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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 04/2015 
 

Processo Nº: 23063.001502/2015-48 

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 04/2015 
 

 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23063.001502/2015-48 
 

 
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    22  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 Nº 04/2015, do tipo menor preço, na forma de execução 
INDIRETA, sob o regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, visando à EXECUÇÃO DE 
SERVIÇO DE REFORMA DOS BANHEIROS DA NUPEM DA UNED NOVA IGUAÇU, 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 REFORMA DOS BANHEIROS DA NUPEM DA 
UNED NOVA IGUAÇU, 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 nº 9.317/96 e às 

consequências descritas no art. 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 o 

Departamento de Infraestrutura da UnED Nova Iguaçu (DEIES) do CEFET/RJ, 
para agendar a visita técnica, através dos telefones (0xx21) 2886-8917 / 8938. 

 
2.5.1 A visita técnica 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 
 

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, prorrogável 
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 143/06). 

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

ocorrendo a contratação de ME/EPP em razão de irregularidade fiscal, serão 
convocadas as remanescentes que porventura sejam consideradas empatadas 
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(art. 44, § 1º, 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, o 

objeto da licitação será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora 
do certame (§ 1º do art. 45, da LC nº 123/06). 

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

seguinte (4.8), deverão ser apresentados em uma via, e incluídos 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 04/2015 
                                                    RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

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

 
 

 
4.8 O envelope nº 1 deverá, necessariamente, conter o seguinte: 

 
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)       Revestimento cerâmico 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 
execução de revestimento cerâmico 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 pelo Departamento de Infraestrutura 

(DEIES) da UnED Nova Iguaçu (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 “h”, ressalvando-se o disposto na alínea “g” e 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 04/2015 
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 
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caso. Deverá estar assinada pelo signatário titular do licitante, DEVENDO AINDA 
SER INFORMADO PELO LICITANTE NA PROPOSTA: 

 

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$ 
29.581,71 (vinte e nove mil quinhentos e oitenta e um reais e setenta e um 
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. 
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7.   DO PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO 
 

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$ 
29.581,71 (vinte e nove mil quinhentos e oitenta e um reais e setenta e 
um 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, 



9 

 

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. 

 
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. 
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11.  DA GARANTIA 
 

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 60 (sessenta) 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.  
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12.2 A prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito, sofrer parecer do 
CEFET/RJ e ser devidamente autorizada pelo Diretor Geral.  

 
 
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. 
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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. 

 
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:  
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a) Adiar a data de abertura da licitação; 
 

b) Alterar as condições do Edital, e outros elementos que digam respeito à licitação. 
 

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. 

 
 
18.  DO CONTRATO 
 

18.1 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. 

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

18.3 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. 

 
18.4 O licitante contratado deverá executar a obra em conformidade com o Projeto 

Básico e Executivo.  
 

18.5 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. 

 
18.6 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. 
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19. DO PAGAMENTO 
 

19.1 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. 

 
19.2 Não será aceita, em hipótese alguma, a transferência de direito de créditos da 

Contratada a terceiros. 
 
19.3  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. 

 
19.4 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. 

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

lhe tenham sido impostas em decorrência de inadimplência contratual. 
 
19.6 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. 

 
19.7 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. 

 
19.8 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%. 

                 

19.9 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.  
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19.10 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. 

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

termos da IN/MPS/SRP nº 03 DE 14/07/2005. 
 
19.12 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. 

 
19.13 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. 

           
 
20.  DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 

20.1 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 

 
 

21. DO RECEBIMENTO 
 

21.1 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 60 (sessenta) dias. 

 
 

22.  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

22.1 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. 

 
22.2 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. 

 
22.3 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. 
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22.4 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 
Maracanã - Rio de Janeiro 
CEP: 20.271-110 
Telefax (0xx21) 2264-8627 // 2569-3737 
 

22.5 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. 

 
22.6   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. 

