços e 
de seus complementos, removendo os entulhos e sujeiras do canteiro de serviços e 
adjacências, que eventualmente sejam provocados pela execução dos serviços, para bota 
fora apropriado, sem causar poeiras e ou transtornos ao funcionamento dos edifícios do 
campus.  
  

12. LIMPEZA FINAL  

12.1. Deverão ser previamente retirados todos os detritos e restos de materiais de todas as 
partes dos serviços e de seus complementos, que serão removidos para o descarte 
apropriado.  
12.2. Em seguida, será feita uma varrição geral e limpeza dos locais dos serviços e de seus 
complementos, com o emprego de serragem molhada, se for o caso, para evitar a elevação 
de poeira.  
12.3. Posteriormente, será realizada a limpeza prévia de todos os pisos, paredes, tetos, 
portas, janelas e vidros, com flanela umedecida ligeiramente em solução de sabão neutro e 
flanela seca, limpa, para retirada de toda poeira.  
12.4. Não deverão ser usadas espátulas de metal na limpeza da obra, para evitar 
arranhões. Se for o caso, utilizar com bastante cuidado e com supervisão da 
FISCALIZAÇÃO.  
12.5. Não será permitido a utilização de ácido muriático ou qualquer outro tipo de ácido em 
qualquer tipo de limpeza, exceto nos casos citados especificamente neste memorial.  
  

13. RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS  

13.1. Concluídos todos os serviços previstos no edital de licitação, se estiverem em 
perfeitas condições e devidamente atestados pela FISCALIZAÇÃO e após o envio de toda a 
documentação exigida nos documentos contratuais, serão recebidos provisoriamente pela 



  
  

  
  

  
  

  

  

FISCALIZAÇÃO, através de Termo de Recebimento Provisório Parcial emitido juntamente 
com a última medição.  
13.2. Decorridos 15 (quinze dias) corridos a contar da data do requerimento da 
CONTRATADA, os serviços serão recebidos provisoriamente pela FISCALIZAÇÃO, que 
lavrará “Termo de Recebimento Provisório”, que é o documento hábil para liberação da 
garantia complementar.  
13.3. A CONTRATADA fica obrigada a manter os serviços por sua conta e risco, até a 
lavratura do “Termo de Recebimento Definitivo”, em perfeitas condições de conservação e 
funcionamento.  

13.4. Decorridos o prazo de 60 (sessenta) dias após a lavratura do “Termo de Recebimento 
Provisório”, se os serviços de correção das anormalidades por ventura verificadas forem 
executados e aceitos pela FISCALIZAÇÃO, será lavrado o “Termo de Recebimento 
Definitivo”.  
13.5. Aceitos os serviços, a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, correção e 
segurança dos trabalhos subsiste na forma da Lei vigente.  
13.6. Desde o recebimento provisório, a CONTRATANTE estará de posse plena das obras 
e serviços, podendo utilizá-los. Este fato será levado em consideração quando do 
recebimento definitivo, para os defeitos de origem da utilização normal do edifício. Em geral 
o recebimento do serviço também deverá estar de acordo com a NBR-5675.  
  

14. RESUMO DAS ÁREAS A SEREM PINTADAS NO CAMPUS RIO DE JANEIRO  

14.1. Tinta acrílica semi-brilho, cor “branco gelo”, conforme as ilustrações a seguir. Área 
total estimada – 2.900 m².  
  

14.1.1. Fachada leste (de frente para a Rua Senador Furtado). Todas as empenas e 
superfícies verticais visíveis, incluindo faces de pilares. Área estimada = 700 m² 

  
  
14.1.2. Fachada norte (de frente para a estrada de ferro). Todas as empenas e superfícies 



  
  

  
  

  
  

  

  

verticais visíveis, incluindo faces de pilares. Área estimada = 1.400 m²  

  

  

14.1.3. Fachada sul interna (somente as paredes da fachada interna lisa, oposta ao lado 
que tem brises), incluindo faces de pilares. Área estimada = 800 m² 

 
  

  
14.2. Tinta acrílica FOSCA, cor “branco neve”, no teto das áreas abertas do pavimento 
térreo. Área total estimada – 1.100 m².  

