
1 

 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA 
  

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET 
 

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2015 
 

Processo Nº: 23063.001592/2015-14 

Razão Social:_________________________________________________________________________ 

CNPJ Nº:_____________________________________________________________________________ 

Endereço:____________________________________________________________________________ 

E-Mail:_______________________________________________________________________________ 

Cidade:__________________________Estado:______________Tel/fax:__________________________ 

Pessoa para contato:___________________________________________________________________ 

 

 Recebemos, através do acesso à página http://www.comprasgovernamentais.gov.br, nesta data, 

cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada. 

 

   Local ________________, _______de ___________________de 2015 

 

       ____________________________________ 

Assinatura 

 
Senhor(a) Licitante, 

  
 Objetivando comunicação futura entre o Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da 
Fonseca - CEFET-RJ e essa empresa, solicitamos a Vossa Senhoria o preenchimento e remessa do recibo 
de entrega do Edital supra à Comissão Permanente de Licitação, por meio dos fax (21) 2566-3051/ 2566-
3052 / 2566-3001 ou do e-mail: licitacoes@dirap.cefet-rj.br. 
 
 O não encaminhamento do recibo exime a Comissão Permanente de Licitação da comunicação de 
eventuais retificações ocorridas, no referido instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações 
adicionais. 
 
 
  

Rio de Janeiro,       de                  de 2015. 
 

 
 

 Carlos Augusto Freitas Maciel 
PRESIDENTE DA CPL 

 
 
 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
  

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2015 
 

 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23063.001592/2015-14 
 
O CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA – 
CEFET/RJ torna público, para ciência dos interessados e habilitados no ramo pertinente que as às  
11 horas do dia   14  de  julho  de 2015 na Sala de Reuniões da CPL, localizada na Avenida 
Maracanã, nº 229 - Bloco A - Sala 206 - Maracanã - RJ, CEP: 20.271-110, realizará a licitação 
na modalidade TOMADA DE PREÇOS de Nº 02/2015, do tipo menor preço, na forma de 
execução INDIRETA, sob o regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL visando à 
EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE CONCLUSÃO DO SEGUNDO PAVIMENTO DE PRÉDIO DA 
UNED NOVA FRIBURGO, autorizada no processo em epígrafe, e independentemente de 
transcrição, de acordo com a Lei nº 8.666/93, IN/MPOG/SLTI nº 02, de 11/10/2010, com as 
inclusões da IN/MPOG/SLTI nº 01, de 10/02/2012, e alterações da IN/MPOG/SLTI nº 05, de 
18/06/2012, Lei Complementar 123/06 de 14/12/06, regulamentada pelo Decreto nº 6.204/07, de 
05/09/07, e demais Normas pertinentes nas condições estabelecidas no Edital e Anexos. 
 
 

1      DO OBJETO 
 

1.1 Constitui objeto desta TOMADA DE PREÇOS, a contratação de Empresa para a 
EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE CONCLUSÃO DO SEGUNDO PAVIMENTO DE 
PRÉDIO DA UNED NOVA FRIBURGO, conforme descrito neste Edital e seus 
Anexos.  

 
1.2 Na execução da obra deverá ser observada a especificação, a norma técnica 

vigente no CEFET/RJ, normas complementares, particulares e outras pertinentes 
à obra em licitação. 

 
 

2 DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO  
 

2.1 Todos que desejarem participar da licitação poderão retirar o Edital até 24 (vinte e 
quatro) horas antes da data fixada para o recebimento das Propostas, no 
Departamento de Administração do CEFET/RJ, conforme o § 3º do art. 22 da Lei 
8.666/93 ou através do sítio oficial: http://www.comprasgovernamentais.gov.br. 

 
2.2 Os licitantes, a título de habilitação preliminar, deverão comprovar, na sessão de 

abertura desta Tomada de Preços (TP), REGULARIDADE perante a Justiça do 
Trabalho (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pelo TST) 
e à Receita Federal, à Dívida Ativa da União, ao FGTS, ao INSS, ao Balanço 
Patrimonial, à Receita Estadual e à Receita Municipal. 
 
2.2.1 A comprovação da regularidade tratada neste item poderá ser realizada 

mediante consulta on-line ao SICAF no ato da sessão de abertura desta TP.  
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2.2.2 Na hipótese da licitante não estar cadastrada no SICAF, os documentos 
tratados no caput deste item deverão ser incluídos no Envelope nº 1 
(disciplinado no item 4.8 deste Edital), desde que atendam, até o terceiro 
dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas, às 
condições exigidas para cadastramento no SICAF. 

 
2.2.3 Na hipótese da licitante estar cadastrada no SICAF e apresentar, quando da 

consulta on-line ao referido sistema, documento(s) vencido(s), este(s), 
dentro da validade, deverá(ão) ser incluído(s) no Envelope nº 1 sem a 
necessidade de apresentação do protocolo de atualização junto à UASG 
que a cadastrou. 

 
2.3  As Empresas optantes pelo Simples estão sujeitas à Lei 9.317/96 e consequências 

na forma do Artigo 13 da citada Lei. 
 

 2.4  Não poderão participar da Licitação pessoas físicas ou jurídicas reunidas em 
consórcio 
 
       2.5 O licitante, assim que adquirir o Edital, deverá entrar em contato com a UnED Nova 

Friburgo do CEFET/RJ, para agendar a visita técnica, através dos telefones (22) 
2527-1727 / 2522-3802. 

 
2.5.1 A visita deverá ser efetuada por um representante credenciado pelo 

licitante, com formação técnica e portador de documento emitido pelo 
CREA/CAU.   

 
3.   DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 
 

3.1 O licitante deverá apresentar-se munido de 02 (dois) envelopes distintos, opacos 
e fechados, denominados de ENVELOPE HABILITAÇÃO E ENVELOPE 
PROPOSTA COMERCIAL. 

 
3.2 Considera-se como representante legal para praticar atos referentes à 

licitação, qualquer pessoa credenciada pelo licitante, mediante Contrato 
Social ou Procuração reconhecida em Cartório, para intervir em seu nome 
nas fases do procedimento licitatório, desde que exiba no ato da entrega 
dos envelopes, algum dos documentos retrocitados que o identifique e 
credencie legalmente. 

 
3.3 Não poderão participar da Licitação pessoas físicas ou jurídicas reunidas em 

consórcio, conforme já 2.4 deste Edital. 
 

3.4 Nenhuma pessoa física, ainda que credenciada por Procuração Legal, poderá 
representar mais de uma Empresa licitante. 

 
3.5 A não exibição do documento de credenciamento a que se refere o subitem 

3.2, impedirá o representante de manifestar-se, assim como responder pela 
Empresa. 

 
3.6 Os envelopes serão recebidos pela Comissão Permanente de Licitação designada 

através de Portaria do Diretor Geral do CEFET/RJ. 
 

3.7 Os envelopes encaminhados ao Órgão após a data e horário da abertura, fixados 
no Edital, serão devolvidos, ainda fechados aos respectivos remetentes. 

 
3.8 Na hipótese dos licitantes inabilitados não retirarem os envelopes fechados no 

prazo de 30 (trinta) dias, os mesmos serão incinerados. 
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3.9 Não havendo expediente na data marcada para abertura da licitação, fica a 

reunião adiada para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local, 
salvo manifestação expressa do CEFET/RJ. 

 
3.10 Os documentos relativos à Habilitação (Envelope nº1), e a Proposta Comercial 

(Envelope nº2) serão apresentados em original ou por qualquer processo de 
cópia, devidamente autenticada por Cartório competente, servidor da 
Administração Pública ou publicação em Órgão da Imprensa oficial. 

 
 A empresa, interessada em participar desta Tomada de Preços, que optar pela 

autenticação de documentos por servidor desta administração, deverá fazê-lo até 
o dia útil que anteceder a data de abertura da sessão, no Departamento de 
Administração deste CEFET/RJ (Av. Maracanã, 229, Bloco “A”, 2º andar). 

 
  

4. DA HABILITAÇÃO (Envelope nº 1) 
 

4.1 A habilitação preliminar da licitante, conforme disposto no item 2.2.1 deste Edital, 
poderá ser verificada mediante consulta on-line ao SICAF,  

 
No que tange à boa situação financeira, esta terá como base os índices de 
Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), os quais, via 
de regra, poderão ser verificados mediante consulta on-line ao SICAF.  

                       
  O licitante que apresentar resultado igual ou menor a um (< 1) em quaisquer dos 

índices LG, SG e LC, deverá ser verificado o Capital Social mínimo exigido de 10 
% (dez por cento) do valor estimado para a contratação.  O Capital Social poderá 
ser verificado no SICAF ou mediante apresentação, em original, do Contrato 
Social (acompanhado, necessariamente, das respectivas alterações) ou do 
Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício, já exigíveis e 
apresentados na forma da Lei nº 6.404/76, vedada a sua substituição por 
Balancetes ou Balanços provisórios na forma do § 3º e Inciso I do art. 31 da 
Lei 8.666/93. 

 
4.2 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, por ocasião da participação em 

Certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito 
de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 
restrição (art.43 da LC nº 123/06).  

 
4.3  Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 

assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 
momento em que o proponente for declarado o vencedor do Certame, 
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e 
emissão de eventuais Certidões Negativas ou Positivas com efeito de Certidão 
Negativa (art.43, § 1º da LC nº 123/06, com a redação dada pela LC nº 147/14). 

 
4.4    A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem 4.3, implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 
da Lei 8666/93, sendo facultado à Administração Pública convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem da classificação, para a assinatura do Contrato, ou 
revogar a licitação (art. 43, §2º da LC nº 123/06). 

 
4.5 Se a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por ME/EPP e não ocorrendo 

a contratação de ME/EPP em razão da irregularidade fiscal, serão convocadas 
as remanescentes que porventura sejam consideradas empatadas (art. 44, § 1º, 
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c/c art. 45, §2º, ambos da LC nº 123/06), na ordem classificatória, para o 
exercício do direito de apresentar nova proposta de preço inferior à considerada 
originalmente vencedora do Certame. 

 
4.6 Se a contratação da ME/EPP que esteja dentro do critério de empate falhar será 

facultado à Administração convocar os demais licitantes remanescentes, 
respeitada a ordem de classificação (§ 1º do art. 45, da LC nº 123/06). 

 
4.7 Os documentos referentes à HABILITAÇÃO, estes elencados no item seguinte 

(4.8),  deverão ser apresentados em uma via, devidamente identificados, em 
envelope opaco e fechado, contendo em seu exterior os seguintes dizeres: 

 
ENVELOPE Nº 1 – HABILITAÇÃO 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – CEFET/RJ 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2015 
                                                           RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

CNPJ DA EMPRESA 
(telefone e e-mail para contato) 

 
 

 
4.8 O envelope de Documentação deverá conter: 

 
a)  Declaração de Cumprimento de Obrigações, conforme Anexo II do Edital; 
 
b)  Certidão de Registro às Pessoas Jurídicas emitida pelo Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia – CREA ou pelo Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo – CAU, cuja autenticidade será confirmada on line no ato da sessão 
de abertura da licitação. 

 
 Caso a certidão de que trata este item não esteja presente no envelope, na 

forma impressa, a licitante deverá extraí-la on line, do sítio do CREA/CAU, no 
ato da sessão de abertura da licitação, porém, se nessa condição, o Conselho 
competente não a emitir, a licitante será considerada inábil nos termos do item 
4.8.1 deste Edital. 

 
c)  Atestado de Capacidade Técnica, em nome de profissional de nível superior, 

emitido por pessoa jurídica de Direito Público ou Privado, devidamente 
registrado pelo CREA/CAU, acompanhado da respectiva Certidão de Acervo 
Técnico – CAT, emitida pelo CREA/CAU, atestando que o mesmo fora 
responsável técnico na execução de obra/serviço de:  

 
I) instalação de alvenarias com características semelhantes ao objeto da 

licitação, em conformidade com o  Item I, do § 1º, do Art. 30, da Lei 
8.666/93. 

 
Os licitantes deverão comprovar aptidão de desempenho técnico da 
empresa, ou do responsável técnico da mesma, por meio de atestados ou 
certidões fornecidas por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
registrado nos Conselhos Regionais de Engenharia e/ ou de Arquitetura, 
assegurando possuir responsável técnico com a comprovação de 
instalação de alvenarias com características semelhantes ao objeto da 
licitação, em conformidade com o  item I, do § 1º, do Art. 30, da Lei 
8.666/93, Custo estimado com base no custo de composição do SINAPI/ 
CEF 
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d) Documento comprobatório de que o profissional qualificado, na alínea c, 
encontra-se vinculado como integrante do quadro técnico da Empresa; 

 
e) Atestado de Visita e Vistoria, fornecido pela UnED Nova Friburgo (em 

conformidade com o item 2.5.1 deste Edital); 
 

f) Declaração de Elaboração Independente de Proposta, conforme Anexo IX do 
Edital; 

 
g) Declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme Anexo VIII 

do Edital. O não encaminhamento desse documento não inabilitará a Empresa, 
porém sua ausência impedirá o gozo dos benefícios da Lei Complementar nº 
123/2006; 

 
h) Os documentos tratados nos itens 2.2.2 e 2.2.3, conforme o caso. 

 
4.8.1 A ausência ou a negativa quanto ao fornecimento dos documentos das 

alíneas “a” a “f”, ressalvando-se a forma alternativa de apresentação do 
documento tratado na alínea “b”, tornará inábil o proponente. 

 
4.8.2 A Certidão de Registro às Pessoas Jurídicas emitida pelo Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou pelo Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo - CAU, exigida na alínea “b” do item 4.8, será 
válida exclusivamente para a área de jurisdição do Conselho Regional que a 
expediu e para a jurisdição onde foi visada. 
 

4.8.3 A Declaração de Cumprimento de Obrigações, exigida na alínea “a” do item 
4.8, necessária à habilitação, deverá estar assinada por um signatário titular 
do licitante e reconhecida em Cartório. No caso do documento não estar 
reconhecido, deverá ser encaminhada, cópia autenticada do Contrato Social 
da Empresa. 

 
4.8.4 Se a Declaração de Cumprimento de Obrigações, exigida na alínea “a” do 

item 4.8, estiver assinada por Procurador, além de estar reconhecida a 
assinatura do Procurador, deverá ser encaminhada cópia autenticada da 
Procuração, autorizando o mesmo a assinar pela Empresa e cópia 
autenticada do Contrato Social. 

 
5. DA PROPOSTA COMERCIAL (Envelope nº2) 

 
5.1 A Proposta deverá ser apresentada em uma via, em envelope opaco e fechado, 

devidamente datada e assinada, contendo em seu exterior os seguintes dizeres: 
 

ENVELOPE Nº 2 – PROPOSTA COMERCIAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – CEFET/RJ 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2015 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

CNPJ DA EMPRESA 
(telefone e e-mail para contato) 

 
5.2  A Proposta deverá ser datilografada ou impressa por sistema computadorizado, 

sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas que dificultem sua leitura ou 
favoreçam duplo entendimento quanto a sua interpretação, sendo essa 
circunstância motivo para desclassificação do item ou da Proposta, conforme o 
caso. Deverá estar assinada pelo signatário titular do licitante, DEVENDO AINDA 
SER INFORMADO PELO LICITANTE NA PROPOSTA: 
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a) o valor do fornecimento e instalação em moeda nacional, já acrescido de todas 
as despesas, tais como: impostos, taxas, embalagens, fretes e quaisquer outras 
que forem devidas; 

b) nome, telefone/fax, endereço completo da sede, número do CNPJ;  

c) prazo de validade da proposta igual ou superior a 60 (sessenta) dias a 
contar da data de abertura do envelope Proposta Comercial; 

d) a Planilha de Quantitativos e Custos preenchida de acordo com os quantitativos 
estipulados pela Divisão de Arquitetura e Engenharia Civil do CEFET/RJ. 

 
5.3 A Proposta deverá conter o VALOR GLOBAL, por extenso e numérico. Havendo 

discordância entre o valor numérico e o extenso, prevalecerá o valor por extenso. 
 
5.4 O VALOR GLOBAL MÁXIMO admitido pelo CEFET/RJ, de acordo com as 

Planilhas de Quantitativos e Custos, fornecidas pela Divisão de Arquitetura e 
Engenharia Civil do CEFET/RJ, conforme Anexo V do Edital, será de R$ 
459.222,80 (quatrocentos e cinquenta e nove mil duzentos e vinte e dois reais 
e oitenta centavos). 
 

5.5 No caso em que todos os licitantes forem considerados inabilitados ou todas as 
propostas forem desclassificadas, a Comissão Permanente de Licitação poderá 
fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis, para que regularizem o seu cadastramento no 
SICAF ou se for o caso, apresentar nova documentação ou proposta, de acordo § 
3º Artigo 48 da Lei 8.666/93. 

 
6. DO EXAME DA PROPOSTA COMERCIAL 
 

6.1 As Propostas que atenderem em sua essência aos requisitos do Edital serão 
verificadas quanto aos erros aritméticos, os quais serão corrigidos pela Comissão 
Permanente de Licitação da seguinte forma: 

 
a) erros de transcrição das quantidades previstas para a obra: o produto será 

devidamente corrigido, mantendo-se o preço unitário e corrigindo-se a 
quantidade e o preço total; 

 
b) erros de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente: será  

retificado, mantendo-se o preço unitário e a quantidade e corrigindo-se o 
produto;  

 
c) erro de adição: será retificado, conservando-se as parcelas corretas e trocando-

se a soma. 
 