 
22.7   O Edital foi aprovado pela Procuradoria Federal junto ao CEFET/RJ. 
 
22.8   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 04/2015 
 
____________________________________________________________, _____________ 
                                           ( Nome da Empresa )                                                   ( CNPJ) 
 
 

ITEM OBJETO VALOR  

01 
SERVIÇO DE REFORMA DOS BANHEIROS DA NUPEM 
DA UNED NOVA IGUAÇU 

R$ 29.581,71 

 
 
 
 

     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 04/2015 
 
___________(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 
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ANEXO IV  
 

PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO 
CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES 

 
Objeto: SERVIÇO DE REFORMA DOS BANHEIROS DA NUPEM 

Local: UnED Nova Iguaçu 
 
I- JUSTIFICATIVA: 
 

Este serviço não continuado visa atender à reforma dos sanitários do NUPEM, CUJAS 
condições de utilização encontram-se precárias. 
 

II-        OBJETO: 
 

Execução de serviço de reforma dos banheiros da NUPEM da UnED Nova Iguaçu. 
 

 
III-      ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS: 
 

3.1 - SERVIÇOS PRELIMINARES 
 

3.1.1 Remoção de divisórias existentes; 
3.1.2 Remoção de lavatórios de louça; 
3.1.3 Remoção de luminárias; 
3.1.4 Remoção de torneiras; 
3.1.5 Remoção de dispensers e papeleiras; 
3.1.6 Demolição de piso; 
3.1.7 Demolição de revestimento de azulejo branco; 
3.1.8 Remoção de porta de entrada. 

 

3.2 – ALVENARIA E DIVISÓRIAS 
 

3.2.1 As divisórias existentes serão substituídas por divisórias de granito cinza 
Corumbá polido nas 2 faces com 3,00 cm de espessura, conforme desenho 
anexo; 

 
3.2.2 Também serão acrescentadas divisórias de granito cinza Corumbá polido 

nas 2 faces com 3,00 cm de espessura, peça de 50 x 100 x 3 cm, entre os 
mictórios; 

 
3.2.3 Não serão aceitas peças mal polidas, com cabeças mal acabadas ou com 

excesso de veios; 
 
3.2.4 As divisórias serão fixadas no piso e nas paredes com cantoneiras metálicas 

cromadas parafusadas nas paredes e com argamassa. 
 
3.2.5 As divisórias de granito devem ser perfeitamente aprumadas e niveladas. 
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3.3 – INSTALAÇÕES 
 

 

3.3.1 Todas as conexões serão vedadas com fitas veda-rosca, observando um 
mínimo de duas voltas de fita dadas no mesmo sentido do aperto; 

 

3.3.2 Nas conexões de esgoto deverão ser utilizados anéis de borracha para 
vedação; 

 

3.3.3 As luminárias existentes em cada banheiro serão substituídas por duas 
luminárias de embutir tipo calha, com espelho cromado, equipadas com 
reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x32W. Dois novos pontos 
deverão ser instalados, afastados de 3 m entre si e posicionados 
simetricamente em relação ao prolongamento dos banheiros. 

 

3.3.4 Aproveitando a rede hidráulica existente, será puxado um sub-ramal em 
tubo de PVC roscável, diâmetro ½”, o qual alimentará as duchas higiênicas, 
que deverão ser instaladas em cada Box. 

 

3.4 – REVESTIMENTOS 
 

3.4.1 Execução de chapisco e emboço em todas as paredes, perfeitamente 
desempenados, aprumados, alinhados e nivelados, as arestas vivas e os planos 
perfeitos. A massa única será iniciada após a completa pega entre as alvenarias 
e chapiscos. Argamassa a ser empregada: cimento Portland e areia, no traço 
1:4, medido em volume, em lata de 18 litros. Espessura máxima dos emboços 
contada a partir do tijolo: 25mm para partes internas e externas. Acabamento: 
desempenado com régua de alumínio e com desempenadeira. O acabamento 
final será executado com desempenadeira revestida com feltro. 