14.3. Tinta esmalte sintético, cor “branco gelo”. Fechamento vertical, grades da quadra 



  
  

  
  

  
  

  

  

poliesportiva e portões metálicos da via de acesso ao campus. Área total estimada: 300 m².  
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ANEXO III Minuta do Termo de Contrato 

TERMO DE CONTRATO  

(SERVIÇO DE ENGENHARIA) 

 

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO DE ENGENHARIA  Nº ......../...., QUE 

FAZEM ENTRE SI O(A) INSTITUTO FEDERAL DE 

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE 

JANEIRO/RJ E A EMPRESA 

.............................................................   

 

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE 

JANEIRO/RJ, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 10.952.708/0009-53, situado na Rua Senador 

Furtado, nº 121 – Maracanã – Rio de Janeiro/RJ, neste ato representado por seu Diretor Geral, 

JEFFERSON ROBSON AMORIM DA SILVA, nomeado pela Portaria nº 772 de 18 de maio de 

2018, publicada no Diário Oficial da União de 21 de maio de 2018, portador da Carteira de 

Identidade nº. 08323774-3 IFP/RJ e CPF nº. 003.791.647-52, doravante denominado 

CONTRATANTE, e o(a) .............................. inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ............................, 

sediado(a) na ..................................., em ............................. doravante designada 

CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ....................., portador(a) da Carteira de 

Identidade nº ................., expedida pela (o) .................., e CPF nº ........................., tendo em 

vista o que consta no Processo nº .............................. e em observância às disposições da Lei 

nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente e do Decreto nº 

7.983, de 8 de abril de 2013, bem como da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05,  de 25 de 

maio de 2017, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão 

Eletrônico nº ........../20...., mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação do serviço de engenharia, que será 

prestado nas condições estabelecidas no Termo de Referência e demais documentos 

técnicos que se encontram anexos ao Edital. 

1.2.  Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão e seus anexos, identificado no 

preâmbulo acima, e à proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA 
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2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, com início na 

data de .........../......../........ e encerramento em .........../........./........... 

2.2.  A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas 

referentes à contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins 

de inscrição em restos a pagar, conforme Orientação Normativa AGU n° 39, de 

13/12/2011. 

2.3. A execução dos serviços será iniciada _________________ (indicar a data ou evento 

para o início dos serviços), cujas etapas observarão o cronograma fixado no Edital e seus 

anexos. 

2.4. A prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato será precedida da 

correspondente adequação do cronograma físico-financeiro, bem como de justificativa e 

autorização da autoridade competente para a celebração do ajuste, devendo ser 

formalizada nos autos do processo administrativo. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO 

3.1. O valor total da contratação é de R$ .......... (.....) 

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

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

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de 

licenciamento, administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral 

do objeto da contratação. 

3.3. O valor consignado neste Termo de Contrato é fixo e irreajustável, porém poderá ser 

corrigido anualmente mediante requerimento da contratada, observado o interregno 

mínimo de um ano, contado a partir da data limite para a apresentação da proposta, pela 

variação do índice IPCA ou outro que vier a substituí-lo. 

 

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação 

orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2018, na 

classificação abaixo: 

Gestão/Unidade:  26433/158502 

Fonte: 8100 

Programa de Trabalho: 108949   

Elemento de Despesa: 39  

PI: L0000P0100N 

5. CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 

5.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes 

encontram-se definidos no Edital. 
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6. CLÁUSULA SEXTA – GARANTIA DE EXECUÇÃO 

6.1.   A CONTRATADA prestará garantia no valor de R$ ............... (.......................), na 

modalidade de .............................., correspondente a ..........% (............ por cento) de seu 

valor total, no prazo de 10 (dez) dias úteis, observadas as condições previstas no Edital. 

6.1. O regime jurídico da garantia é aquele previsto no Edital. 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

7.1. A disciplina inerente ao controle e fiscalização da execução contratual é aquela 

prevista no Termo de Referência, anexo do Edital.  

 

8. CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

 

8.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no 

Termo de Referência, anexo do Edital. 

9. CLÁUSULA NONA – DA SUBCONTRATAÇÃO 

 

9.1. É permitida a subcontratação parcial do objeto, respeitadas as condições e obrigações 

estabelecidas no Termo de Referência e na proposta da contratada. 