6.2 O valor global da proposta será ajustado pela Comissão Permanente de Licitação, 

em conformidade com os  procedimentos acima descritos para a correção de erros. 
O valor resultante constituirá o valor real da Proposta Comercial. 

 
6.3 Se o licitante não aceitar as correções procedidas, sua proposta será 

desclassificada. 
 
6.4 Com exceção das alterações, entrelinhas e/ou rasuras efetuadas pela Comissão 

Permanente de Licitação, necessárias à correção dos erros cometidos pelos 
licitantes, não serão aceitas Propostas Comerciais contendo borrões, emendas ou 
rasuras. 

 
 
7.   DO PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO 
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7.1 Antes da abertura dos envelopes, a Comissão Permanente de Licitação procederá 

a  verificação dos documentos tratados no item 2.2, com a ressalva de que tal 
verificação poderá ser realizada mediante consulta “on line” ao SICAF. Feita a 
confirmação, a Comissão Permanente de Licitação abrirá os envelopes 
HABILITAÇÃO e submeterá aos presentes credenciados toda documentação 
apresentada, os quais autenticarão com suas rubricas. Não havendo qualquer 
manifestação quanto à intenção de interposição de recurso, serão abertos os 
envelopes PROPOSTA COMERCIAL. Existindo a intenção de interposição de 
recurso, será marcada nova data para abertura dos mesmos. 

 
7.1.1  Ao licitante inscrito no SICAF, cuja documentação relativa à regularidade 

fiscal e trabalhista e à qualificação econômico-financeira encontrar-se vencida 
no referido sistema, será facultada a apresentação, antes da abertura dos 
envelopes, da documentação atualizada à Comissão Permanente de 
Licitação. 

 
7.2  Da reunião de abertura dos ENVELOPES, será lavrada Ata circunstanciada que 

mencionará todas as Propostas apresentadas, as reclamações e Recursos e as 
demais ocorrências que interessarem ao julgamento da licitação. 

 
7.3 As dúvidas que surgirem durante a reunião, serão resolvidas a juízo da Comissão 

Permanente de Licitação na presença dos licitantes ou deixadas para ulterior 
deliberações, devendo o fato ser registrado em Ata, em ambos os casos. 

 
8.    DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 

8.1 No julgamento da Proposta, onde a defesa do interesse Público será sempre o 
princípio básico, a Comissão Permanente de Licitação considerará o menor preço.  

 
8.1.1 Não será levada em consideração e será desclassificada a Proposta que 

tenha sido elaborada em desacordo com as disposições do Edital, bem 
como a que contemple preço acima do valor global aceitável de R$ 
459.222,80 (quatrocentos e cinquenta e nove mil duzentos e vinte e 
dois reais e oitenta centavos), ou manifestamente inexequíveis. 

 
8.2  No caso de ocorrência de divergência entre os valores numéricos e por extenso, 

prevalecem sempre os valores indicados por extenso e, no caso de discordância 
entre os valores unitários e os totais resultantes de cada item, prevalecerão os 
unitários. 

 
8.3 No caso em que todos os licitantes forem considerados inabilitados ou todas as 

propostas forem desclassificadas, a Comissão Permanente de Licitação poderá 
fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis, para que regularizem o cadastramento no 
Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF ou se for o caso, 
apresentarem nova documentação ou Proposta conforme § 3º do Artigo 48 da Lei 
8.666/93. 

 
8.4  Apurados os preços, a Comissão Permanente de Licitação observará a ocorrência 

de um possível empate nos termos dos Artigos 44 e 45 da LC n º 123/06. 
 
8.5 Entende-se por empate (§1º do art. 44 da LC nº 123/2006), as situações em que as 

propostas apresentadas pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 
(ME/EPP) sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores ao melhor preço, 
desde que este melhor preço, de acordo com o §2º do art. 45 da LC nº 123/2006, 
não tenha sido proposto por empresa enquadrada como ME/EPP. 
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8.6  A ME/EPP na condição de empate e mais bem classificada, deverá estar presente 
e devidamente credenciada para manifestar-se na sessão de abertura dos 
envelopes de Proposta Comercial, apresentando nova Proposta de preço inferior à 
considerada vencedora do Certame, sob pena de preclusão (art. 45, inciso I da LC 
Nº 123/2006). 

 
8.7  No caso de igualdade entre valores propostos pelas ME/EPP que se encontrem no 

intervalo estabelecido no subitem 8.5, será realizado, pela Comissão Permanente 
de Licitação, um sorteio conforme o § 2º do Artigo 45 da Lei 8.666/93, definindo e 
convocando automaticamente a vencedora desse sorteio para a oferta tratada no 
item 8.6 deste Edital. 

. 
 
8.8  Fica assegurado ao CEFET/RJ o direito de revogar ou anular a licitação conforme 

previsto no Artigo 49 da Lei 8.666/93. 
 
8.9 O CEFET/RJ, nos termos do Parágrafo 5º do Artigo 43 da Lei 8.666/93, até a 

assinatura do Contrato, poderá desclassificar qualquer licitante por despacho 
fundamentado. 

 
 
9.  DAS IMPUGNAÇÕES/RECURSOS 
 

9.1 As impugnações aos termos do Edital serão acolhidas conforme §2º do art. 41 da 
Lei 8.666/93. 

 
9.2 Os recursos interpostos às decisões proferidas pela Comissão Permanente de 

Licitação somente serão acolhidos nos termos do art. 109 da Lei 8.666/93.  
 
9.3 Não serão aceitos em hipótese alguma impugnações ou recursos via fac-símile e os 

mesmos deverão ser elaborados com a observância dos seguintes requisitos: 
 

a) Serem impressos e devidamente fundamentados; 
 
b) Serem assinados pelo responsável legal do licitante; 
 
c) Serem entregues no Setor de Protocolo do CEFET/RJ, situado à Av. 

Maracanã, nº. 229 - Bloco A - Térreo - Maracanã - RJ, no prazo legal, das 9h às 
16h.  

 
 
10. DA ADJUDICAÇÃO 
 

10.1  A execução da obra, objeto da licitação, será contratada com o licitante declarado 
provisoriamente vencedor. 

 
10.2 A decisão da Comissão Permanente de Licitação tornar-se-á definitiva após a 

adjudicação e homologação do resultado da licitação pelo Diretor Geral do 
CEFET/RJ. 

 
10.3 O licitante vencedor, após a aprovação referida no subitem 10.2, será notificado a 

se apresentar no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após o recebimento da 
notificação, para assinatura do Contrato. 

 
 
11.  DA GARANTIA 
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11.1 Para atender ao interesse público, obriga-se o licitante vencedor, por ocasião da 
assinatura do Contrato, prestar garantia no valor equivalente a 5,0% (cinco por 
cento) do valor global da Proposta, podendo ser apresentada na forma das 
seguintes modalidades: 

 
a) caução em dinheiro; 
b) seguro garantia; 
c) fiança bancária. 

 
11.2 Não serão admitidos como garantia contratual os Títulos da Dívida Pública emitidos 

por pessoas jurídicas de direito público no período de 1850 a 1930. 
 

11.3 A garantia deverá permanecer íntegra durante a execução do Contrato. 
 

11.4 Para a prestação da garantia, fica vedado à Empresa Vencedora, pactuar com 
terceiros (seguradoras, instituições financeiras, etc), cláusulas de não 
ressarcimento ou não liberação do valor dado à garantia para o pagamento de 
multas por descumprimento contratual ou cobrança de multas. 

 
11.5 Se a opção de garantia contratual for em seguro-garantia ou fiança bancária deverá 

conter expressamente cláusulas de atualização financeira, de imprescritibilidade, 
de inalienabilidade e irrevogabilidade. 

 
11.6 Caso o Contrato seja assinado sem a comprovação de garantia, o pagamento da 

primeira parcela só será efetivado quando da juntada da comprovação aos autos, 
sob pena de rescisão contratual. 

 
11.7 A não apresentação da garantia contratual caracterizará descumprimento do 

Contrato para efeito de aplicação de penalidade, sob pena de rescisão unilateral do 
Contrato. 

 
11.8   Do valor da garantia contratual, poderá a juízo do CEFET/RJ, garantida a prévia 

defesa, ser imputada qualquer importância para cobrir formalmente pagamentos não 
efetuados referente à: 

 
a) Prejuízos ou danos causados ao CEFET/RJ; 
b) Prejuízos ou danos causados a terceiros; 
c) Toda e qualquer multa contratual; 
d) Débitos com encargos fiscais, previdenciários e trabalhistas, tais como: INSS, 

FGTS, impostos, salários, vales-transporte, vales-alimentação, verbas 
rescisórias, etc. 

 
11.9 A garantia contratual será liberada ao término do Contrato, após o cumprimento das 

obrigações assumidas, através de requerimento efetuado, por escrito.  
 
 
12.  DO REGIME DE EXECUÇÃO E PRAZO 
 

12.1 O prazo máximo de execução da obra/serviço será de 120 (cento e vinte) dias de 
acordo com o Cronograma Físico-Financeiro elaborado pela Divisão de 
Arquitetura e Engenharia Civil do CEFET/RJ, conforme Anexo VI do Edital, 
podendo ser prorrogado mediante Termo Aditivo, devendo, entretanto, obedecer ao 
caput do Artigo 57 da Lei 8.666/93.  

 
12.2 A prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito, sofrer parecer do 

CEFET/RJ e ser devidamente autorizada pelo Diretor Geral.  
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13.  DA FISCALIZAÇÃO 
 

13.1 A Fiscalização da obra/serviço será de competência e responsabilidade exclusiva 
do CEFET/RJ, a quem caberá verificar, se, no seu desenvolvimento estão sendo 
cumpridos os termos do Edital, assim como praticar todos os atos que se fizerem 
necessários à fiscalização da obra contratada. 

 
13.2 A Fiscalização efetivar-se-á no local de execução da obra, por Servidor 

previamente designado pelo CEFET/RJ, devendo: 
 

a) Promover as avaliações das etapas executadas, conforme o Cronograma Físico-
Financeiro.  

 
b) Atestar os documentos relativos à conclusão de cada etapa da obra/serviço, nos 

termos contratados, para efeito de pagamento. 
 

13.3 A Fiscalização atuará do início da obra até o final do Contrato e será exercida no 
interesse exclusivo do CEFET/RJ, não excluindo nem reduzindo a responsabilidade 
da Empresa Vencedora, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades. 

 
 
 
 
14.  DAS PENALIDADES 
 

14.1 Pelos motivos que se seguem, a Empresa Vencedora estará sujeita às 
penalidades: 

 

a) pelo atraso na execução da obra em relação ao prazo proposto e aceito; 

 b) pelo descumprimento dos prazos estabelecidos; 

 c) pela recusa em refazer qualquer serviço, que for rejeitado, caracterizada após 
o prazo de 72 (setenta e duas) horas, contando da data de rejeição; 

d) quando o material utilizado na execução da obra não for atestado de boa 
qualidade pelo CEFET/RJ. 

e) Se quaisquer um dos motivos ocorrer por impedimento do CEFET/RJ ou de 
reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração, a 
Empresa Vencedora ficará isenta das penalidades relacionadas no subitem 
14.2. 

 
14.2 O CEFET/RJ poderá, conforme os Artigos 87 e 88 da Lei 8.666/93, garantido o 

contraditório e a ampla defesa aplicar à Empresa Vencedora as seguintes 
sanções: 

 
a) Advertência; 
b) Multa, na forma prevista; 
c) Suspensão temporária de licitar e contratar com o CEFET/RJ; 
d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração 

Pública. 
 

14.3 A advertência será aplicada independente de outras sanções cabíveis, quando 
houver afastamento das condições contratuais e/ou técnicas pré-estabelecidas, 
inclusive recomendações ou determinações da Fiscalização. 
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14.4 A desistência da execução da obra ou recusa em assinar o Contrato, sem 
justificativa por escrito e aceita pelo Diretor Geral do CEFET/RJ, ensejará a 
aplicação de multa compensatória de 5% (cinco por cento) calculada sobre o 
valor da Nota de Empenho ou sobre o valor estimado para a contratação, 
recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da data da 
comunicação oficial. 

 
14.5 Pelo atraso injustificado na execução da obra/serviço, será aplicada multa 

moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, que será calculada sobre o 
valor total atualizado do Contrato, no limite máximo de 10% (dez por cento).  

14.6 Multa compensatória de 0,5% (meio por cento), calculada sobre o valor da nota 
fiscal/fatura devida pelo CEFET/RJ, por dia em que, sem justa causa, não cumprir 
as obrigações assumidas ou cumpri-las em desacordo com o estabelecido até o 
limite máximo de 10% (dez por cento) por ocorrência. 

14.7 A Empresa Vencedora não incorrerá na multa referida no subitem 14.4, na 
ocorrência de caso fortuito ou de força maior, ou fato de Administração do 
CEFET/RJ. 

 
14.8  A critério da Administração do CEFET/RJ, na ocorrência de cobrança de multa, a 

mesma poderá ser descontada do valor devido à Empresa Vencedora. 
 
14.9 As sanções previstas no subitem 14.2 poderão ser aplicadas juntamente com a 

multa, facultada a defesa prévia ao interessado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
nos termos da legislação vigente. 

 
14.10 As ocorrências não previstas no Edital serão aplicadas após processo 

administrativo, garantido o contraditório e a ampla defesa. 
 
 
15.  DA RESCISÃO CONTRATUAL 
 

15.1 A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará a sua rescisão, que ocorrerá de 
pleno direito e independente de interpelação judicial ou extrajudicial, constituindo-se 
em motivos o que dispõe o Artigo 78 da Lei 8.666/93, ou quando: 

 
a) A paralisação da obra sem justa causa e prévia comunicação ao CEFET/RJ for 

superior a 05 (cinco) dias consecutivos; 
 
b) Quando as queixas da Comunidade tiverem comprovação concreta e 

substanciada por sindicância administrativa. 
 

15.2   A rescisão contratual poderá ser determinada por ato unilateral e escrito do 
CEFET/RJ, amigável, por acordo entre as partes ou judicial nos termos da 
legislação, devendo obedecer aos Artigos 79 e 80 da Lei 8.666/93. 

 
 
16.  DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO DA LICITAÇÃO 
 

16.1 O CEFET/RJ se reserva o direito de, no interesse Público, sem que aos licitantes 
caiba qualquer tipo de reclamação ou indenização:  

 
a) Adiar a data de abertura da licitação; 

 
b) Alterar as condições do Edital, e outros elementos que digam respeito à licitação. 
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16.2 A licitação somente poderá ser revogada por razões de interesse público 
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente 
para justificar tal conduta, mediante parecer escrito e fundamentado. 

 
16.3  Constatada a ilegalidade de ato pertinente à licitação, de ofício ou por provocação 

de terceiros, mediante parecer escrito e fundamentado, a licitação será anulada, 
induzindo à anulação do Contrato. 

 
17.  DO CONTRATO 
 

17.1 Após a homologação da licitação, será firmado Termo de Contrato. O prazo de 
vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados da assinatura ou 
recebimento do documento equivalente, prorrogável na forma do art. 57, § 1°, da 
Lei n° 8.666/93. 

17.2 O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por 
solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

17.3 Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato, não comprovar que 
mantém as mesmas condições de habilitação, ou quando, injustificadamente, 
recusar-se à assinatura, 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. 

17.4 O licitante contratado deverá executar a obra em conformidade com o Projeto 
Básico e Executivo.  

17.5 Serão condições gerais e essenciais do Contrato a ser assinado, além do 
estabelecido na Lei 8.666/93:  

 
a) Cumprir o prazo de execução da obra proposto no Cronograma Físico-

Financeiro, estabelecido pela Divisão de Arquitetura e Engenharia Civil do 
CEFET/RJ, contados a partir da assinatura do Contrato, cabendo prorrogação 
através de termo aditivo; 

 
b) Prestar garantia no valor de 5% (cinco por cento) sobre o total do Contrato, nos 

termos do Artigo 56 da Lei 8.666/93; 
 
c) Efetuar controle da execução correta do Contrato e ainda quanto à qualidade da 

obra a ser fiscalizado por Servidor do CEFET/RJ; 
 
d) A Empresa Vencedora deverá comprovar estar adimplente com as 

contribuições sociais, mediante a apresentação de documentos oficiais 
individualizados, para fins de pagamento da nota fiscal/fatura. 

 
17.6 Durante a execução da obra, a Empresa Vencedora deverá manter em completa 

limpeza as áreas de trabalho e adjacências, devendo, portanto manter às suas 
expensas um container, em local indicado pelo CEFET/RJ. 

 
18. DO PAGAMENTO 

 
18.1 O CEFET/RJ pagará à Empresa Vencedora pela obra/serviço executado, de 

acordo com o Cronograma Físico-Financeiro, mediante a apresentação da nota 
fiscal/fatura devidamente atestada pelo gestor designado pela autoridade 
competente, o valor correspondente à parcela, após avaliação e aprovação da obra 
pelo CEFET/RJ. 
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18.2 Não será aceita, em hipótese alguma, a transferência de direito de créditos da 

Contratada a terceiros. 
 