 
3.4.2 O piso receberá uma camada de contrapiso para regularização e assentamento 

de revestimento; 
 

3.4.3 A regularização será executada em argamassa de cimento e areia no traço 1:3 
sobre a base existente; 

 

3.4.4 Tendo sido regularizado, o piso será revestido com granito cinza Corumbá em 
peças de 40x40x2 cm;  

 

3.4.5 Nas paredes serão assentados azulejos brancos 20x20 cm até o teto (pé direito 
de 2,73 metros); 

 

3.4.6 O assentamento dos revestimentos de piso e parede será feito com argamassa 
própria para o assentamento de cada material, tendo o cuidado de preparar a 
superfície da argamassa com desempenadeira dentada, para melhor aderência 
das peças; 

 

3.4.7 As peças assentadas devem ser perfeitamente niveladas e com juntas de 
dilatação alinhadas e simétricas; 

 

3.4.8 As juntas de dilatação serão preenchidas com massa de rejuntamento 
impermeável e flexível, apresentando coloração uniforme a ser definida pela 
fiscalização. 
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3.5 – ESQUADRIAS 
 

3.5.1 Fornecimento e instalação de portas completas de compensado de cedro (não 
será aceito cedrinho, virola ou similar) com quadro de madeira maciça, para as 
entradas dos banheiros; 
 

3.5.2 Dobradiças (três) de aço laminado, com eixo e bolas de latão, de 3 ½ x 2 ½ ” x 
2mm.; 

 
3.5.3 Fechadura cromada com alavanca, segredo cilíndrico, marca Pado, Papaiz ou 

similar, braço alavanca de fechamento automático, para as portas acima. 
 
3.5.4 As básculas existentes devem ser protegidas para que não sofram danos em 

função dos trabalhos que serão executados no local e, em caso de danos, os 
reparos ficarão por conta da Empresa vencedora. 

 
3.5.5 Os boxes possuirão portas de alumínio anodizado fosco, com frisos verticais e 

barras chatas emoldurando a porta, medindo 0,60 x 1,60 m; 
 
3.5.6 Todas as portas serão guarnecidas com dobradiças de aço. 
 
3.5.7 Todas as portas dos boxes terão fechaduras com a indicação de “OCUPADO” 

“DESOCUPADO”. 

 

3.6 – LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 
 

 

3.6.1 Em todos os lavatórios serão instaladas torneiras, ref.: Docol, linha “Docolmatic”, 
modelo pressmatic compact de mesa ou similar, diâmetro ½”, com acionamento 
por toque e fechamento automático com temporizador, para economia de água; 
 

3.6.2 Serão instaladas duchas higiênicas com gatilho e registro cromados, mangueira 
também cromada flexível com 1,20 m de comprimento, ref. Docol, ou similar; 

 

3.6.3 Deverão ser instalados nos banheiros espelhos de cristal, espessura 4 mm com 
moldura de alumínio anodizado fosco com 7,5 cm de largura. Cada espelho 
deverá ter o comprimento da banca equivalente pela altura de 0,80 cm; 

 

3.6.4 Serão trocados os reparos das válvulas de descarga; 
 

3.6.5 Serão instalados novos acabamentos das válvulas; 
 

3.6.6 Deverão ser fornecidos e instalados novos dispensers de sabonete em gel, 
dispensers de higienizador para vasos, porta papel toalha e porta papel 
higiênico, conforme especificado na planilha de quantitativo e custos. 

 

3.7 – REBAIXAMENTO 
 

3.7.1 O teto será rebaixado com placas de gesso convencionais lisas de 60x60 cm; 
 
3.7.2 As placas devem estar secas, devem possuir sistema de encaixe macho e fêmea 

e não podem conter substâncias que resultem no aparecimento de manchas; 
 
3.7.3 A fixação das placas deve ser feita com pistola para fixação de pinos e arame 

galvanizado; 
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3.7.4 O rebaixamento ficará a dois metros e trinta centímetros do piso; 
 

3.7.5 As placas devem ser perfeitamente niveladas. 

 

3.8 – PINTURA 
 

3.8.1 Todas as superfícies a serem pintadas, deverão estar firmes, lisas, isentas de 
mofo e secas (tempo de "cura" do reboco novo, cerca de 30 dias, conforme a 
umidade relativa do ar), no caso de massa comum. 
 