 

10. CLÁUSULA DÉCIMA - ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

10.1. 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. 

 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

11.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de 

Referência.  

 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO E DAS ALTERAÇÕES 

12.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 

8.666, de 1993, bem como do Anexo X da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05/2017. 
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12.2. A diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência 

não poderá ser reduzida em favor do contratado em decorrência de aditamentos que 

modifiquem a planilha orçamentária. 

Nota Explicativa: Em caso de regime de empreitada por preço global, devem ser incluídos os 

dois subitens abaixo, segundo o disposto no art. 13 do Decreto nº 7.983, de 2013. No caso de 

aditamento, a formação do preço nesse instrumento deverá contar com orçamento específico 

detalhado em planilhas elaboradas pela Contratante, na forma prevista no Capítulo II do 

Decreto nº 7.983, de 2013, observado, ainda, o disposto em seu art. 14, mantidos os limites do 

previsto no § 1º do art. 65 da Lei no 8.666/93. No caso de regime de empreitada por preço 

global, deve-se atentar ao critério de proporcionalidade previsto no art. 17, §1º do Decreto n. 

7.983, de 2013. 

12.3. O contrato será realizado por execução indireta, sob o regime de empreitada por 

preço global. 

12.4. A assinatura do presente Contrato implica a concordância da Contratada com a 

adequação de todos os projetos anexos ao instrumento convocatório a que se vincula este 

ajuste, a qual aquiesce 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. 

12.5 Na hipótese de celebração de aditivos contratuais para a inclusão de novos serviços, o 

preço desses serviços será calculado considerando o custo de referência e a taxa de BDI 

de referência especificada no orçamento-base da licitação, subtraindo desse preço de 

referência a diferença percentual entre o valor do orçamento-base e o valor global do 

contrato obtido na licitação, com vistas a garantir o equilíbrio econômico-financeiro do 

contrato e a manutenção do percentual de desconto ofertado pelo contratado, em 

atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e aos arts. 14 e 15 do Decreto 

n. 7.983/2013; 

 

12. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS VEDAÇÕES 

13.1. É vedado à CONTRATADA: 

13.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação 

financeira; 

13.1.2. Interromper a execução dos serviços/atividades sob alegação de 

inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

14.1. A disciplina inerente ao recebimento do objeto é aquela prevista no Termo de 

Referência, anexo do Edital. 
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15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – RESCISÃO 

15.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 

78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, 

sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo do Edital. 

15.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à 

CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 

15.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão 

administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 

15.4. O termo de rescisão, sempre que possível, deverá indicar: 

15.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente 

cumpridos em relação ao cronograma físico-financeiro, atualizado; 

15.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

15.4.3. Indenizações e multas. 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS 

16.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições 

contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais 

aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – 

Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos. 

 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO 

17.1. Incumbirá à Contratante providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, 

no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

 

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO 

18.1. Fica eleito o Foro Federal da cidade do Rio de Janeiro, para dirimir as 

questões oriundas do presente Contrato, que não puderem ser resolvidas 

pelas vias administrativas, resguardada a competência exclusiva da Justiça 

Federal.  

 

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) 

vias de igual teor e forma, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos 

contraentes. 

Rio de Janeiro,  .......... de.......................................... de 2018 
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_____________________________________ 

JEFFERSON ROBSON AMORIM DA SILVA 
 DIRETOR GERAL DO CAMPUS 

RIO DE JANEIRO DO IFRJ 

 

 

____________________________________ 

REPRESENTANTE 

EMPRESA 

 

TESTEMUNHAS: 

Por Parte do IFRJ – CAMPUS RIO DE 

JANEIRO 

Por Parte da EMPRESA 

 

Ass.: 

_____________________________________ 

Nome: 

___________________________________ 

CPF: 

_____________________________________ 

 

Ass.: 

___________________________________ 

Nome: 

_________________________________ 

CPF: 

___________________________________ 
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ANEXO IV 

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 

 

CONTRATANTE

 

                       
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO PRÓ-
REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

  

 OBRA:  
 REPARAÇÃO E PINTURA CAMPUS 

RIO DE JANEIRO  
CONTRATADA     C.N.P.J.:   
CONTRATO Nº   Tipo de Licitação 

:   Data inicial:  Data Final:   