18.3  O CEFET/RJ reserva-se o direito de não efetuar o pagamento se, no ato do atesto, 

verificar que a obra/serviço executado não corresponde à especificação do Edital e 
da Proposta apresentada. 

 
18.4  Não serão efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendência de 

liquidação de obrigações, em virtude de penalidades impostas à Empresa 
Vencedora ou inadimplência total ou parcial referente à contratação. 

 
18.5 O pagamento somente será liberado após o recolhimento de eventuais multas que 

lhe tenham sido impostas em decorrência de inadimplência contratual. 
 
18.6 O licitante deverá zelar pelo adimplemento de seus tributos nos devidos Órgãos 

Públicos, visando manter sua qualificação tributária, condição sem a qual não será 
possível o pagamento de nota fiscal/fatura devida. 

 
18.7 O descumprimento pela Empresa Vencedora das obrigações trabalhistas e a falta 

de recolhimento das contribuições previdenciárias, dará ensejo à suspensão do 
pagamento, bem como a rescisão unilateral do Contrato. 

 
18.8 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o licitante vencedor não 

tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos 
moratórios devidos pelo CEFET/RJ, entre a data prevista e o efetivo pagamento da 
nota fiscal/fatura serão calculados por meio da aplicação da seguinte fórmula: 

 
EM = I x N x VP, onde: 
 
EM = Encargos moratórios; 
 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 
pagamento; 
 
VP = Valor da parcela em atraso. 
 
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 
     
I =    i                                I  =   6/100                                 I = 0,00016438        
      365                                       365 
 
                 Onde i = taxa percentual anual no valor de 6%. 

                 

18.9 A apresentação da nota fiscal discriminada, devidamente certificada pelo Setor 
Competente do CEFET/RJ, destacando o valor de retenção a título de “Retenção 
para a Previdência”, nos termos da IN/MPS/SRP n.º 03 de 14/07/2005, e o valor do 
IR e Contribuições Federais nos termos da IN 480 de 15/12/04, alterado pela IN 
RFB nº 791/07, para que não ocorra retenção.  

 
18.10 A apresentação da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP/SEFIP), e a Folha de 
Pagamento, com as assinaturas dos funcionários destinados a esta Prestação de 
serviço nos tempos da IN/MPS/SRP nº 03 DE 14/07/2005. 

 
18.11 A apresentação da Guia de Recolhimento da Previdência Social – (GPS), nos 

termos da IN/MPS/SRP nº 03 DE 14/07/2005. 



15 

 

 
18.12 Apresentação de Termo de Rescisão contratual devidamente homologado pela 

Entidade classista competente, ou pelo Ministério do Trabalho, quando exigido pela 
legislação, de todo e qualquer empregado demitido e que tenha trabalhado na 
execução desta obra. 

 
18.13 O CEFET/RJ poderá sustar o pagamento de qualquer nota fiscal/fatura, no todo ou 

em parte, nos seguintes casos: 
 

a) Obra executada fora dos padrões éticos e da qualidade atribuíveis à espécie;  
b) Existência de qualquer débito para com este Órgão. 

           
 
19.  DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 

19.1. As despesas relativas à Tomada de Preços correrão no Exercício à conta do 
orçamento específico do: 

 
a) Programa de Trabalho: 86652 
b) Fonte: 112 
c) Elemento de Despesa: 339039 

 
 

20. DO RECEBIMENTO 
 

20.1 Executado o Contrato, seu objeto será recebido: 
 

a) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, 
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias 
da comunicação escrita do contratado.  

 
b) Definitivamente, por Servidor ou Comissão designada pela autoridade 

competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o 
decurso do prazo de 120 (cento e vinte) dias. 

 
 

21.  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

21.1 Na contagem dos prazos fixados no Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-
á o do vencimento. Se este recair em dia sem expediente no CEFET/RJ, o 
término ocorrerá no primeiro dia útil subsequente. 

  
21.2 A participação na licitação implica na aceitação integral e irretratável do Edital, 

Anexos e Instruções, como a observância dos Regulamentos Administrativos e 
das Normas Gerais e Especiais determinadas e citadas no Edital. 

 
21.3 O licitante vencedor fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, 

os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco 
por cento) do valor inicial atualizado do Contrato/Nota de Empenho. 

 
21.4 Quaisquer elementos ou informações relativos à licitação deverão ser solicitados 

por escrito, em até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura dos 
envelopes, ao: 

 
CEFET/RJ 
A/C: CPL 
Av. Maracanã, 229 - Bloco A - Sala 206 
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Maracanã - Rio de Janeiro 
CEP: 20.271-110 
Telefax (0xx21) 2264-8627 // 2569-3737 
 

21.5 Integram o Edital, independente de transcrição: 
 

Anexo I    –  Cotação do objeto; 
Anexo II   –  Declaração de Cumprimento de Obrigações; 
Anexo III  –  Dados Cadastrais da Empresa; 
Anexo IV  –  Projeto Básico e Executivo; 
Anexo V   –  Planilha de Quantitativo de Custos; 
Anexo VI  –  Cronograma Físico-Financeiro; 
Anexo VII –  Especificações Gerais; 
Anexo VIII -  Declaração de Microempresas e Empresa de Pequeno Porte; 
Anexo IX  –  Declaração de Elaboração Independente de Proposta; 
Anexo X - Atestado de Visita e Vistoria; 
Anexo XI - Minuta do Contrato. 

 
21.6   O Edital e Anexos poderão ser obtidos no Departamento de Administração no 

endereço descrito no subitem 21.4, mediante apresentação do carimbo com CNPJ 
da Empresa com custo reprográfico ou no sítio: 
http://www.comprasgovernamentais.gov.br. 

 
21.7   O Edital foi aprovado pela Procuradoria Federal junto ao CEFET/RJ. 
 
21.8   Ocorrendo situação não prevista no Edital, a decisão quanto ao procedimento a 

ser adotado será de responsabilidade da Comissão Permanente de Licitação sob 
a égide da Lei 8.666/93, Normas e Princípios que regem os procedimentos da 
Administração Pública. 

 
 
 
 

Rio de Janeiro,          de                          de 2015. 
 
 
 

Carlos Augusto Freitas Maciel 
Presidente da CPL 
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CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA – 
CEFET/RJ 

 
ANEXO I  

 
TOMADA DE PREÇOS nº 02/2015 
 
____________________________________________________________, _____________ 
                                           ( Nome da Empresa )                                                   ( CNPJ) 
 
 

ITEM OBJETO VALOR  

01 
SERVIÇO DE CONCLUSÃO DO SEGUNDO PAVIMENTO 
DE PRÉDIO DA UNED NOVA FRIBURGO 

R$ 459.222,80 

 
 
 
 

     ITEM VALOR EM EXTENSO 

       01  

 
 
 
Prazo de validade da proposta: __________________ 
 
 

 
Rio de Janeiro,         de                               de 2015.  

      
 
 
 

______ (assinatura autorizada) ______ 
____ (nome) ____ 

____ (endereço) ____ 
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CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA – 
CEFET/RJ 

 
 

ANEXO II 
 
 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES 
 

 
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2015 
 
___________(local e data)___________ 

 
____________________________________________________________, _____________ 
                                           (Nome da Empresa)                                                      (CNPJ) 
 
Ao 
Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca 
 
 
Prezados Senhores, 
 
 
a) Declaro, sob as penalidades cabíveis, que tomei conhecimento de todas as 

informações, das condições e o cumprimento das obrigações do objeto da licitação; 
 
b) Declaro que até a data inexistem fatos impeditivos para minha habilitação no processo 

licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrência de fatos surgidos 
posteriormente; 

 
c) Declaro que não mantenho em nosso quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos 

em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não possuindo 
ainda, quaisquer trabalhos a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de 
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 

 

Rio de Janeiro,      de                  de 2015.    
    

                                                                
_______ (assinatura autorizada) _______ 

 
_________ (nome) _________ 

 
_____ (cargo do signatário) _____ 

 
____ (endereço) ____ 

 
_____________ (reconhecimento em cartório) _____________ 
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CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA – 
CEFET/RJ 

 
ANEXO III 

 
DADOS CADASTRAIS DA EMPRESA 

 
Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a assinar o Contrato no 
prazo determinado no documento de convocação, cumprir o disposto no subitem 11.1 no 
que diz respeito a garantia, e para esse fim fornecemos os seguintes dados: 
 

  Razão Social: _____________________________________ 

  CNPJ/MF: _______________ 

  Endereço: __________________________________________ 

  Tel/Fax: _______________ 

  CEP: ____________________ 

  Cidade: __________________________ UF: __________ 

 E-mail: ___________________________ 

  Banco: ____________ Agência: _____________  c/c: ________________ 

  Dados do Representante Legal da Empresa para assinatura do Contrato: 

 Nome:________________________________________________________ 

 Endereço:_____________________________________________________ 

 CEP:_________________Cidade:____-____________________UF:_______ 

  CPF/MF:________________________Cargo/Função:__________________ 

  Cart.ldent nº:___________________________Expedido por: ____________ 

  Naturalidade:____________________Nacionalidade:___________________ 

      Estado Civil________________________ 

 
 

_______________________________________ 
ASSINATURA 

 [Nome do Representante Legal da Empresa] 
sócio, dirigente, proprietário ou procurador do Licitante,  

Cargo/Telefone  
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CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA 
CEFET/RJ 

 
DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA 

DIVISÃO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA CIVIL 
 
 
 
 

ANEXO IV 
 
 
 
 

PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO 
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ANEXO IV  
 

PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO 
CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES 

 
Objeto: SERVIÇO DE CONCLUSÃO DO SEGUNDO PAVIMENTO DE PRÉDIO  

Local: UnED Nova Friburgo 
I- JUSTIFICATIVA: 
 

Este serviço não continuado visa concluir os serviços nas salas de aula com área total de 
604 m². 
 

II-        OBJETO: 
 

Execução de serviço de conclusão do segundo pavimento de prédio do Bloco 2 da UnED 
Nova Friburgo. 
 

 
III-      ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS: 
 

3.1 GENERALIDADES 

 A reforma do edifício compreende as seguintes áreas: 

 

Pavimento Cota  
(m) 

Área de piso 
coberto (m2) 

Área fechada 
(m2) 

Térreo  0,55 604,00  

2o. Pavimento 3,70 604,00  

    

Barrilete e Caixa d’água 10,00 47,75  

1 Total 
 1208,00  

Cumeeira/Cobertura 10,60 604,00  

3.1.1. A reforma deverá ser executada rigorosamente de acordo com o projeto, em 
conformidade com as especificações deste memorial e tendo igualmente como 
referência a Planilha de Quantitativos e Custos.  

3.1.2. Os materiais empregados deverão obedecer aos padrões de qualidade das 
normas brasileiras e às especificações técnicas dos projetos. Qualquer 
modificação ou substituição posterior nos projetos ou especificações, deverão 
receber aprovação prévia da Divisão de Arquitetura e Engenharia Civil do 
CEFET/RJ. 

3.1.3. O projeto básico encontra-se em conformidade com a I.N. nº 01 de 19/01/2010, 
no que tange à economia de energia elétrica, com a ventilação natural dos 
ambientes, iluminação com uso exclusivo de lâmpadas econômicas e uso de 
interruptores individualizados por ambientes para evitar o desperdício. 

3.1.4. O uso da água no projeto será racionalizado com o emprego de torneiras de 
fechamento automático e vasos sanitários com caixas d’água acopladas. Não 
sendo utilizado nenhum sistema para aquecimento de água. 

3.1.5. A execução dos serviços pela Contratada deverá, da mesma forma, visar a 
economia de energia e de água, utilizando materiais reciclados, reutilizados ou 
biodegradáveis sempre que houver disponibilidade no mercado.  
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3.1.6. Quando necessário, o uso da madeira deverá apresentar a origem e 
procedência de acordo com autorização do IBAMA. 

3.2 DESENHOS DE REFERÊNCIA 

3.2.1. Planta de Situação 

3.2.2. Planta Baixa do pavimento térreo (1º pavimento) - já construído 

3.2.3. Planta Baixa do Pavimento superior (2º pavimento) 

3.2.4. Planta de Cobertura 

3.2.5. Plantas de Pontos de luz e força (1º pavimento) 

3.2.6. Corte A 

3.2.7. Corte B 

3.2.8. Elevação 1 

3.2.9. Elevação 2 

3.2.10. Projeto de Instalações elétricas do 2º pav. 

 

3.3 COMO CONSTRUÍDO ("AS BUILT") 

Após a conclusão das obras e serviços, e durante o período de testes e observações, a 
Contratada deverá apresentar os desenhos de execução comentados, com todas as 
informações resultantes dos trabalhos de construção, de modo a permitir a elaboração 
de um conjunto de documentos “como construído” ("as built").  

A estes documentos deverão ser juntados os catálogos de fabricação e especificações 
de manutenção de todos os equipamentos utilizados no edifício. 

 

3.4 NORMAS E ESPECIFICAÇÕES 

Os projetos e a execução dos serviços deverão estar em estrita observância às 
normas técnicas da ABNT, bem como à IN-01/2010, Leis e regulamentos dos 
Órgãos Públicos Federais Estaduais, Municipais, e de concessionárias – 
eletricidade, telefonia e água e esgoto, bem como do Corpo de Bombeiros. 
Deverão ainda ser tomados como referência os catálogos dos equipamentos 
especificados. 

Todas as atividades desenvolvidas no canteiro deverão seguir as normas de 
segurança do trabalho em vigor, além de eventuais exigências constantes de 
acordos coletivos de trabalho. 

        

      3.4.1. Produtos Similares 

A aplicação de produtos similares aos especificados poderá ser aceita pela 
Fiscalização desde que acompanhada por laudo técnico expedido por instituto de 
pesquisa tecnológico de reconhecida idoneidade. 
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3.5 SERVIÇOS PRELIMINARES 

 A Contratada deverá tomar todas as precauções necessárias para a proteção do 
prédio, 1º pavimento que já se encontra habitado e em funcionamento. 

 Será removido todo o material componente do telhado para seu posterior 
reaproveitamento da estrutura de sustentação da cobertura. 

 A área de reforma deverá estar totalmente isolada da área do outro bloco já existente. 
Deverão ser tomadas precauções especiais para a proteção de pessoas e veículos 
passantes nas ruas lindeiras e dos usuários do Centro Técnico. 

 Todos os elementos componentes do canteiro de serviço deverão ser mantidos em 
permanente estado de limpeza, higiene e conservação. 

 Os entulhos e materiais provenientes da limpeza do local da obra, serão removidos 
sistematicamente, de forma a manter a obra limpa e desimpedida. 

  

3.5.1  Custos Indiretos  

Os custos referentes à administração da obra, como instalação de canteiro de 
obras, construção de barracões, instalações e ligações de água, eletricidade e 
telefone, locação, controle tecnológico, acompanhamento técnico e administrativo 
e consultorias especializadas não serão objeto de preços unitários, devendo ter 
seus custos ser diluídos no preço do serviço. 

Da mesma forma, todas as miudezas e dispositivos de fixação não mencionados 
no memorial de quantidades deverão ter seus custos computados nos itens 
correspondentes, uma vez que não serão objeto de medição específica. 

Observar os itens mensurados por meio de “verba”, pois os mesmos deverão 
contemplar todos os materiais e procedimentos necessários para execução do 
item em questão. 

  

3.5.2. BDI 

  Os valores referentes a BDI deverão ser incluídos nos preços unitários. 

 

3.6 CONTROLE TECNOLÓGICO 

Deverão ser efetuados ensaios de acordo com as normas brasileiras vigentes no que se 
referir a: 

 estanqueidade e isolamento acústico de caixilhos; 

 resistência ôhmica de aterramentos elétricos; e 

 outros, conforme exigência da fiscalização 

Produtos ou serviços reprovados em testes deverão ser imediatamente substituídos 
pela empreiteira sem custos adicionais. 
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3.7 ESTRUTURA 

3.7.1. Estrutura de Concreto Armado 

 a. Generalidades 

A execução do concreto, inclusive o aparente, obedecerá rigorosamente ao 
projeto, especificações e detalhes respectivos, bem como as Normas Técnicas 
da ABTN que regem o assunto. 

A laje será do tipo maciça e será emendada nas lajes adjacentes com utilização 
de massa epóxi, que ficará aparente ou sobre o forro do sanitário do nível térreo. 

As passagens de tubulações através de vigas e outros elementos estruturais, 
deverão obedecer rigorosamente às determinações do projeto, não sendo 
permitida a mudança de posição das mesmas, sem autorização dos autores do 
projeto. Furações adicionais que se revelem necessárias durante a execução da 
obra deverão ser previamente aprovadas pelos autores do projeto. 

O corte e dobramento das barras de aço deverão ser feitos a frio. Não se 
admitirá aquecimento em hipótese alguma, quando se tratar de aços encruados 
CA-60B. 

Não serão permitidas emendas de barras não previstas nos projetos. 

As armaduras e formas deverão estar limpas, isentas de graxas ou lamas que 
possam comprometer a boa qualidade da estrutura. 

Antes do lançamento do concreto as formas deverão estar limpas, molhadas e 
perfeitamente estanques, afim de evitar fuga de nata de cimento. 

O transporte do concreto até o local de lançamento deverá ser cuidadosamente 
estudado, para evitar segregação ou perda de material. 

O concreto deverá ser convenientemente adensado imediatamente após o 
lançamento, com equipamento mecânico.  

A cura do concreto deverá merecer cuidados e controles especiais, sobretudo 
nos sete primeiros dias após seu lançamento. 

As formas somente poderão ser retiradas, observando-se os prazos mínimos de 
norma, ou com expressa autorização da fiscalização nos casos de utilização de 
concretos de elevada resistência inicial. Nesta hipótese, de desforma em baixa 
idade, com concretos de elevada resistência inicial, deverá ser considerada 
também a comprovação do módulo de elasticidade adequado para se evitar 
deformações lentas por fluência que comprometam o estado limite de utilização 
final da estrutura. Procedimentos de desformas parciais com reescoramento 
poderão ser aceitos desde que devidamente concebidos e previamente 
justificados. 

Cuidado especial deve ser dado ao efeito de sobrecarga provisória devido à 
concretagem de uma laje apoiada sobre outra já sem escoramento, tanto do 
ponto de vista de resistência como do ponto de vista das deformações. No caso 
presente uma única laje não é suporte suficiente para a concretagem da 
superior. 

O cimento a ser empregado na composição do concreto aparente deverá ser de 
uma única marca e origem e os agregados de uma mesma procedência, para 
evitar qualquer variação de coloração ou textura. 

As interrupções de concretagem deverão obedecer a um plano preestabelecido, 
a fim de que as emendas decorrentes não prejudiquem o aspecto arquitetônico. 

As eventuais falhas na superfície do concreto serão reparadas com argamassa 
de cimento e areia, procurando-se manter a mesma coloração e textura, sendo 
permitida a adição de cimento branco à argamassa. 
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Estrutura de Telhado 

A estrutura metálica de sustentação do telhado será reaproveitada, contudo 
deverá ser adequada, tornando as linhas de apoio das telhas equidistantes e 
cujos pontaletes deverão ser fixados nas lajes. 

Deverão ser fixados caibros de maçaranduba nos topos das muretas da calha 
para fixação das telhas. 

 

3.8 ALVENARIAS 

As alvenarias de elevação serão executadas obedecendo fielmente às dimensões, 
alinhamentos e espessuras indicados no projeto. 

As paredes serão em alvenaria de blocos de argamassa 10x20x40cm, assentados a 
prumo, ortogonalmente à superfície de assentamento. 

Deverão ser previstos na alvenaria, todos os chumbamentos necessários para futura 
fixação de caixilhos e batentes.  

Todos os elementos de alvenaria deverão ser adequadamente umedecidos por ocasião 
de seu emprego, de modo que seja garantida a não absorção de água da argamassa de 
assentamento. 

As fiadas deverão ser perfeitamente niveladas, as juntas deverão ter espessura 
uniforme e o preenchimento das superfícies de contato pela argamassa de 
assentamento deverá ser total. 

As alvenarias quando apoiadas sobre vigas contínuas deverão ser levantadas 
simultaneamente em vãos contíguos, de modo que em nenhum ponto haja diferença de 
altura superior a 80 cm. 

As superfícies de concreto quando destinadas a ficar em contato com qualquer 
alvenaria, deverão ser previamente chapiscadas com argamassa de cimento 1:3. 
Dependendo do tipo de forma utilizado, o concreto deverá ser previamente apicoado 
nos locais de contato ou deverá ser utilizado aditivo para incremento da pega da 
argamassa. 

 

3.9 IMPERMEABILIZAÇÕES 

Todos os serviços de impermeabilização devem seguir as indicações previstas nos 
projetos, conforme detalhes e materiais especificados, inclusive quanto às proteções 
mecânicas. 

A calha (fundo, laterais e topo das muteras) deverá ser impermeabilizada com manta 
asfáltica de 3 mm de espessura, aplicada a quente com anterior aplicação de 
imprimação com emulsão asfáltica. 

Não será permitida a execução de impermeabilização em condições climáticas de 
excessiva umidade. 

As áreas a serem impermeabilizadas devem ser interditadas ao trânsito de operários 
estranhos aos serviços, antes, durante e após a conclusão destes; após a cura a área 
terá acesso, com cuidados especiais relativos a causas que possam danificar os lençóis 
impermeabilizantes. 

Deverá se aplicada proteção mecânica sobre a manta com argamassa de cimento e 
areia, traço 1:3,5 nas proporções de cimento e areia. 
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3.10 COBERTURA 

3.10.1. O Telhado 

A cobertura foi projetada com utilização de telhas de aço galvanizado 0,5mmx4,0 
cm  trapezoidais, sem o uso de emendas transversais à telha.  

O material a ser utilizado não será reaproveitado do telhado anterior. 

Deverão ser obedecidas todas as recomendações do fabricante quanto a 
manuseio e fixação do material.  

Os arremates junto à platibanda deverão seguir as dimensões apontadas em 
projeto. 

As saídas da calha para os condutores de água pluvial deverão ser providos de 
grelhas hemisféricas. As extremidades da calha deverão contar com buzinotes, 
colocados no topo da seção de início de transbordamento que atuarão como 
“ladrão” em caso de entupimento. 

 

3.11 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS E COMBATE A INCÊNDIO 

  Devem ser consideradas as instalações de: 

 distribuição de água fria 

 coleta de esgotos sanitários 

 drenagem pluvial 

 Os serviços deverão ser executados de acordo com o andamento da obra, devendo ser 
empregadas somente ferramentas apropriadas para cada tipo de serviço. 

 Todos os ramais horizontais deverão ser assentados sobre apoios, a saber: 

a. Em tubulações enterradas: lastro de concreto ou terreno firmemente compactado 

b. Em tubulações sobre lajes: serão apoiadas sobre lastro contínuo de tijolos 
assentados com argamassa mista 

c.  Em tubulações suspensas nas lajes: serão fixadas na estrutura por meio de suportes 
apropriados, proveniente de linha industrial reconhecida. Não serão admitidos tubos 
suspensos em arames. 

As tubulações de PVC rígido não poderão ficar sujeitas a solicitações mecânicas ou ser 
embutida em elementos estruturais do edifício. 

As ligações que se fizerem aos reservatórios deverão ser executadas com flanges 
galvanizadas ou adaptadores longos com flanges de PVC. 

Todas as tubulações deverão ser testadas a 1,5 vezes a pressão de serviço, devendo o 
teste durar 6 horas, sem que sejam detectados vazamentos.  

As tubulações de gás deverão ser submetidas a testes de obstrução e vazamento, por 
meio de gás inerte ou ar, a pressão de 1,0 kg/cm2. O teste de vazamento será 
considerado satisfatório se, após 20 minutos, não se verificar queda de pressão. 

As tubulações de esgoto e águas pluviais serão testadas por meio de carga hidrostática, 
devendo o referido teste durar 6 horas, sem que sejam detectados vazamentos. 

Antes de serem testados, os tubos não deverão ser embutidos, encobertos ou isolados. 

As tubulações de PVC para água fria terão juntas executadas por meio de solda 
adequada, de forma a transformar as junções nos pontos mais resistentes e permitir a 
instalação fácil e rápida. Os tipos de soldas utilizadas serão os seguintes: 

a. solda plástica para tubos de até 50 mm 
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b. solda lenta para tubos superiores a 50 mm 

As tubulações de esgotos sanitários primários, secundários e ventilação serão de PVC 
rígido. Os tubos serão lisos, devendo serem as juntas feitas com bolsas avulsas. Nos 
pés das colunas serão instalados tubos radiais de PVC com inspeção. 

Todos os rabichos e sifões deverão ser de metal cromados. 

Fornecimento de torneiras de bancada cromadas de primeira qualidade, tipo press-
matic da Docol ou similar, marca reconhecida no mercado há mais de dez anos. 

Execução de instalação de ponto de água e de esgoto para bebedouros. 

Todas as louças serão esmaltadas, brancas de primeira linha. 

As cubas dos lavatórios serão ovais, grandes, de embutir na bancada de granito Cinza 
Corumbá com 2 cm de espessura. As bancadas serão engastadas nas paredes na 
parte posterior, com o auxílio de duas mãos-francesas cada, do mesmo material, para 
sustentação. 

Todos os boxes sanitários serão dotados de um cabide em aço inox, grande, para 
suporte de mochila e papeleira de embutir em louça branca. 

Os boxes são divididos com divisórias de granito Cinza Corumbá, com 3 cm de 
espessura. As dobradiças para as portas dos boxes serão apropriadas para divisórias 
de granito, em metal cromado. 

As portas dos boxes sanitários serão em compensado revestido com material 
melamínico tipo Formica cor Argila, com trincos “livre-ocupado”. 

Fornecimento e instalação de assentos plásticos para os vasos sanitários, brancos. 

Sobre as bancadas dos lavatórios serão fornecidos e instalados suportes de toalhas de 
papel e porta-sabonetes líquido; um para cada cuba. 

Fornecimento e instalação de espelho com moldura em alumínio anodizado, pendurado 
sobre as cubas dos lavatórios, com 40x50cm cada. 

Execução de ponto para ralos sifonados, em cada ambiente sanitário e copa, para a 
lavagem de piso. As tampas de ralos serão em aço inox, aparafusadas no piso. 

 

3.12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DE TELEFONIA, 

3.12.1 Caberá a empreiteira o fornecimento de todo material e instalação das redes 
elétricas, de elevadores, de telefonia e ar-condicionado. Levando em 
consideração o transporte interno, a fixação de insertos, chumbadores, 
arremates de alvenarias e de revestimentos e apoio técnico. 

3.12.2 As instalações elétricas e de lógica serão executadas aparentes nas 
circulações e embutidas nos interiores das salas de aula e laboratórios. 

3.12.3 As luminárias de salas, circulações e dos banheiros serão em calhas de aço 
chanfradas, brancas, para lâmpadas fluorescentes de 40w, conforme projeto. 

3.12.4 A alimentação dos quadros de distribuição será feita a partir do QDE situado no 
térreo, utilizando–se eletroduto de PVC rígido. 

3.12.5 O ante-projeto apresenta os seguintes pontos que deverão ser executados: 

 Serão instaladas tomadas universais de 220V, além de tomadas apropriadas 
para ar-condicionados, bebedouros, computadores, etc. 

 Fornecimento e instalação de tomadas de rede lógica para os pontos 
estabelecidos no projeto. 
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3.13 ESQUADRIAS: 

3.13.1. Metálicas: 

Todas as esquadrias de janelas e básculas de banheiro serão executadas em 
alumínio anodizado cor natural, fosco. 

As janelas terão dimensões coincidentes com as já existentes no pavimento 
inferior e serão divididas em quatro módulos independentes de 2 folhas de 
correr cada, com uma báscula superior de 40 cm de altura. Os vidros aplicados 
serão de 4mm, lisos e transparentes. 

O proponente deverá apresentar para a fiscalização os desenhos de 
fabricação para aprovação, antes de sua execução. 

Os perfis de alumínio serão dimensionados de forma a resistir às cargas 
verticais resultante de seu próprio peso e do peso dos vidros, bem como de 
maneira a suportar as cargas equivalentes à pressão de ventos, conforme 
norma técnica.  

As barras e os perfis de alumínio serão extrudados e não apresentarão 
empenamento, defeitos de superfície ou quaisquer outras falhas, devendo ter 
seções que satisfaçam, por um lado ao coeficiente de resistência requerida e 
atendam, por outro, ao efeito estético desejado. 

Nenhum perfil estrutural ou de contramarco apresentará espessura inferior a 2 
mm. 

Os perfis resistirão a um esforço perpendicular de até 190 kg/m2, proporcional a 
240 kg/h, conforme Norma Técnica. 

O contato direto de elementos de cobre, metais pesados ou ligas (em que 
estes predominam) com peças de ligas de alumínio será rigorosamente 
vedado. 

Todos os caixilhos serão dotados de dispositivos que permitam jogo capaz de 
absorver flechas decorrentes de eventuais movimentos da estrutura. 

Todas as ligações de quadros ou caixilhos, que possam ser transportados 
inteiros, da oficina para o local de assentamento serão asseguradas por 
soldagem autógenas, encaixe ou por auto rebitagem. 

Sob todas as janelas de alumínio serão fornecidos e instalados peitoris em 
granito Cinza Corumbá com 2 cm de espessura  e 16cm de largura. 

 

3.13.2. Esquadrias de Madeira: 

Na execução dos serviços de carpintaria e marcenaria deverá sempre ser 
empregada madeira de primeira qualidade do tipo indicado em projeto. 

Toda e qualquer madeira a ser empregada deverá ser seca e isenta de defeito 
que comprometa a sua finalidade, tais como rachaduras, nós, escoriações, 
falhas, empenamentos, etc. 

As portas internas serão lisas presas às alvenarias, com espessura mínima de 
35 mm, e serão sempre encabeçadas com requadro de fechamento em 
madeira maciça, com largura mínima de 10 cm, folheada nas duas faces com 
laminado melamínico. 

As fechaduras das portas serão do tipo cilíndrico com maçanetas tipo alças, 
cromadas, marca Pado, Papaiz ou similar. Não serão aceitas fechaduras 
em latão, coloniais, ou de marca de procedência duvidosa. 



29 

 

Os batentes serão em Peroba ou madeira com resistência equivalente, 
aparelhado e terão 3,0 cm de largura de 15 cm, preparados para receber 
verniz. 

Não será permitido o uso de madeira compensada em portas de copa e 
banheiros. 

 

3.14 REVESTIMENTOS DE PAREDES: 

O revestimento das fachadas deverá receber atenção especial no tocante à junção 
dos materiais já existentes e os que serão aplicados. Ambos deverão ser do mesmo 
fabricante garantindo a mesma coloração, dimensões, etc., não denotando 
emendas.   

Os revestimentos deverão ser executados estritamente de acordo com as 
determinações do projeto no que diz respeito aos tipos de acabamentos a serem 
utilizados, e sua execução deverá ser feita rigorosamente de acordo com as 
especificações, normas e recomendações do fabricante. 

Os serviços de revestimentos deverão ser executados exclusivamente por mão de 
obra especializada, com suficiente experiência no manuseio e aplicação dos materiais 
específicos, de modo que como produto final resultem superfícies com acabamento 
esmerado, rigorosamente de acordo com as especificações de projeto. 

Antes de dar inicio à execução dos revestimentos finais todas as canalizações deverão 
estar instaladas, com seus rasgos devidamente preenchidos e as tubulações 
hidráulicas testadas às pressões recomendadas e sanadas os eventuais vazamentos 
assim detectados. 

Os revestimentos em qualquer uma de suas etapas, só poderão ser aplicados sobre 
superfícies limpas e varridas de modo a eliminar as partículas desagregadas, bem 
como eventuais vestígios orgânicos. 

Os revestimentos cerâmicos deverão ser executados com peças cuidadosamente 
selecionados no canteiro, descartando-se todas aquelas que apresentam defeitos de 
fabricação (bitola, acabamento, empenamento, etc.) ou de transporte e manuseio. 

Serão utilizadas litofinas de 7x25cm cada, na cor de telha (tipo tijolinho natural), nas 
fachadas externas do prédio, entre os pilares de concreto aparente. 

O assentamento dessas peças cerâmicas deverá ser executado com mata-juntas 
perfeitamente centradas, de espessura compatível com a regularidade da bitola 
característica de cada material e o mais constante possível. 

Sempre que necessário, as peças cerâmicas deverão ser assentadas a seco, com 
argamassa colante ou cola específica para esse fim. Observar a utilização de cola 
para fachadas e áreas externas. 

Os banheiros serão revestidos em azulejo brancos, brilhantes, 15x15cm, extras, com 
juntas alinhadas a prumo, até a altura de 2,10m. 

Os azulejos deverão ser assentes com espaçamento de juntas não superior a 1,5 mm. 
O rejuntamento deverá ser executado quando decorrido o período de 7 dias, com 
pasta de cimento branco e alvaiade 3:1, tomando integralmente todas as juntas, 
retirando-se os excessos com pano úmido. 

As arestas de elementos revestidos com azulejos deverão ser convenientemente 
acabadas e protegidas contra choques mecânicos por meio de cantoneiras de 
alumínio apropriadas, aplicadas em toda a extensão. 

Para todos os acabamentos deverá ser obedecido rigorosamente o manual de 
aplicação e restrições de garantia dos fabricantes. Tais manuais devem ser fornecidos 
previamente à fiscalização. 
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Todas as paredes internas (à exceção de copa e banheiros) serão emboçadas, 
emassadas e pintadas em tinta acrílica branco gelo. 

Todas as lajes internas e externas deverão ser emboçados para posterior pintura. 
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3.15 REVESTIMENTOS DE PISOS: 

Os serviços deverão ser executados por mão de obra especializada com suficiente 
experiência no manuseio e aplicação dos materiais específicos e com utilização de 
materiais de primeira categoria. 

Os pisos laváveis deverão ser executados com caimentos adequados em direção ao 
captor mais próximo, de modo que o escoamento da água seja garantido em toda a 
extensão, sem formação de pontos de acúmulo. O contrapiso deverá ser 
impermeabilizado de forma a garantir perfeita estanqueidade dos pisos. 