  

ITEM CONSULTA 
SINAPI/SCO DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE % DA OBRA 

 PREÇOS  

UNITÁRIO TOTAL 

1  1. CANTEIRO DE OBRAS - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS      

1.1 93207 
93207 EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA 
EM  
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 
MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 

M² 6  
  

1.2 93208 EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. 
AF_02/2016 

M² 9,00     

        
2  2. EQUIPAMENTOS      

2.1 41805 
LOCACAO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, 
CAPACIDADE DE CARGA TOTAL DE APROXIMADAMENTE 250  
KG/M2, PLATAFORMA DE 1,50 M X 0,80 M (C X L), CABO DE 45  
M 

4/MÊS 3  
  

        
3  3. ADMINISTRAÇÃO LOCAL       
3.1 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 70,00     

3.2 AD 39.05.0138 
(A) (julho/2018) 

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO (INCLUSIVE 
ENCARGOS SOCIAIS) 

H 18,00     
3.3 93572 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
MÊS 3,00     

3.4 90766 ALMOXARIFEe COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 140,00     
3.5 74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 6,00     
3.6 88326 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 190,00     

        
4  4. PINTURA      
4.1  4.1. PINTURA EXTERNA (ALVENARIAS)      

4.1.1 88411 
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM  
PANOS  COM   PRESENÇA   DE   VÃOS   DE   EDIFÍCIOS   DE  
MÚLTIPLOS  PAVIMENTOS. AF_06/2014 

m2 2.200,00     

4.1.2 88412 
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM  
PANOS  CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS ) DE 
EDIFÍCIOS  DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS . AF_06/2014 

m2 700,00     

4.1.3 96126 
 APLICAÇÃO   MANUAL   DE   MASSA ACRÍLICA   EM   PANOS    
DE  FACHADA   COM   PRESENÇA   DE   VÃOS,   DE   
EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS  PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. 
AF_05/2017 

m2 330,00   
  

4.1.4 96127 
APLICAÇÃO   MANUAL   DE   MASSA ACRÍLICA   EM   PANOS    
DE FACHADA   SEM   PRESENÇA   DE   VÃOS,   DE   EDIFÍCIOS  
DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 

  m2 100,00     

4.1.5 95622 
APLICAÇÃO  MANUAL  DE  TINTA LÁTEX ACRÍLICA  EM  
PANOS   
COM   PRESENÇA   DE   VÃOS   DE   EDIFÍCIOS   DE  
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 

m2 2.200,00   
  

4.1.6 95623 
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS  
SEM  PRESENÇA     DE     VÃOS     DE     EDIFÍCIOS  DE      
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 

m2 700,00     

        
4.2  4.2. PINTURA INTERNA (ALVENARIAS)      
4.2.1 88484 APLICAÇÃO  DE  FUNDO  SELADOR  ACRÍLICO  EM  TETO,  

UMA DEMÃO. AF_06/2014 
m2 1.100,00     
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4.2.2 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014 

m2 800,00     
4.2.3 88492 APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 
m2 1.100,00     

4.2.4 88493 APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m2 800,00     
4.2.5 88496 APLICAÇÃO  E  LIXAMENTO  DE  MASSA  LÁTEX  EM  TETO,  

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 
m2 165,00     

4.2.6 95305 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m2 100,00     

        
4.3  4.3. PINTURA DE SUPERFÍCIES METÁLICAS       
4.3.1 73865/1 FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA 

ESTRUTURA METALICA, UMA DEMAO, ESPESSURA DE 25 
MICRA. 

m2 300,00     

4.3.2 73924/2 PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE 
SUPERFICIE METALICA 

m2 300,00     

        
4.4  4.4. PINTURA DAS PORTAS / PORTAIS / BANDEIRAS      
4.4.1 74065/002 PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS 

DEMÃOS SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO 
m² 202,10     

        
5  5. REFORMA VESTIÁRIOS TERCEIRIZADOS (SALAS 028/029)      
5.1  5.1. REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES      
5.1.1 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 
m² 7,14     

5.1.2 97633 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO.  