Os pisos deverão ser executados de modo a constituírem superfícies absolutamente 
planas, niveladas (dotadas de inclinações e caimentos preestabelecidos quando for o 
caso) e sempre que se tratar de piso não monolítico, isento de rebaixos ou saliências 
entre os seus elementos componentes. 

Os pisos deverão ser executados após a conclusão dos serviços de revestimentos das 
paredes, de teto e a vedação das aberturas para o exterior. 

Antes de se dar início aos revestimentos finais, todas as canalizações embutidas 
deverão estar instaladas e as tubulações hidráulicas testadas à pressão recomendada 
e sanados os eventuais vazamentos assim detectados. 

O piso utilizado em todos os ambientes, inclusive escadas, será granitina (argamassa 
de cimento e pedrisco Ipanema) na espessura de 10mm, executado com juntas de 
dilatação de tiras de plástico ou latão, de espessura nunca inferior a 8 mm e altura 
suficiente para secionar a camada de piso, juntas estas dispostas ortogonalmente a 
cada 1,20m. 

Será aplicado no início e no fim de cada lance de escada uma faixa de 25cm de 
largura de  piso tátil em concreto, para sinalizar ao portador de deficiência visual a 
mudança de nível, etc. 

 

3.16 REVESTIMENTOS DE FORROS: 

Apenas os ambientes tais como wc e copa serão rebaixados em réguas de PVC de 
20cm de largura, fixadas em estrutura metálica independente,  na altura de 2,60m, 
presa na laje imediatamente superior. 

Posteriormente os tetos serão perfeitamente emassados, lixados e pintados em 
acrílico branco gelo. 

 

3.17 PINTURA: 

Os serviços de pintura deverão ser executados por profissionais de comprovada 
experiência, e com utilização de materiais de primeira qualidade. 

Todas as superfícies a pintar deverão estar secas, isentas de impurezas, limpas, 
retocadas e preparadas para o tipo de pintura a que se destinam. 

Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver 
perfeitamente seca, convindo observar um intervalo de 24 horas entre 2 demãos 
sucessivas. 

Não serão aceitos escorrimentos ou salpicos de tintas nas superfícies não destinadas 
à pintura, como vidros, pisos, aparelhos, etc. 

Toda superfície pintada deverá apresentar depois de pronta, uniformidade quanto a 
textura, tonalidade e brilho. 

As esquadrias de ferro serão previamente lixadas com uso adicional de removedor, 
afim de eliminar qualquer ponto de oxidação. A seguir receberão 2 demãos de tinta 
anti-oxidante antes de receber a pintura final. 
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A tinta latex, 100% acrílica será aplicada em rebocos limpos, sobre massa acrílica 
conforme a especificação do projeto em no mínimo 3 demãos com os intervalos 
necessários à secagem. 

Todas as paredes e tetos internos serão preparados com massa PVA, lixados e 
pintados com tinta acrílica de boa qualidade, Silvinil ou superior, cor Branco Gelo.  
O número de demãos dependerá da qualidade da tinta e boa preparação das paredes. 
Nunca inferior a duas. 

Todas as portas e demais esquadrias de madeira serão preparadas e pintadas com 
tinta esmalte sintético cinza claro. 

As fachadas externas, nas empenas onde não houver aplicação de cerâmica ou 
esquadrias, serão emassadas com massa acrílica, selante e a aplicação de tinta 
acrílica Branco Gelo, em quantas camadas quantas se fizerem necessárias. 

 

3.18 VIDROS  

Deverão obedecer a dimensionamento compatível para as esquadrias metálicas e de 
madeira. 

O assentamento será feito por meio de gaxetas ou massa plástica sintética, não sendo 
aceito assentamento com “massa de vidraceiro” ou outros que contenham óleos 
vegetais. 

As chapas deverão ser sempre apoiadas sobre calços de material sintético e elástico, 
não ficando nunca em contato direto com os caixilhos. 

 

3.19 LIMPEZA: 

A obra deverá ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservação, 
apresentado funcionamento ideal, para todas as instalações, equipamentos e 
aparelhos pertinentes à mesma e com todas as ligações às redes de serviços públicos 
definitivos. 

Todo entulho proveniente dos serviços e obras efetuadas como sobra de materiais, e 
também as instalações e equipamentos utilizados na execução dos trabalhos deverão 
ser retirados do terreno. 

Durante o desenvolvimento das obras, será obrigatória a proteção adequada de pisos 
de alto padrão, nos casos em que a duração da obra ou a passagem obrigatória assim 
o exigirem. 

A limpeza de pisos e paredes revestidas com material cerâmico ou pedra e também 
cimentadas será feita da seguinte forma: 

 limpeza da superfície com espátula; 

 palha de aço e água; 

 aplicação de solução de ácido muriático diluído com brocha; lavagem com ácido em    
abundância. 

 
 
IV- PRAZO DE EXECUÇÃO: 
 
 O prazo para a execução dos serviços é de 120 (cento e vinte) dias. 
 
V- CUSTO ESTIMADO: 
 

O custo estimado para a execução dos serviços é de R$ 459.222,80 (quatrocentos e 
cinquenta e nove mil duzentos e vinte e dois reais e oitenta centavos), calculado com 
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base no Custo de Composição do SINAPI – Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e 
Índices da Construção Civil (RJ), de abril de 2015.  
 

VI- DISPOSIÇÕES FINAIS  
 

Este caderno de especificações se complementa com planilha de quantitativos e custos 
(Anexo V), cronograma físico-financeiro (Anexo VI) e plantas.  

6.1.1 As plantas serão entregues na visita técnica onde serão dirimidas possíveis 
duvidas.  
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SUSTENTABILIDADE 

 
1- Justificativa: 
 

 Manutenção da harmonia entre os ambientes natural (luz, calor, ventilação, etc.) e o 
construído. 

 
2- Objetivo: 
 

Definir as fases dos serviços de engenharia a serem executados na reforma do Bloco B da 
UnED Nova Friburgo, considerando aspectos e impactos ambientais, e como devem ser 
trabalhados, de forma a obter uma implantação sustentável que alcance: 

- o aproveitamento de condições naturais locais; 
- a qualidade ambiental interna e externa; 
- a adaptação às necessidades atuais e futuras dos usuários; 
- a utilização de matérias-primas que contribuam com a eco-eficiência do processo; 
- a redução do consumo energético; 
- a redução do consumo de água; 
- a redução, reutilização, reciclagem e disposição correta de resíduos sólidos; 
- a acessibilidade. 

 
3- Das fases dos serviços: 

 
3.1 – Serviços Preliminares e Retirada de Entulho – RESÍDUOS SÓLIDOS 
  
As demolições e retiradas de materiais deverão ser executadas de forma planejada, 

visando a redução ao mínimo da possibilidade de desperdício e o aumento ao máximo da 
reutilização e reciclagem dos resíduos provenientes dessas demolições bem como da execução 
dos demais serviços especificados, devendo obedecer, criteriosamente, à seguinte tabela, 
conforme Resolução CONAMA nº 307: 

 

Resíduo Classificação Destinação 

A Resíduos reutilizáveis ou recicláveis como 
agregado, tais como: 

a) de construção, demolição, reformas, 
reparos de pavimentação e de outras 
obras de infraestrutura, inclusive 
solos provenientes de terraplenagem; 

b) de construção, demolição, reformas 
reparos de edificações: componentes 
cerâmicos (tijolos, blocos, telhas, 
placas de revestimento, etc.) 
argamassa e concreto; 

c) de processo de fabricação e/ou 
demolição de peças pré-moldadas em 
concreto (blocos, tubos, meio-fios, 
etc.) produzidos em canteiro de obras 

 

Deverão ser 
reutilizados ou 
reciclados na forma de 
agregados ou 
encaminhados à áreas 
de aterro de resíduos 
da construção civil, 
sendo dispostos de 
modo a permitir a sua 
utilização ou reciclagem 
futura. 

Resíduo Classificação Destinação 

B Resíduos recicláveis para outras 
destinações, tais como: plásticos, 
papel/papelão, metais, vidros, madeiras e 
outros 

Deverão ser 
reutilizados, reciclados 
ou encaminhados a 
áreas de 
armazenamento 
temporário, sendo 
dispostos de modo a 
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permitir a sua utilização 
ou reciclagem futura. 

C Resíduos para os quais  não foram 
desenvolvidas tecnologias ou aplicações 
economicamente viáveis que permitam a sua 
reciclagem/recuperação, tais como os 
produtos oriundos do gesso. 

Deverão ser 
armazenados, 
transportados e 
destinados em 
conformidade com as 
normas técnicas 
específicas. 

D Resíduos perigosos oriundos do processo de 
construção, tais como: tintas, solventes, 
óleos e outros, ou aqueles contaminados 
oriundos de demolições, reformas e reparos 
de clínicas radiológicas, instalações 
industriais e outros. 

Deverão ser 
armazenados, 
transportados, 
reutilizados e 
destinados em 
conformidade com as 
normas técnicas 
específicas. 

 
3.2 – Materiais e execução dos serviços: 
 
Os materiais a serem utilizados na execução do serviço de reforma deverão 

prioritariamente atender às exigências das normas da ABNT, devendo possuir, nos casos 
específicos, selos de certificação de qualidade e de responsabilidade ambiental, bem como sua 
aplicação deverá ser rigorosamente dentro dos parâmetros de qualidade de sistemas construtivos 
relativos à boa técnica, economia e ecologia. 

 
- materiais básicos: 
 
 . cimento: deverá ser usado cimento CP-III que reaproveita 70% do resíduo gerado pelas 

siderurgias, em substituição ao clinquer, reduzindo a emissão de CO2 em seu processo de 
produção. Tem maior durabilidade que os demais e pode ser utilizado em todas as etapas da 
obra.  

Para as argamassas é recomendável misturar apenas a quantidade suficiente para 1 hora 
de aplicação. Esse cuidado evita que a argamassa endureça ou perca a plasticidade. 

 
. agregados: os produtos como pedras, areia, areola, argila, saibro, deverão ter 

procedência de fornecedores dotados de Licença Ambiental, conforme Dec. Estadual 42159/2009. 
 
. aço – as estruturas metálicas deverão utilizar materiais de empresas siderúrgicas que 

possuam certificação dos sistemas de gestão ambiental (ISO-14001)e que comprovadamente 
otimizem a utilização de matérias-primas, insumos e coprodutos, através adoção de iniciativas que 
visem a redução de recursos naturais não renováveis, por meio de maior eficiência no uso desses 
recursos e incrementos da reciclagem de materiais gerados no processo, tais como: 

 reciclagem da sucata gerada internamente 
 injeção de finos de carvão nos altos-fornos 
 utilização de escória em substituição à cal calcária 
 briquetagem de resíduos e utilização dos mesmos nos fornos elétricos de redução 
 utilização de carepa gerada nos processos internos como matéria-prima ou agente 

dissiliciante 
 reaproveitamento dos gases do alto-forno, aciaria e coqueria para geração de energia 
 
. madeiras – as madeiras a serem utilizadas na execução dos serviços de reforma deverão 

possuir certificação que garantam a origem de florestas que têm manejo, ou seja, que a extração 
dá tempo de a natureza repor as árvores retiradas. 
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3.3 – Instalação elétrica 
 
As instalações elétricas deverão ser executadas de forma a garantir a durabilidade e 

eficiência do sistema, proporcionando aumento da segurança em sua operação e manutenção. 
Deverão ser adotadas medidas de redução de perdas elétricas, tais como: 
 utilização de materiais elétricos de qualidade e certificados pelo INMETRO; 
 execução das instalações conforme a NBR 5410, de forma a oferecer segurança aos 

usuários 
 utilização de dispositivos que detectam fuga de corrente (disjuntor residual), protegendo 

contra choques elétricos e falhas elétricas 
 dimensionamento correto dos fios e cabos, reduzindo as perdas elétricas 
 instalação correta das conexões elétricas que, quando mal executadas, provocam 

perdas de energia podendo também provocar incêndios 
 utilização de quadros elétricos montados, não sendo admitidos improvisos na obra 
 não realizar qualquer alteração ou acréscimo às instalações aprovadas, sem a 

aquiescência da fiscalização 
 realizar a inspeção e testes de todas as instalações conforme exigências da NBR 5410 

 
Os eletrodutos deverão ser, preferencialmente, de material reciclável (ex.: de embalagens 

de agrotóxicos desintoxicadas, PEAD, etc.) e as caixinhas para interruptores, de polietileno, que é 
reciclável. 

 
3.4 – Iluminação 
 
- Os circuitos de iluminação deverão ser setorizados, devendo ser utilizadas lâmpadas 

fluorescentes tubulares e compactas de baixa potência com menor consumo de energia para 
atendimento das necessidades e consequente redução dos impactos ambientais. 

 
- As lâmpadas compactas de baixa potência deverão possuir o selo PROCEL. 
 
- As luminárias deverão ter como materiais e acabamento:  
Corpo: de 0,5mm em aço na cor branca. 
Ópticas: em Alumínio alta pureza. 
Refletores: em Alumínio brilhante.  
 
- Os reatores deverão ser eletrônicos com partida instantânea, sem cintilação e sem efeito 

estroboscópico, possibilitando economia de energia devido ao menor custo operacional da 
instalação, baixa distorção harmônica (THD) com menor probabilidade de interferência na rede 
elétrica, proteção contra sobretensão e sobrecorrente – proteção para a instalação e proteção 
para final de vida de lâmpada. 

Deverão atender integralmente às normas da ABNT – produtos certificados, e estar em 
conformidade com as normas nacionais pertinentes. 

• Padrão de qualidade: ISO 9001 
• Padrão ambiental: ISO 14001 
• NBR 14417 
• NBR 14418 

 
 3.6 – Instalação Hidráulica / Louças e Metais 
 
 . Na utilização de tubos e conexões das instalações hidráulicas, em substituição ao PVC, 
poderão ser adotados os de PEAD (polietileno de alta densidade) reciclável e atóxico 

.  As torneiras deverão ser de  acionamento hidromecânico (acionadas através de leve 
pressão manual) e fechamento automático com aproximadamente 6 segundos,  com potencial 
econômico de 55%.  

. As bacias sanitárias deverão ser com caixa acoplada, equipadas com descarga com 
duplo acionamento, com opção para 3 ou 6 litros possibilitando sua utilização de acordo com a 
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necessidade específica de cada uso, proporcionando uma economia de mais de 60% no consumo 
de água. 

3.7 – Tintas e vernizes 

. As paredes e tetos deverão ser preparadas e pintadas com produtos a base d’água, livres 
de compostos orgânicos voláteis (VOC) que liberam hidrocarbonetos aromáticos que agridem a 
camada de ozônio e prejudicam a saúde de quem as manipula e o ambiente onde são aplicadas.  

 
Os produtos deverão ser, no que couber, classificados conforme norma NBR 11.702  

 massa pva: de resina à base de dispersão aquosa de polímeros vinílicos (PVA), 
cargas minerais inertes e hidrocarbonatos alifáticos. 

 massa acrílica: de resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno 
acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, hidrocarbonatos alifáticos, 
glicóis e tensoativos etoxilados. 

 Selador acrílico: de resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno 
acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, hidrocarbonatos alifáticos, 
glicóis e tensoativos etoxilados. 

 Tinta PVA: resina à base de dispersão aquosa de polímeros vinílicos, pigmentos 
isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, glicóis e tensoativos etoxilados e carboxilados 

 Tinta acrílica: resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico, 
pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos, glicóis e 
tensoativos etoxilados e carboxilados. 

 Esmalte: resina alquídica à base de óleo vegetal semi-secativo, pigmentos 
orgânicos e inorgânicos, cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos, secantes 
organometálicos, não devendo conter benzeno.  
 

3.8 – Forro e Cobertura 
 

 . Forro de PVC: obtido a partir da extrusão de compostos de PVC rígido certificado e 
tecnologia de última geração que assegure ao produto alta performance e beleza. Seu sistema de 
perfis é de fácil instalação e manutenção, são leves e possuem design moderno, dispensam 
pintura. É auto extinguível (não propaga fogo) proporcionando ao produto um alto nível de 
desempenho em aplicações na construção civil. 

 
. Cobertura da passarela: em policarbonato, conforme caderno de especificações, sendo 

um material de alta transparência capaz de proteger contra raios ultravioleta, que são nocivos à 
pele e aos olhos humanos, além de ser um material isolante térmico, cuja transmissão de calor 
por condução é menor que outros materiais. 
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ANEXO V  
 

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E CUSTOS 
 
 

      CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA 

ESPECIF.04/07 

  DIARE- Divisão de Arquitetura e Engenharia Civil 

  SEÇÃO DE PROJETOS 

                             PLANILHA DE QUANTITATIVOS E CUSTOS (MATERIAL, MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E ENCARGOS) 

Obra: 2º Pavimento - Bloco B - Nova Friburgo Campus 1 

  
    

  

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P. UNIT. P.TOTAL 

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES         

1.1 Barracão provisório em chapas de compensado m2 36,00 152,00 5.472,00 

1.2 Apara lixo na fachada frontal m2 66,00 47,00 3.102,00 

1.3 Tapume nas fachadas laterais e de fundo h=1,60m m2 120,00 46,00 5.520,00 

2.0 Retiradas e Demolições         

2.1 Retirada do telhado incluindo estrutura e rufos m2 604,00 6,70 4.046,80 

2.2 Retirada de elemento de concreto sobre platibanda (30x7)cm m 102,00 4,00 408,00 

2.3 Demolição de calha l=1,0m m 33,00 15,00 495,00 

2.4 Demolição de alvenaria m2 84,00 12,00 1.008,00 

            

3.0 Superestrutura         

3.1 Concreto armado laje m3 0,50 2.320,00 1.160,00 

            

4.0 Alvenarias e Revestimentos         

4.1 Alvenaria 1/2 vez, com bloco de concreto m2 170,00 58,00 9.860,00 
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4.2 Chapisco e emboço (massa única) m2 528,00 39,00 20.592,00 

4.3 Revestimento cerâmico (tijolinho) m2 248,00 68,00 16.864,00 

4.4 Revestimento em azulejo branco (15x15)cm m2 86,00 64,00 5.504,00 

4.5 Polimento do concreto m2 860,00 9,00 7.740,00 

4.6 Chapim sobre platibanda (30x6)cm m 105,00 28,00 2.940,00 

4.7 Fornec. e inst. de divisória de gesso acartonado e= 95 mm m² 292,00 104,00 30.368,00 

4.8 preenchimento do miolo da divis. Com manta de lã de vidro m² 292,00 28,00 8.176,00 

            

5.0 Piso         

5.1 Contrapiso m2 604,00 35,00 21.140,00 

5.2 Piso em marmorite m2 604,00 86,00 51.944,00 

5.3 Rodapé em marmorite h=10cm m 102,00 29,00 2.958,00 
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6.0 Instalações hidrosanitárias         

6.1 Ponto de hidráulica un 12,00 98,00 1.176,00 

6.2 Ponto de esgoto un 12,00 112,00 1.344,00 

6.3 Ralo sifonado 150x50 com tampa aço inox un 2,00 98,00 196,00 

6.4 Ralo seco 100x40 com tampa aço inox un 2,00 78,00 156,00 

6.5 Registro de gaveta com acabamento 1 1/4" un 2,00 188,00 376,00 

6.6 Ligação da hidráulica do pav térreo (tubo 40mm) m 12,00 16,00 192,00 

6.7 Tubo de queda (PVC 100mm) com ligação à rede de esgoto m 12,00 18,00 216,00 

6.8 Coluna de ventilação (PVC 100mm) m 12,00 18,00 216,00 

6.9 Montagem de caixa d'agua com acessórios necessários vb 1,00 800,00 800,00 

            

7.0 Louças e Metais         

7.1 Vaso sanitário com caixa acoplada de louça branca un 4,00 412,00 1.648,00 

7.2 Cuba oval de louça tamanho médio un 4,00 132,00 528,00 

7.3 conjunto rabinho, válvula e sifão de metal cromado cj 4,00 180,00 720,00 

7.4 Torneira automática para lavatório un 4,00 220,00 880,00 

7.5 Assento para vaso sanitário de PVC un 4,00 56,00 224,00 

7.6 Porta sabão líquido un 4,00 72,00 288,00 

7.7 Papeleira de louça de embutir un 4,00 56,00 224,00 

7.8 Espelho com moldura de alumínio (60x50)cm un 4,00 112,00 448,00 

7.9 Cabideiro simples de aço un 4,00 55,00 220,00 

7.10 Bancada de granito cinza corumbá (2,00x0,55)m un 2,00 490,00 980,00 
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7.11 Vaso sanitário para PNE un 2,00 560,00 1.120,00 

7.12 Barras de apoio para PNE 80 cm un 4,00 160,00 640,00 

7.13 Barras de apoi para PNE para lavatórios un 2,00 280,00 560,00 

            

8.0 Instalação Elétrica         

8.1 
Quadro de distribuição com barramento trifásico, barramentos de neutro e terra para 48 espaços 
monos com os seguintes disjuntores: 02 tripolares de 150 A,  31 monopolares de 10A a 16 A e 02 
bipolares de 25 A 

un 1,00 2.380,00 2.380,00 

8.2 Eletrocalha (100x75)cm para elétrica e lógica, incluindo conexões e suportes m 126,00 43,00 5.418,00 

8.3 
Alimentação do QDL com 4 cabos 95mm

2
 e 1 cabo 50 mm

2
 em eletroduto de PVC rígido 3"       

  

8.3.1 Eletroduto PVC rígido 3",  incluindo conexões e fixação m 15,00 52,00 
780,00 

8.3.2 Cabo 95 mm
2
  m 60,00 57,00 

3.420,00 

8.3.3 Cabo 50 mm
2
  m 15,00 29,00 

435,00 

8.3.4 Caixa de passagem 50 x 50, metálica un 4,00 68,00 
272,00 

8.4 Tomada 2P+T, incluindo conduletes, eletrodutos e consumo  un 56,00 106,00 
5.936,00 

  médio de 28 m de cabinho 2,5 mm²       
  

8.5 Interruptor 2 seções, incluindo fiação, condulete e eletroduto un 9,00 98,00 
882,00 

8.6 Interruptor simples, idem un 6,00 94,00 
564,00 

8.7 Luminária 4x40w, incluindo fiação un 58,00 212,00 
12.296,00 

8.8 Luminária 2x40w, idem un 12,00 142,00 
1.704,00 

8.9 Ventilador de teto com comando individualizado un 28,00 326,00 
9.128,00 

8.10 Tomada para ar condicionado un 4,00 112,00 
448,00 

8.11 Ponto de lógica, incluindo cabo, condulete e terminais  un 45,00 108,00 
4.860,00 

8.12 Caixa de passagem 20 x 20, metálica un 6,00 32,00 
192,00 

 



42 

 

9.0 Esquadrias       
  

9.1 
Porta completa (90x210)cm, incluindo aduela, alizares, dobradiças e fechadura 

un 11,00 580,00 6.380,00 

9.2 Idem (80x210)cm un 1,00 560,00 560,00 

9.3 Porta para Box (60x170)cm de compensado 20mm com revestimento melamínico com dobradiças 
apropriadas para divisória de granito e fechadura tipo livre/ocupado 

un 4,00 640,00 2.560,00 

9.4 Porta para Box (90x170)cm de compensado 20mm com revestimento melamínico com dobradiças 
apropriadas para divisória de granito e puchador de aço cromado 20 cm 

un 2,00 720,00 1.440,00 

9.5 
Divisória de granito cinza corumbá 3cm de espessura, 

m² 19,00 630,00 11.970,00 

9.6 Esquadria de alumínio de correr com báscula (150x180)cm un 20,00 1.445,00 28.900,00 

9.7 Idem, medindo 6,0 x 1,5 m, incluindo vidros un 10,00 4.815,00 48.150,00 

9.8 Peitoril de granito cinza corumbá (15x2)cm m 50,00 85,00 4.250,00 

9.9 Báscula de alumínio com vidro canelado 2,00 x 0,50 m un 2,00 535,00 1.070,00 

            

10.0 Cobertura e forro          

10.1 Calha em alvenaria         

10.1.1 Alvenaria em bloco de concreto (h=25cm) m2 17,00 58,00 986,00 

10.1.2 Argamassa de regularização m2 56,00 34,00 1.904,00 

10.1.3 Impermeabilização com manta asfaltica m2 56,00 72,00 4.032,00 

10.1.4 Proteção mecânica m2 56,00 34,00 1.904,00 

10.2 Descida de AP em PVC 100mm m 13,00 26,00 338,00 

10.3 Caibro de maçaranduba (3"x1 1/2") m 66,00 13,00 858,00 

10.4 Telha trapezoidal de aço galvanizado 0,5mm m2 604,00 54,00 32.616,00 

10.5 Rufo em chapa de aço galvanizado 0,5mm l=50cm m 102,00 28,00 2.856,00 

10.6 Estrutura de sustentação do telhado c/ reaprov. do material m² 604,00 6,00 3.624,00 
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10.7 Forro de lambri de PVC, incluindo estrutura de apoio m² 18,00 48,00 864,00 

            

11.0 Pintura         

11.1 Preparação e pintura acrílica interna com emassamento  m2 1.020,00 19,00 19.380,00 

11.2 Preparação e pintura em esmalte sintético em esquadrias m2 70,00 23,00 1.610,00 

11.3 Preparação e pintura em esmalte nas estruturas de sustentação das coberturas m2 604,00 12,00 7.248,00 

11.4 Pintura externa com emassamento com uso de andaime m² 298,00 21,00 6.258,00 

            

12.0 Limpeza da obra e retirada de entulho Vb 1,00 8.300,00 8.300,00 

  TOTAL       459.222,80 
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ANEXO VI  
 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
 

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA 
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA 

DIVISÃO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA CIVIL 
 

     
PROJETO: 
CONCLUSÃO DO 2º PAVIMENTO DO BLOCO B – UNED NOVA FRIBURGO 

LOCAL: 
UNED NOVA 
FRIBURGO 

DATA 

 
ESPEC. Nº 
 

 

FOLHA Nº: 

01 

 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
ITEM ESPECIFICAÇÃO SEMANAS 

QUINZENA1 QUINZENA2 QUINZENA3 QUINZENA4 QUINZENA5 QUINZENA6 QUINZENA7 QUINZENA8 

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES         

2.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES         

3.0 SUPERESTRUTURA      

4.0 ALVENARIA E REVESTIMENTO         

5.0 PISO         

6.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS         

7.0 LOUÇAS E METAIS         

8.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS         

9.0 ESQUADRIAS         

10.0 COBERTURA E FORRO         

11.0 PINTURA         

12.0 LIMPEZA DA OBRA         

 DESEMBOLSO 12% 23% 30% 35% 

  30d 60d 90d 120d 
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ANEXO VII 
 

ESPECIFICAÇÕES GERAIS: 
 

 
 

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA 
CEFET/RJ 

DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA E ENGENHARIA 
DIVISÃO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA CIVIL – DIARE 

 
Estas especificações referem-se a toda obra/serviço a ser executado no CEFET/RJ, naquilo que 
couber: 
 
1. A obra/serviço será considerado entregue apenas quando estiver limpa, livre de qualquer 

entulho e com todas as peças em pleno funcionamento. 
 
2. Todo o material, ferramentas, equipamentos e mão de obra necessários a execução da 

obra/serviço, deverão ser fornecidos pela Empresa Vencedora, a menos que esteja escrito o 
contrário no caderno de especificações. 

 
3.  Todos os materiais e mão de obra a serem empregados deverão ser de 1a qualidade, 

acabamento esmerado e satisfazer ao Caderno de Especificações, devendo ser submetido à 
prévia Fiscalização do CEFET/RJ. 

 

Todos os materiais a serem empregados nas obras deverão ser comprovadamente de boa 

qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações a seguir.  

 
4.  Durante a execução da obra, a Empresa Vencedora deverá manter as áreas adjacentes 

limpas e desimpedidas para a circulação. Todo o entulho advindo da obra deverá ser retirado 
pela Empresa Vencedora antes do término da obra/serviço, pois a mesma somente será 
considerada entregue, quando perfeitamente limpa e em condições de uso imediato. 

 
5. O processo de execução da obra/serviço ficará a critério e responsabilidade da Empresa 

Vencedora (a menos que haja especificação própria por escrito), devendo a mesma zelar 
pela obtenção da melhor qualidade do produto final, além das normas técnicas vigentes.  

6. A contratada deverá se submeter às exigências da PREFEITURA do CEFET/RJ, cujas 
decisões, instruções e interpretações serão imperativas, ficando sob a responsabilidade e 
critério da mesma o aceite ou não dos serviços, ou parte deles. De acordo com a qualidade, 
correção, pontualidade e/ou outros critérios cabíveis, os serviços poderão ser interrompidos 
durante a sua execução e/ou condenados no final. 

 
7. Havendo necessidade de realização dos serviços nos finais de semana e/ou feriados, a 

Contratada deverá fazer a solicitação por escrito, com, no mínimo, 48 horas de 
antecedência, relacionando os nomes de todos os funcionários que permanecerão nos 
referidos dias no Campus e respectivos documentos de identidade.  
 

8. Eventuais modificações nos Projetos e Especificações só serão admitidas quando aprovadas 
pela Fiscalização do CEFET/RJ. 
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9.  Deverão ser rigorosamente observadas durante a execução da obra/serviço, no que for 
aplicável, os seguintes documentos: 

  
- Normas Brasileiras e Especificações Técnicas em especial a 9050, regulamentadas pela 

ABNT; 
 - Código de obras e Leis Municipais cabíveis; 
 - Regulamentos, Especificações, Recomendações, Normas das Companhias Concessionárias 

de Serviços de Água e Esgoto, Luz e Força, Telefones e Corpo de Bombeiros. 
 

10. O CEFET/RJ é uma Instituição de Ensino e suas atividades acadêmicas não deverão ser 
molestadas durante as atividades de quaisquer obras e/ou serviços. Por esse motivo pede-se 
a colaboração dos contratados no sentido de, por exemplo, evitar barulhos desnecessários, 
aguardar certos locais serem liberados para início do serviço obra, zelar pela segurança dos 
transeuntes, etc. 
 

11. No demais, a empresa deverá consultar os termos do Edital da Tomada de Preços e atender 
também às suas exigências.  

 
12. Todo entulho proveniente dos serviços e obras efetuadas como sobra de materiais, e também 

as instalações e equipamentos utilizados na execução dos trabalhos deverão ser retirados do 
terreno. 

Durante as obras será feita periódica remoção de todo entulho e detritos que venham a se 

acumular no local.  

13. Durante o desenvolvimento das obras/serviços, será obrigatória a proteção adequada de pisos 
de alto padrão, nos casos em que a duração da obra ou a passagem obrigatória assim o 
exigirem.  

 
14. A obra/serviço deverá ser executado de acordo com o ante-projeto de arquitetura 

apresentado, em conformidade com as especificações deste memorial e tendo igualmente 
como referência a Planilha de Quantitativos e Custos.  

15. Para efeito de licitação da obra/serviço, está sendo fornecido um ante projeto com indicativos 
de pontos de luz, pré-lançamento de estrutura, etc.  

16. Os materiais empregados deverão obedecer aos padrões de qualidade das normas 
brasileiras e às especificações técnicas dos projetos. Qualquer modificação ou substituição 
posterior nos projetos ou especificações deverão receber aprovação prévia da Divisão de 
Arquitetura e Engenharia Civil do CEFET/RJ.  

17. A limpeza de pisos e paredes revestidas com material cerâmico ou pedra e também 
cimentadas será feita da seguinte forma: limpeza da superfície com espátula; palha de aço e 
água; aplicação de solução de ácido muriático diluído com brocha; lavagem com ácido em 
abundância.  

18. A limpeza de granilite, argamassa de alta resistência mármore e granitos, será feita da 
seguinte forma: remoção de cera de proteção quando existir e limpeza da superfície com 
pano embebido em removedor; aplicação de duas demão de verniz poliuretano semi brilho. 

19. As cerâmicas serão inicialmente limpas com pano seco. Salpicos de argamassa e tintas 
serão removidos com esponjas de aço fina. A lavagem final será com água em abundância. 

20. Os aparelhos sanitários serão limpos com esponjas de aço, sabão e água. Os metais 
deverão ser limpos com removedor. Não poderá ser aplicado ácido muriático. 

21. Serão realizados testes para verificação de funcionamento de todos os aparelhos, e 
equipamentos do edifício.  
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22. As informações sobre os Projetos são dadas pelo que está escrito no Edital, CADERNO DE 
ESPECIFICAÇÕES e se complementam com os DESENHOS. Também deverá ser consultada 
a PLANILHA DE QUANTITATIVOS E CUSTOS de materiais e/ou serviços, que servirá de 
base para a elaboração do orçamento.  O prazo da obra/serviço e a forma de pagamento será 
definido no CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO. Em caso de não recebimento de algum 
desses documentos, as Empresas participantes da Licitação deverão recorrer ao DIARE para 
receber nova via. Em caso de divergência observada entre quaisquer dos documentos 
descritos neste item, deverá ser comunicada à DIVISÃO DE ARQUITETURA E 
ENGENHARIA CIVIL - DIARE que tomará as providências cabíveis. Não havendo 
reclamações por parte dos Licitantes considerar-se-á todo o Projeto aceito pelos mesmos. 
 

23. Algum item, mesmo que omitido na Planilha de Quantitativos e Custos, no Caderno de 
Especificações, e/ou nos Desenhos Técnicos, desde que necessário à obtenção de uma boa 
execução da obra/serviço, deverá ser considerado na elaboração do orçamento total, diluído 
seu custo dentre os demais itens. 

 
24. Todas as Empresas participantes da obra em Licitação poderão ligar para a UnED Nova 

Friburgo, através dos telefones (22) 2527-1727 / 2522-3802 para tomar conhecimento do dia 
e hora da visita a ser realizada no local da obra. Nessa ocasião, deverão dirimir quaisquer 
dúvidas, recebendo, com isso, o Atestado de Visita que fará parte integrante da 
documentação a ser apresentada.  A visita deverá ser efetuada por um representante 
credenciado pelo licitante, com formação técnica e portador de documento emitido pelo 
CREA. 

 
25. Qualquer divergência observada no Caderno de Especificações, ou entre este e as Planilhas, 

deverá ser comunicada à DIVISÃO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA CIVIL - DIARE com, 
no mínimo 48 (quarenta e oito) horas de antecedência do dia da Licitação. 
 