UNID 2,00     

 
5.1.3 97665 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 
UNID 6,00     

5.1.4 97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 51,74     
5.1.5 97632 DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 
m  32,00     

5.1.6 97633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 28,51     

        
5.2  5.2. ALVENARIA      

5.2.1 87520 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 
NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE  
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM 
VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 
MANUAL. AF_06/2014 

m² 15,00  
 

  

5.2.2 87528 
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM  
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO  
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA  
AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE  
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

m² 9,00  
 

  

5.2.3 87548 
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM  
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.  
AF_06/2014 

m² 52,00  
 

  

5.2.4 87554 
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  
10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

m² 15,00  
 

  

        
5.3  5.3. REVESTIMENTO TETO      
5.3.1 96109 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES 

RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P 
m² 30,00     

        
5.4  5.4. REVESTIMENTOS CERÂMICOS      

5.4.1 87269 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM  
PLACAS TIPO ESMALTADAEXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM  
APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² NA  
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 

m² 35,00   
  

5.4.2 87260 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO  
PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 

m² 30,00     

        



                                                        Fls.: _________ 
                   

Rubrica: __________ 
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO 
 

Comissão Permanente de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União 
Edital modelo para Pregão Eletrônico: Serviços não contínuos, Habilitação Completa – Ampla Participação 
Atualização: Setembro -;2017 

 

5.5  5.5. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS      

5.5.1 93128 
PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO 
INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, 
CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO 
LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 

UNID 8,00   
  

5.5.2 93142 
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2  
MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, 
RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 

UNID 8,00     

5.5.3 97591 
LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE  
SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS DE 15 W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2017 

UNID 6,00     

        
5.6  5.6. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS      

5.6.1 89957 
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) 
COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM 
ALVENARIA. AF_12/2014 

UNID 6,00   
  

5.6.2 86888 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 

UNID 2,00     
5.6.3 86902 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  
AF_12/2013 

UNID 2,00     

5.6.4 93441 

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM 
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA  
AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVELEM PVC,  
ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE 
PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO  
POPULAR- FORNEC. E INSTAL. AF_12/2013 

UNID 2,00  
 

  

        
6  6. PORTAS      

6.1.1 90820 
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), 60X210CM, ESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UNID 10,00     

6.1.2 90821 
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), 70X210CM ,ESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UNID 3,00     

6.1.3 90822 
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), 80X210CM, ESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UNID 13,00     

6.1.4 90823 
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), 90X210CM, ESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UNID 24,00     

6.1.5 ES 09.10.0050 
(A) 

PORTA EM MADEIRA MACIÇA APARELHADA, FOLHEADA NAS 
DUAS FACES, COM 3 cm DE ESPESSURA. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE FERRAGENS, 
ADUELAS E ALIZARES - PORTA DE MADEIRA - 2,10 x 1,00 m 

m² 6,30   
  

6.1.6 90820 
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), 60X210CM, ESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO- PORTA DE 
MADEIRA - 2,10 x  
1,20 m 

UNID 4,00  
 

  

6.1.7 90821 
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU  
MÉDIA), 70X210CM ,ESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO -Porta de 
madeira - 2,10 x 1,40 

UNID 2,00   
  

6.1.8 73838/001 PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 
10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS -Porta Blindex - 2,10 x 1,70 

UNID 2,00     

6.1.9 ES 04.05.0106  
(/) 

PORTA DE FERRO, COM LARGURA 1m, EM BARRA DE  1 
1/4"x5/16", CANTONEIRA 1 1/2"x1/8), 3 DOBRADIÇAS 4"x3", 
REFERÊNCIA 1244G e 3"x2 1/2", "PAGE" OU SIMILAR.  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - PORTÃO - 1,43 x 0,60 m 

m² 0,86   
  

6.1.10 91341 
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM  
GUARNIZÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2015 

m² 5,88     

4.1.7 72116 VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM  m2 4,80     

4.1.8 91306 
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, 
COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO 
DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UNID 63,00     

4.1.9 12868 MARCENEIRO H 24,00     

        
7  7. SERVIÇOS COMPLEMENTARES       
7.1 72899 TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 

M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 KM 
m³ 60,00     

7.2 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 2.900,00     
 

 TOTAL    

    