24.1 Não havendo nenhuma comunicação, ficam aceitas as condições de execução 
integral dos Projetos pela Empresa Vencedora. 

 
26. Os elementos não constantes das especificações, que dependam de memórias técnica e 

descritiva de terceiros, deverão ser apresentados juntamente com os desenhos detalhados à 
Fiscalização para aprovação. 
 

27. Todas as Empresas licitantes deverão apresentar junto com suas Propostas de preço globais, 
as Planilhas de Quantitativos e Custos com os preços unitários discriminados. 

 
28. Durante todo o período de permanência nas instalações do CEFET/RJ, o(s) empregado(s) ou 

contratado(s) deverá(ão) utilizar identificação da firma, em local visível, trajarem-se 
adequadamente (é proibida a permanência e/ou circulação sem camisa ou de short) e 
dirigirem-se ao público, quando necessário, com educação e urbanidade. 

 
29. A Empresa Vencedora deverá dotar todos os seus funcionários com equipamentos de 

proteção individual (EPI) e, havendo necessidade, proteção coletiva, sem os quais haverá a 
suspensão da obra/serviço até que sejam cumpridas essas exigências. A Empresa 
Vencedora é a única responsável pela obra executada, ficando o CEFET/RJ isento de 
qualquer responsabilidade civil em virtude de danos corporais, decorrentes da execução da 
obra contratada em seus empregados ou em terceiros. 

Será de competência da empreiteira: fornecer todo o ferramental, maquinaria e 

aparelhamento adequado a mais perfeita execução dos serviços contratados, bem como os 

equipamentos de proteção individual (EPI) e proteção coletiva (EPC).  

 
30. A Empresa Vencedora deverá satisfazer a todas as Leis Trabalhistas, de Previdência Social 

e Seguros de Acidentes de Trabalho, de acordo com a Legislação em vigor. 
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31. A Empresa Vencedora manterá na obra um Diário, no qual anotará todas as ocorrências, 

instruções da Fiscalização, condições atmosféricas, etc. devendo a Fiscalização receber uma 
via dessas anotações, devidamente assinada pelo Engenheiro responsável pela obra. 

 
32. Sempre que solicitado pela Fiscalização, a Empresa Vencedora executará ensaios de 

materiais de acordo com as Normas da ABNT. 
 

33. A Empresa Vencedora se responsabilizará pela confecção e instalação de placa e 
pagamento da ART, de acordo com a exigência do CREA. 

 
34. A Empresa Vencedora deverá manter em horário integral no Canteiro de obra, um 

profissional responsável pela obra/serviço (engenheiro/ arquiteto ou técnico) que possa 
responder pela Empresa Vencedora. 

 
35. A entrega de material para a execução da obra contratada, deverá ser feita com o endereço 

da UnED Nova Friburgo situada à Av. Governador Roberto Silveira, 1900 – Nova Friburgo - 
RJ. Na nota fiscal deverá constar, além do nome da Empresa Vencedora, o título da obra e o 
local onde a mesma estiver sendo executada. No horário previsto para a chegada do material, 
um representante da Empresa Vencedora deverá se dirigir a Portaria para receber, conferir e 
estocar devidamente seu material. Nenhum funcionário do CEFET/RJ tem autorização para 
receber material, assinar nota fiscal e/ou se responsabilizar pela guarda de material da 
Empresa Vencedora. 

 
36. O mobiliário e equipamentos existentes no(s) ambiente(s) onde será executada a obra/serviço 

serão removidos para um local determinado pelo CEFET/RJ, por conta da Empresa 
Vencedora, com o devido cuidado com sua integridade. 

 
37. Durante a execução da obra a Empresa Vencedora só deverá atender as solicitações do 

CEFET/RJ, e ao responsável se dirigir quando em caso de dúvida ou qualquer tipo de 
problema.  Principalmente no tocante a qualquer tipo de serviço extraordinário e/ou 
modificação do que está especificado. 

 
38. Todos os serviços serão executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, 

devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras. 
 

39. Não poderá a Contratada, em hipótese alguma, alegar desconhecimento das cláusulas e 
condições estabelecidas nestas especificações, bem como de detalhes e exigências 
constantes dos projetos. 

 
40. A empreiteira será responsável pelas soluções técnicas necessárias para execução dos 

projetos com o acompanhamento e fiscalização do gestor do Contrato. 
 

41. Todos os pagamentos, taxas, impostos, multas, encargos sociais, indenizações, seguros e 
demais encargos que incidam, ou venham a incidir sobre a obra e o pessoal da mesma, serão 
de total e exclusiva responsabilidade da Contratada. 

 
42. Qualquer dúvida na especificação, caso algum material tenha saído de linha durante a obra, 

ou ainda caso faça opção pelo uso de algum material equivalente, consultar o Gestor do 
Contrato, para maiores esclarecimentos a fim de que a obra mantenha o mesmo padrão de 
qualidade, em todos os níveis da edificação. 
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ANEXO VIII 

 

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

A Empresa _______________________________ inscrita no CNPJ nº _______________ por 

intermédio de seu representante legal o Sr.(a) __________________________________, 

portador(a) da Carteira de Identidade nº _____________________ e do CPF n° 

_____________________, DECLARA, para fins legais ser Microempresa / Empresa de Pequeno 

Porte nos termos da Legislação vigente. 

 

 

________________, em _________ de _________________ de 2015. 

 

 

_________________________________________________________________ 

Nome do Representante Legal da Empresa 
 
 
 
 

_________________________________________________________________ 

Assinatura Autorizada 
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 ANEXO IX 
 

  
DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 
 

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2015  
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 23063.001592/2015-14 
 

(Identificação completa do representante da licitante), como representante 
devidamente constituído de (Identificação completa da licitante) doravante denominado 
Licitante, para fins do disposto na alínea g do subitem 4.8 do Edital de Tomada de Preços nº 
02/2015, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

(a) a proposta apresentada para participar da Tomada de Preços nº 02/2015 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 do Tomada de Preços nº 02/2015, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da Tomada de Preços nº 
02/2015 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de 
fato do Tomada de Preços nº 02/2015, 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 Tomada de Preços nº 02/2015 quanto a participar ou não da 
referida licitação; 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Tomada de Preços nº 02/2015 
não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer 
outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços nº 02/2015 antes da adjudicação do 
objeto da referida licitação; 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Tomada de Preços nº 02/2015 
não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de 
qualquer integrante do CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW 
DA FONSECA – CEFET/RJ 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. 

 
Local e data: 

 
Representante Legal 

RG nº 
      CPF nº 

 
 

_________________________________________ 

Assinatura Autorizada 
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ANEXO X  
 

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA 
CEFET/RJ 

 
 

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2015 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23063.001592/2015-14 
 
 

ATESTADO DE VISITA E VISTORIA 

 
 
 

             Atestamos para fins de participação na TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2015 que a 

Empresa _______________________________________________________, por meio 

do Sr(a). ______________________________________ vistoriou as dependências da 

UnED Nova Friburgo, à Av. Governador Roberto Silveira, 1900 – Nova Friburgo - RJ, local 

de execução do serviço de conclusão do segundo pavimento de prédio, tomando 

conhecimento de todas as informações e condições para o cumprimento das obrigações a 

serem contraídas.  

 

Rio de Janeiro,          de                        de 2015.       
     
 
 
 

______________________________________________________________ 
Assinatura e carimbo do servidor responsável  

da UnED Nova Friburgo 
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ANEXO XI 

MINUTA DE CONTRATO 
 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA 
  
 

CONTRATO Nº              / 2015, QUE 
ENTRE SI CELEBRAM O CENTRO 
FEDERAL DE EDUCAÇÃO 
TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA 
FONSECA – CEFET/RJ E A EMPRESA 
_____________________________.    

 
 
A União, por intermédio do CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO 
SUCKOW DA FONSECA, com sede na cidade do Rio de Janeiro/ RJ, na Av. Maracanã, nº 229 - 
Maracanã, inscrita no CNPJ nº 42.441.758/0001-05, a seguir denominada simplesmente 
CEFET/RJ,  neste ato representado pelo Diretor-Geral, CARLOS HENRIQUE FIGUEIREDO 
ALVES, nomeado pela Portaria nº 812, de 22 de junho de 2011, publicada no DOU de 24 de 
junho de 2011 e retificada em 04/07/2011, inscrito no CPF nº. 664.099.777-00, portador da 
Carteira de Identidade nº 04.545.044-02, expedida pelo IFP/RJ, residente e domiciliado nesta 
cidade, e, de outro lado A EMPRESA ______________________________, com sede na 
___________________________, telefax (XX)___________________, inscrita no CNPJ sob o n.º 
____________________ , doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato 
representada por _____________________, registro no CREA/RJ nº 
________________________, CPF nº ____________________,  residente e domiciliado na 
cidade de ____________________ , têm justo e acordado celebrar o Contrato, decorrente da 
Tomada de Preços nº 02/2015, elaborado e regido pela Lei n.º 8.666/93 e atualizações, IN/MARE 
nº 05 de 21/07/95, republicada em 09/01/01, Lei Complementar 123/06 de 14/12/06, 
regulamentada pelo Decreto nº 6.204/07 de 05/09/07, demais dispositivos legais e reger-se-á 
pelas seguintes cláusulas e condições: 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
Parágrafo Primeiro - O Contrato tem por objeto a execução de serviço de conclusão do 
segundo pavimento de prédio da UnED Nova Friburgo, na forma de Execução Indireta, 
Regime de Empreitada por preço Global, do tipo Menor Preço, conforme Projeto Básico e 
Executivo anexo ao Processo Administrativo. 
 
Parágrafo Segundo - A execução do objeto aqui tratado obedecerá fiel e integralmente a Tomada 
de Preços, e a Proposta da Contratada, constantes no Processo Administrativo nº 
23063.001592/2015-14, que passa a fazer parte integrante deste instrumento. Na hipótese de 
divergência entre os documentos retrocitados, prevalecerá sempre, na ordem que estão 
mencionados: o Edital da Tomada de Preços N° 02/2015, o Contrato e a Proposta da 
Contratada. 
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CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  
 
a) Não permitir que os funcionários da Contratada executem a obra em desacordo com o pré-

estabelecido. 
 
b) Permitir o acesso das pessoas credenciadas pela Contratada às dependências da UnED 

Nova Friburgo do CEFET/RJ, exclusivamente, para executar a obra contratada. 
 
c) Impedir a interferência de terceiros, estranhos ao Contrato. 
 
d) Efetuar o pagamento na forma convencionada. 
 
e) Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos funcionários da 

Contratada. 
 
f) Comunicar à Contratada, de imediato, quaisquer irregularidades constatadas na execução da 

obra, exigindo que a mesma adote as providências necessárias para sanar os problemas. 
 
g) Fiscalizar, rigorosamente, o cumprimento do Contrato sob os aspectos qualitativo e 

quantitativo, conforme, Artigo 67 da Lei 8.666/93. 
 
h) Rejeitar a obra entregue em desacordo com o Projeto Básico e Executivo.  

 
 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
 
a) Cumprir fielmente o Contrato, de modo que no prazo estabelecido para execução da obra seja 

entregue inteiramente concluído e em perfeita condição de uso e funcionamento. 
 
b) Observar na execução da obra, as Leis, os Regulamentos, Posturas, inclusive de Segurança e 

Medicina do Trabalho, Segurança Pública, Normas da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas - ABNT, assim como as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho. 

c) Providenciar, às suas expensas, nas repartições competentes, o necessário licenciamento do 
serviço, as aprovações respectivas, inclusive de Projetos complementares, a ART, o “Alvará 
de Construção” e a “Carta de Habite-se”, quando for o caso, bem como o fornecimento de 
placas exigidas pelos Órgãos competentes, CEFET/RJ e MEC. 

d) Fornecer equipamentos, instalações, ferramentas, materiais e mão de obra necessários à 
instalação e manutenção do canteiro de obra. 

e) Fornecer e utilizar na execução da obra, equipamentos e mão de obra adequados e materiais 
novos, de primeiro uso e qualidade.  

f)   Executar ensaios, verificações e testes dos materiais e/ou da obra executada, bem como 
acompanhamento tecnológico da obra, quando exigidos pela Fiscalização.  

g) Realizar as despesas com mão de obra, inclusive as decorrentes de obrigações previstas na 
Legislação Fiscal, Social e Trabalhista, apresentando ao CEFET/RJ, quando exigido, cópia dos 
documentos de quitação.  

h) Remover as instalações provisórias da obra ao seu término.  

i) Dar integral cumprimento ao Projeto Básico, Cronograma Físico-Financeiro, assim como sua 
Proposta, os quais passam a integrar este Instrumento, independente de transcrição.  

j) Manter no canteiro de obra o Cronograma Físico-Financeiro atualizado, planilha orçamentária, 
memorial descritivo, especificações técnicas e cópia das medições.  
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k) Responder por todos os ônus referentes à obra ora contratada, desde os salários do pessoal 
nele empregados, bem como os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, 
que venham a incidir sobre o Contrato.  

l) Apresentar empregados convenientemente uniformizados e/ou com identificação mediante 
crachás. 

m) Fornecer aos seus empregados os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e 
Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC) de segurança do trabalho. 

n) Responder pelos danos de qualquer natureza que venham a sofrer seus empregados, terceiros 
ou o CEFET/RJ, em razão de acidentes, de ação, omissão dolosa ou culposa, de prepostos da 
Contratada ou de quem em seu nome agir.   

o) A Contratada deverá manter durante a execução da obra a completa limpeza nas áreas de 
trabalho e adjacências, portanto deverá manter às suas expensas, em local indicado pelo 
CEFET/RJ, um container.  

3.1 Responsabilizar-se-á ainda:  

a)  por quaisquer danos causados por seus empregados ao CEFET/RJ e dependências onde 
será executada a obra; 

b)  por quaisquer acidentes na execução da obra, 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; 

c)  pela estabilidade da obra, 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; 

d)  pela qualidade e a quantidade dos materiais empregados, assim como o processo de sua 
utilização, cabendo-lhe, inclusive, a execução da obra que, não aceito pela fiscalização, 
deve ser refeito; 

e)  pelo pagamento de seguros, impostos, taxas e serviços, encargos sociais e trabalhistas, e 
quaisquer despesas referentes à obra, inclusive licença em Repartições Públicas, 
registros, publicações e autenticações do Contrato e dos documentos a ele relativo, se 
necessário; 

f)  pela matrícula individual da obra no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia - CREA, devendo a Contratada apresentar o documento comprobatório até 
60 (sessenta) dias após a assinatura do Contrato;  

g)  pela correção dos defeitos notificados pelo CEFET/RJ e/ou pela Fiscalização, a 
Contratada terá 20 (vinte) dias úteis. 

h) Fornecer na entrega da obra todos os Projetos atualizados com as alterações que 
porventura foram efetuadas durante a execução.  

 
i) Refazer a obra, sem ônus para o CEFET/RJ, caso não atendam as especificações de 

acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. 

j) Substituir o material incorporado à obra, sem ônus para o CEFET/RJ, caso não esteja de 
acordo com os padrões de qualidade e durabilidade necessários. 

k) Providenciar e manter durante a execução da obra Livro Diário onde serão registradas, 
pelas partes, todas as ocorrências julgadas relevantes.  
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l) O Livro Diário deverá conter Termo de Abertura assinado por ambas as partes e páginas 
numeradas, sendo que cada página deverá ser composta de três vias de mesma 
numeração, sendo duas destacáveis e uma fixa. 

m) Manter durante a execução do Contrato as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação em compatibilidade com as obrigações assumidas. 

n) Indicar representante aceito pelo CEFET/RJ para representá-la na execução do Contrato. 

o) Permitir e facilitar, em seu canteiro de obra, o trabalho de terceiros, autorizados pelo 
CEFET/RJ. 

p) Manter durante a execução da obra, profissionais legalmente habilitados pelo CREA, 
indicado na fase de Habilitação da Licitação, que será(ão) seu(s) preposto(s). 

q)  Responder civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou 
culpa no cumprimento do Contrato, venham direta ou indiretamente provocar ou causar 
por si ou por seus empregados à Contratada ou a terceiros. 

 
3.2 É expressamente vedado à Contratada:  

 
a) Contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CEFET/RJ durante a 

vigência do Contrato; 

b) Veiculação de publicidade relativa ao Contrato, salvo se houver prévia autorização da 
Administração do CEFET/RJ; 

c) Subcontratação para a execução do objeto. 

 
CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E PAGAMENTO 
 
Parágrafo Primeiro - O CEFET/RJ pagará à Contratada pela obra executada, de acordo com o 
Cronograma Físico-Financeiro, mediante a apresentação da nota fiscal/fatura devidamente 
atestada pelo gestor designado pela autoridade competente, o valor correspondente à parcela, 
após avaliação e aprovação da obra pelo CEFET/RJ. 
  
Parágrafo Segundo - Não será aceita, em hipótese alguma, a transferência de direito de créditos 
da Contratada a terceiros. 
 
Parágrafo Terceiro - O valor do Contrato perfaz o montante de R$________ 
(__________________), de acordo com a proposta apresentada e anexada ao processo nº 
23063.001592/2015-14. 
 