                                                        Fls.: _________ 
                   

Rubrica: __________ 
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO 
 

Comissão Permanente de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União 
Edital modelo para Pregão Eletrônico: Serviços não contínuos, Habilitação Completa – Ampla Participação 
Atualização: Setembro -;2017 

 

  BDI 25%      R$              

    

  TOTAL + BDI      R$            

    

  REAJUSTE      R$                         -   

    

  TOTAL      R$            

 

Os valores adotados devem resultar em um BDI máximo de 25%.  
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ANEXO V – Modelo de Composição do BDI 

 

 
 

Os valores adotados devem resultar em um BDI máximo de 25%.  
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ANEXO VI – Modelo de Cronograma Físico-Financeiro 

 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO   

PROPRIETÁRIO:  INSTITUTO FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - CNPJ: 10.952.708/0001-04  DATA: 

05/10/2018 
 

OBRA: REFORMA CAMPUS RIO DE JANEIRO - IFRJ    

LOCAL: RUA SENADOR FURTADO 121/125   

ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO FÍSICO/ FINANCEIRO TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 

1  CANTEIRO DE OBRAS / INSTAL 

PROVISÓRIAS 
Físico % 3,84% 100,00% 0,00% 0,00% 

Financeiro R$ 9.165,12 R$ 9.165,12 R$ 0,00 R$ 0,00 

2  EQUIPAMENTOS 
Físico % 2,16% 30,00% 30,00% 40,00% 

Financeiro R$ 5.160,00 R$ 1.548,00 R$ 1.548,00 R$ 2.064,00 

3 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  
Físico % 14,47% 30,00% 30,00% 40,00% 

Financeiro R$ 34.581,14 R$ 10.374,34 R$ 10.374,34 R$ 13.832,46 

4  PINTURA 
Físico % 35,30% 15,00% 40,00% 45,00% 

Financeiro R$ 84.334,34 R$ 12.650,15 R$ 33.733,74 R$ 37.950,45 

5  REFORMA SALA TERCEIRIZADOS 
Físico % 6,86% 0,00% 40,00% 60,00% 

Financeiro R$ 16.396,37 R$ 0,00 R$ 6.558,55 R$ 9.837,82 

6  Portas 
Físico % 13,82% 0,00% 60,00% 40,00% 

Financeiro R$ 33.023,65 R$ 0,00 R$ 19.814,19 R$ 13.209,46 

7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  
Físico % 3,55% 0,00% 0,00% 100,00% 

Financeiro R$ 8.487,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.487,00 

       

     

 
SUBTOTAL 

Físico %     

Financeiro R$ 191.147,62 R$ 33.737,61 R$ 72.028,82 R$ 85.381,19 

 
BDI=25% 

Físico %     

Financeiro R$ 46.122,12 R$ 8.434,40 R$ 18.007,20 R$ 21.345,30 

TOTAL 
Físico %  17,65% 37,68% 44,67% 

Financeiro  R$                  238.934,53  R$ 42.172,02 R$ 90.036,02 R$ 106.726,49 
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ANEXO VII – Modelo de Declaração de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 
7º, da Constituição Federal 

___________________________________________(nome da empresa), inscrita no  

CNPJ sob nº _______________, por intermédio de seu representante legal, 

Sr.(a)______________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº 

_________________  Órgão expedidor _______  e do C.P.F nº ________________, 

DECLARA, para fins de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal, 

que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega 

menor de dezesseis anos. 

 

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

(assinalar com “x” a ressalva acima, caso verdadeira) 

 

 

 

(Local e data) __________________, ____ de __________________ de 200__. 

 

 

 

 

 

__________________________________________ 

(representante legal com – nome e cargo) 
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ANEXO VIII – Modelo de Proposta 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº.       
CAMPUS RIO DE JANEIRO 
 

 (EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE) 
 
(nome da empresa) _____________________________________________________, CNPJ nº. 
_____________________, sediada __________________________ (endereço completo, telefone, fax e 
e-mail atualizados), por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins do Pregão 
Eletrônico, apresenta sua Proposta de Preço para o(s) seguinte(s) material(is) ofertado(s), conforme 
termos e especificações do Edital e seus Anexos: 
 

Item/Grupo Especificação 
detalhada 

Marca 
Referência ou 

Modelo 
Valor 

Unitário 
(R$) 

Quant. 
Valor total do item (em 

R$) e por extenso 

01       
02       
...       