Parágrafo Quarto - O CEFET/RJ poderá sustar o pagamento de qualquer nota fiscal/fatura, no 
todo ou em parte, nos seguintes casos: 
 

a) Obra executada fora dos padrões éticos e da qualidade atribuíveis à espécie; e 
b) Existência de qualquer débito para com este Órgão. 

 
Parágrafo Quinto – O pagamento será creditado no Banco _____________, C/C nº 
____________, Agência nº _________________. 
 
Parágrafo Sexto - O pagamento pelo sistema de empenho, será efetuado em conta corrente 
bancária da Contratada, indicada por esta. 
 
Parágrafo Sétimo - Não serão efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendência de 
liquidação de obrigações, em virtude de penalidades impostas à Contratada ou inadimplência 
total ou parcial referente à contratação. 
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Parágrafo Oitavo - O descumprimento pela Contratada das obrigações trabalhistas e a falta de 
recolhimento das contribuições previdenciárias, dará ensejo à suspensão do pagamento, bem 
como a rescisão unilateral do Contrato. 
 
Parágrafo Nono - O pagamento somente será liberado após o recolhimento de eventuais multas 
que lhe tenham sido impostas em decorrência de inadimplência contratual. 

 
Parágrafo Décimo - O licitante deverá zelar pelo adimplemento de seus tributos nos devidos 
Órgãos Públicos, visando manter sua qualificação tributária, condição sem a qual não será 
possível o pagamento de nota fiscal/fatura apresentada. 

 
Parágrafo Décimo Primeiro - A apresentação da nota fiscal discriminada, devidamente 
certificada pelo Setor Competente do CEFET/RJ, destacando o valor de retenção a título de 
“Retenção para a Previdência”, nos termos da IN/MPS/SRP nº 03 de 14/07/2005, e o valor do IR e 
Contribuições Federais nos termos da IN 480 de 15/12/04, alterado pela IN RFB nº 791/07, para 
que não ocorra retenção. 

 
Parágrafo Décimo Segundo - A apresentação da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP/SEFIP), e a Folha de Pagamento, 
com as assinaturas dos funcionários destinados a execução da obra nos termos da IN/MPS/SRP 
nº 03 DE 14/07/2005. 

 
Parágrafo Décimo Terceiro - A apresentação da Guia de Recolhimento da Previdência Social – 
(GPS), nos termos da IN/MPS/SRP nº 03 DE 14/07/2005. 

 
Parágrafo Décimo Quarto - Apresentação de Termo de Rescisão contratual devidamente 
homologado pela entidade classista competente, ou pelo Ministério do Trabalho, quando exigido 
pela legislação, de todo e qualquer empregado demitido e que tenha trabalhado na execução da 
obra. 
 
Parágrafo Décimo Quinto - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o licitante 
vencedor não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos 
moratórios devidos pelo CEFET/RJ, entre a data prevista e o efetivo pagamento da nota 
fiscal/fatura serão calculados por meio da aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, onde: 

EM = Encargos moratórios; 

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

VP = Valor da parcela em atraso. 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I =     i                                           I =   6/100                                 I = 0,00016438        
       365                                                365 
 
Onde i = taxa percentual anual no valor de 6%. 

 
CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
Parágrafo Único - As despesas decorrentes da execução do Contrato correrão, neste exercício, a 
conta do Elemento de Despesa n º 339039, Fonte 112, Nota de Empenho n.º 
2015NE__________,  no valor de R$ ________________. 
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CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA 
 
Parágrafo Primeiro - O Contrato terá a duração de ____ meses, contados a partir da data de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado, mediante celebração de Termo Aditivo, de acordo com os 
incisos de I a VI do § 1º e 2º do art. 57, da Lei 8.666/93. 
 
Parágrafo Segundo - Poderá ainda o Contrato, ser prorrogado nos seguintes casos: 
 

I -  superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que 
altere fundamentalmente as condições de execução do Contrato; 

 
II - interrupção da execução do Contrato por ordem e no interesse do CEFET/RJ; 
 
III - impedimento de execução do Contrato por fato ou ato de terceiro, reconhecido pelo 

CEFET/RJ em documento contemporâneo a sua ocorrência. 
 
Parágrafo Terceiro - A prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito, sofrer parecer do 
CEFET/RJ e ser autorizada pela Direção-Geral do CEFET/RJ. 
CLÀUSULA SÉTIMA - DA GARANTIA CONTRATUAL 
 
Parágrafo Primeiro - A Contratada deverá apresentar no ato de assinatura do Contrato, como 
preliminar para assinatura do Contrato, garantia de 5% (cinco por cento) do valor total do 
Contrato, podendo ser apresentada na forma das seguintes modalidades: 
 

a) caução em dinheiro;  
b) seguro garantia; 
c) fiança bancária. 

 
Parágrafo Segundo - Não serão admitidos como garantia contratual os Títulos da Dívida Pública 
emitidos por pessoas jurídicas de direito público no período de 1850 a 1930. 
 
Parágrafo Terceiro - A garantia deverá permanecer íntegra durante a execução do Contrato. 
 
Parágrafo Quarto - Para a prestação da garantia, fica vedado à Contratada, pactuar com 
terceiros (seguradoras, instituições financeiras, etc), cláusulas de não ressarcimento ou não 
liberação do valor dado à garantia para o pagamento de multas por descumprimento contratual ou 
cobrança de multas. 
 
Parágrafo Quinto - Se a opção de garantia contratual for em seguro-garantia ou fiança bancária 
deverá conter expressamente cláusulas de atualização financeira, de imprescritibilidade, de 
inalienabilidade e irrevogabilidade. 
 
Parágrafo Sexto - Caso o Contrato seja assinado sem a comprovação de garantia, o 
pagamento da primeira parcela só será efetivado quando da juntada da comprovação aos 
autos, sob pena de rescisão contratual. 
 
Parágrafo Sétimo - A não apresentação da garantia contratual caracterizará 
descumprimento do Contrato para efeito de aplicação de penalidade, sob pena de rescisão 
unilateral do Contrato. 
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Parágrafo Oitavo - Do valor da garantia contratual, poderá a juízo do CEFET/RJ, garantida a 
prévia defesa, ser imputada qualquer importância decorrente de multa e/ou penalidades aplicadas 
a Contratada, ficando o mesmo obrigado a recompô-la em 48 (quarenta e oito) horas do 
recebimento da notificação da multa que incorrer, para cobrir formalmente pagamentos não 
efetuados referente à: 
 

a) Prejuízos ou danos causados ao CEFET/RJ; 
b) Prejuízos ou danos causados a terceiros; 
c) Toda e qualquer multa contratual; 
d) Débitos com encargos fiscais, previdenciários e trabalhistas, tais como: INSS, FGTS, 

impostos, salários, vales-transporte, vales-alimentação, verbas rescisórias, etc. 
 

Parágrafo Nono - A garantia contratual será liberada ao término do Contrato, após o cumprimento 
das obrigações assumidas, através de requerimento efetuado pela Contratada, por escrito.  
 
 
CLÁUSULA OITAVA - DA EXECUÇÃO E PRAZO DO CONTRATO 
 
Parágrafo Primeiro - O Contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as 
cláusulas avençadas, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou 
parcial. 

 
Parágrafo Segundo - O prazo de execução da obra será de 120 (cento e vinte) dias de acordo 
com o Cronograma Físico-Financeiro elaborado pela Divisão de Arquitetura e Engenharia Civil 
do CEFET/RJ.  
 
Parágrafo Terceiro - A prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito, sofrer parecer do 
CEFET/RJ e ser devidamente autorizada pelo Diretor Geral. 
 
Parágrafo Quarto - Decorridos 10 (dez) dias sem que a Contratada tenha iniciado a execução 
da obra, estará caracterizada a inexecução contratual motivando a sua rescisão. 
 
CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO 

 
Parágrafo Primeiro - A Fiscalização da obra será de competência e responsabilidade exclusiva 
do CEFET/RJ, a quem caberá verificar, se, no seu desenvolvimento estão sendo cumpridos os 
termos do Edital, assim como praticar todos os atos que se fizerem necessários à fiscalização da 
obra contratada. 
 
Parágrafo Segundo - A Fiscalização efetivar-se-á no local de execução da obra, por Servidor 
previamente designado pelo CEFET/RJ, devendo: 
 

a) Promover as avaliações das etapas executadas, conforme o Cronograma Físico-
Financeiro.  

 
b) Atestar os documentos relativos à conclusão de cada etapa da obra, nos termos 

contratados, para efeito de pagamento. 
 
Parágrafo Terceiro - A Fiscalização atuará do início da obra até o final do Contrato e será 
exercida no interesse exclusivo do CEFET/RJ, não excluindo nem reduzindo a responsabilidade 
da Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades. 
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CLÁUSULA DÉCIMA - DA QUALIDADE E GARANTIA  
 
Parágrafo Primeiro - A Contratada responderá pela adequação e qualidade do material 
empregado, assim como pela estrutura da obra que realizar como um todo, pelo prazo de 05 
(cinco) anos, como dispõe o Código Civil Brasileiro, devendo atender as reclamações do 
CEFET/RJ, com presteza e eficiência sob pena de imputação por dano ao bem público. 
 
Parágrafo Segundo – A Contratada deverá apresentar ao CEFET/RJ todo material a ser 
empregado na execução da obra, a fim de que se ateste a qualidade do mesmo, que deve ser a 
esperada para o tipo de obra, com durabilidade, resistência e adaptação satisfatória. A 
Contratada fica obrigada a utilizar material que atenda às especificações técnicas aplicáveis, não 
utilizando material de qualidade ruim, baixa resistência ou que apresente falhas ou danificações 
sob pena de responsabilidade. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES 
 
Parágrafo Primeiro - O CEFET/RJ poderá pela inexecução total ou parcial do Contrato, garantida 
prévia defesa, aplicar à Contratada, segundo a extensão da falta praticada, as penalidades 
previstas no Artigo 87 da Lei nº. 8.666/93. 
 
Parágrafo Segundo - Pelos motivos que se seguem, principalmente, a Contratada estará sujeita 
às penalidades: 
 

a) pelo atraso na execução da obra em relação ao prazo proposto e aceito; 
 
b) pelo descumprimento dos prazos estabelecidos; 
 
c) pela recusa em refazer qualquer serviço, que for rejeitado, caracterizada após o prazo de 

72 (setenta e duas) horas, contando da data de rejeição; 
 
d) quando o material utilizado na execução da obra não for atestado de boa de qualidade 

pelo CEFET/RJ; 
 
e) se qualquer um dos motivos ocorrer por comprovado impedimento ou de reconhecida 

força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração do CEFET/RJ a 
Contratada ficará isenta das penalidades mencionadas. 

 
Parágrafo Terceiro - O CEFET/RJ poderá, conforme os Artigos 87 e 88 da Lei 8.666/93, 
garantido o contraditório e a ampla defesa aplicar à Contratada as seguintes sanções: 
 

a) Advertência; 
b) Multa, na forma prevista; 
c) Suspensão temporária de licitar e contratar com o CEFET; 
d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública. 
 

Parágrafo Quarto - A advertência será aplicada, independente de outras sanções cabíveis, 
quando houver afastamento das condições contratuais ou condições técnicas 
estabelecidas, inclusive das recomendações ou determinações da Fiscalização. 
 
Parágrafo Quinto - A desistência da execução da obra ou recusa em assinar o Contrato sem 
justificativa por escrito e aceita pelo Diretor Geral do CEFET/RJ, ensejará a aplicação de multa 
compensatória de 5% (cinco por cento) calculada sobre o valor da Nota de Empenho ou sobre 
o valor estimado para a contratação, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados 
da data da comunicação oficial. 
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Parágrafo Sexto - Pelo atraso injustificado na execução da obra, será aplicada multa 
moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, que será calculada sobre o valor total 
atualizado do Contrato, no limite máximo de 10% (dez por cento). 
 
Parágrafo Sétimo - Multa compensatória de 0,5% (meio por cento), calculada sobre o valor da 
nota fiscal/fatura devida pelo CEFET/RJ, por dia em que, sem justa causa, não cumprir as 
obrigações assumidas ou cumpri-las em desacordo com o estabelecido até o limite máximo de 
10% (dez por cento) por ocorrência. 
 
Parágrafo Oitavo - A Contratada não incorrerá na multa referida no Parágrafo Quinto, na 
ocorrência de caso fortuito, força maior ou fato de Administração, causado pelo CEFET/RJ. 
 
Parágrafo Nono - A critério da Administração do CEFET/RJ, na ocorrência de cobrança de multa, 
a mesma poderá ser descontada do valor devido à Contratada.  
 
Parágrafo Décimo - As sanções previstas poderão ser aplicadas juntamente com a multa, 
facultada a defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, nos termos da legislação vigente. 
 
Parágrafo Décimo Primeiro - As ocorrências não previstas no Edital serão aplicadas após 
Processo Administrativo, garantido o contraditório e a ampla defesa. 
 
 
CLÀUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO DO CONTRATO 
 
Parágrafo Primeiro - A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará a sua rescisão com as 
consequências contratuais e previstas em Lei ou Regulamento. 
 
Parágrafo Segundo - Constitui motivos para rescisão de pleno direito do Contrato as situações 
previstas nos incisos elencados no Artigo 78 da Lei 8.666/93. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO 
 
Parágrafo Único - O Contrato e seus aditamentos deverão ser publicados no DOU, de acordo 
com o Parágrafo Primeiro do Artigo 61, da Lei 8.666/93. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA NOVAÇÃO 
 
Parágrafo Único - Se o CEFET/RJ não se valer de quaisquer dos direitos que lhe são 
assegurados no Contrato ou na Lei em geral, ou não aplicar quaisquer sanções previstas, isso 
não importará em novação, nem em desistência de ações judiciais ou extrajudiciais posteriores. 
Todos os recursos judiciais ou extrajudiciais de que dispõe o CEFET/RJ no Contrato serão 
considerados como cumulativos e não alternativos, inclusive em relação aos dispositivos legais. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA ALTERAÇÃO NO VALOR CONTRATUAL 
 
Parágrafo Primeiro – Poderá haver alteração no valor total do Contrato para mais ou para 
menos, visando restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial, ocorrendo quaisquer das 
situações abaixo descritas: 
 

I -  criação de tributos ou encargos legais após a data da apresentação da Proposta, de 
comprovada repercussão nos preços contratados.  

 
II -  havendo alteração unilateral do Contrato que importe em aumento dos encargos da 

Contratada. 
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Parágrafo Segundo - A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, 
os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários à obra contratada, até 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.  
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO GESTOR 
 
Parágrafo Primeiro - O Contrato será acompanhado e fiscalizado pelos servidores 
________________e _____________________, gestor e substituto de gestor, respectivamente, 
designados através de Portaria específica expedida pelo Diretor-Geral do CEFET/RJ, em 
atendimento ao Artigo 67 da Lei 8.666/93. Independente de qualquer aviso, o CEFET/RJ, a seu 
critério, poderá fazer a substituição dos Gestores, sem que haja necessidade de elaboração de 
Termo Aditivo. 
 
Parágrafo Segundo – O Gestor responsável pela fiscalização anotará em registro próprio as 
ocorrências relacionadas com a execução do Contrato, determinando o que for necessário à 
regularização das falhas ou defeitos observados. 
 
Parágrafo Terceiro - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Gestor 
deverão ser solicitadas ao seu superior hierárquico em tempo hábil para a adoção das medidas 
convenientes. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO RECEBIMENTO 
 
Parágrafo Único - Executado o Contrato, seu objeto será recebido: 

 
a) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante 

termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação 
escrita do contratado; 

 
b) Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, 

mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso o prazo de 120 
(cento e vinte) dias. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Parágrafo Primeiro - O CEFET/RJ rejeitará, no todo ou em parte, a obra executada em 
desacordo com o Projeto Básico e Executivo e o Contrato. 

 
Parágrafo Segundo – A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstituir, às suas 
expensas, no total ou em parte, o local e/ou os bens envolvidos direta ou indiretamente com o 
objeto do Contrato, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução 
errada ou de materiais empregados na execução da obra.  

 
Parágrafo Terceiro - No ato da liquidação da despesa, a Gerência de Gestão Contábil e 
Financeira do CEFET/RJ comunicará aos Órgãos incumbidos da arrecadação e fiscalização de 
tributos da União, Estado ou Município, as características e os valores pagos, conforme o Artigo 
63 da Lei 4.320, de 17/03/64. 
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CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO  
 
Parágrafo Primeiro - Fica eleito o Foro Federal da cidade do Rio de Janeiro, para dirimir as 
questões oriundas do Contrato, que não puderem ser resolvidas pelas vias administrativas, 
resguardada a competência exclusiva da Justiça Federal.  
 
Parágrafo Segundo - E, por estarem justos e acordados, assinam o instrumento em 03 (três) 
vias, de igual teor e forma, para um só fim de direito, na presença de 02 (duas) testemunhas que a 
tudo assistiram.  
 
 
 
 

 
Rio de Janeiro, ....... de ...................................... de 2015 

 
 
 
 
 
 
 

CARLOS HENRIQUE FIGUEIREDO ALVES 
Diretor Geral do CEFET/RJ. 

 
 
 
 
 
 

CONTRATADA 
 
 
 
 
 

TESTEMUNHAS: 
 
1. _________________________________________ CPF: ________________________ 
 
 
 
2 _________________________________________ CPF: ________________________ 