TOTAL em R$ (valor numérico e por extenso)  
Item(ns) que NÃO apresenta(m) catálogo ou documento semelhante: __________ 
 
PRAZO DE ENTREGA:  _______ DIAS (máximo de xx dias – de acordo com o item) 
VALIDADE DA PROPOSTA:  _______ DIAS (mínimo de 60 dias) 
GARANTIA E ASSISTÊNCIA DO FABRICANTE: ______ MESES OU DIAS (mínimo de 12 meses) 
 
BANCO (Código): _______ AGÊNCIA (Código): _______ PRAÇA: __________ 
BANCO (Nome): _______ CONTA CORRENTE: __________ 
 
 

Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos a todas as condições contidas no 
Edital deste Pregão Eletrônico, bem como verificamos todas as especificações nele contidas, não 
havendo qualquer discrepância entre quaisquer informações e/ou documentos que dele fazem parte, e 
estamos cientes de todas as condições que possam de qualquer forma influir nos custos, assim como de 
qualquer despesa relativa à realização integral de seu objeto, assumindo total responsabilidade pelas 
informações, erros ou omissões existentes nesta proposta. 

Declaramos, ainda, que estão incluídos nos valores propostos todos os custos necessários à 
execução do objeto do contrato, tais como impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e 
comerciais, emolumentos, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, uniformes e quaisquer 
outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o custo, direto ou indireto, do objeto. 

 
________________, ____ de ___________ de _____. 
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ANEXO IX – Modelo de declaração de elaboração independente de proposta 

(Identificação da Licitação) (Identificação completa do representante da licitante), como representante 

devidamente constituído de (Identificação completa da licitante) doravante denominado (Licitante), para 

fins do disposto no item (completar) do Edital (completar com identificação do edital), declara, sob as 

penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: (a) a proposta apresentada para 

participar da (identificação da licitação) foi elaborada de maneira independente (pelo Licitante), e o 

conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou 

recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer 

meio ou por qualquer pessoa; (b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da 

(identificação da licitação) não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante 

potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa; (c) que 

não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante 

potencial ou de fato da (identificação da licitação) quanto a participar ou não da referida licitação; (d) que 

o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) não será, no todo ou 

em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou 

de fato da (identificação da licitação) antes da adjudicação do objeto da referida licitação; (e) que o 

conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) não foi, no todo ou em 

parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de (órgão 

licitante) antes da abertura oficial das propostas; e (f) que está plenamente ciente do teor e da extensão 

desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la. ____________________, em 

___ de ______________ de ________ 

________________________________________________________ (representante legal do licitante/ 

consórcio, no âmbito da licitação, com identificação completa)  
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ANEXO X – Modelo de declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da 
habilitação 

A empresa ......................, inscrita no CNPJ nº ..................., DECLARA, em atendimento ao previsto no 

edital de Pregão Eletrônico nº ........, no art. 32, § 2º, da Lei nº 8.666/93, e no item 7.1., inciso IV, da 

Instrução Normativa MARE nº 05/95,  a inexistência de fato superveniente impeditivo da sua habilitação.  

Local e data 

 

 

___________________________________ 

Assinatura e carimbo 

(representante legal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                        Fls.: _________ 
                   

Rubrica: __________ 
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ANEXO XI – Modelo de declaração de microempresa, de empresa de pequeno porte, ou 
de cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007 

(LICITAÇÃO) N° XXXX 
 

 

___________________________ (identificação do licitante), inscrita no CNPJ 

nº _______________, por intermédio de seu representante legal, o Sr. ___________________________ 

(nome do representante), portador da Cédula de Identidade RG nº _______________ e do CPF nº 

_______________, DECLARA, sob as penas da lei, que é considerada: 

 

□ microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, não se incluindo nas 

hipóteses de exclusão previstas no §4º do artigo 3º do mesmo diploma;  

 

OU 

 

□ cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 15 de junho 

de 2007; 

 

gozando, assim, do regime diferenciado e favorecido instituído pela referida Lei 

Complementar, para fins de participação na presente licitação. 

 

Município de __________________, data de _____________ 

 

 

________________________________ 

(assinatura do representante) 

 