3.8.2 Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver 
perfeitamente seca, convindo esperar um intervalo de 24 horas entre duas 
demãos sucessivas, com exceção das tintas à base de PVA (látex), que 
permitem um intervalo de 3 horas. 

 
3.8.3 Se as cores não estiverem definidas no projeto, cabe à Empresa vencedora 

consultar a FISCALIZAÇÃO.  
 

3.8.4 Nas esquadrias em geral, deverão ser removidos ou protegidos com papel 
colante os espelhos, fechos, rosetas, puxadores, etc., antes dos serviços de 
pintura. 

 
3.8.5 Toda vez que uma superfície tiver sido lixada, esta será cuidadosamente limpa 

com uma escova e, depois, com um pano seco, para remover todo o pó, antes 
de aplicar a demão seguinte. 

 
3.8.6 Toda a superfície pintada deve apresentar, depois de pronta, uniformidade 

quanto à textura, tonalidade e brilho (fosco, semi-fosco ou brilhante). 
 

3.8.7 Só serão utilizadas tintas de primeira linha de fabricação; 
 

3.8.8 As portas serão emassadas com massa a óleo e pintadas a 3 demãos. Marcas: 
Coral, Ypiranga, Sherwin-Willians, Wanda ou similares; 

  
3.8.9 Durante os serviços de pintura deverão ser protegidos, contra respingos, a 

estrutura, a alvenaria e pisos. 
 

3.8.10 O rebaixamento de gesso será emassado com massa acrílica ou PVA, lixado e 
pintado com tinta acrílica em duas demãos. 

 

3.9 – LIMPEZA DA OBRA E RETIRADA DE ENTULHO 
 

3.9.1 A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação; 
 
3.9.2 Os locais dos serviços deverão ser mantidos permanentemente limpos e na sua 

conclusão deverá ser realizada a retirada do entulho, a cargo da Empresa 
vencedora. 

 

3.10 – SUSTENTABILIDADE 

3.10.1 Atendendo os critérios de sustentabilidade, as luminárias dos banheiros terão 
acendimento acionado apenas com a presença do usuário, com lâmpadas 
econômicas. 

3.10.2 As válvulas de descarga são do tipo que podem ser acionadas com mais ou 
menos água, dependendo do uso que se fizer necessário. 
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3.10.3 A execução dos serviços pela Empresa vencedora deverá visar à economia de 
energia e de água, utilizando materiais biodegradáveis sempre que houver 
disponibilidade no mercado. 

3.10.4 Parte do entulho gerado na obra deverá ser empregado como material de 
preenchimento de aterro para elevação do piso e execução de rampa de acesso, 
o entulho restante deverá ser separado e destinado a usinas de reciclagem ou 
aterros sanitários legalizados, conforme o caso. 

3.10.5 Todos os serviços especificados deverão ser executados em conformidade com 
as normas aprovadas pela ABNT ou, na sua falta, pelas normas indicadas pela 
boa técnica. 

3.10.6 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. 

3.10.7 O uso da madeira deverá apresentar a origem e procedência de acordo com 
autorização do IBAMA. 

3.10.8 Todos os registros dos mictórios e torneiras de lavatórios serão do tipo de  
 
IV- PRAZO DE EXECUÇÃO: 
 
 O prazo para a execução dos serviços é de 60 (sessenta) dias. 
 
V- CUSTO ESTIMADO: 
 

O custo estimado para a execução dos serviços é de R$ 29.581,71 (vinte e nove mil 
quinhentos e oitenta e um reais e setenta e um centavos), calculado com base no 
Custo de Composição do SINAPI – Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da 
Construção Civil (RJ), de fevereiro de 2015.  
 
 

VI- DISPOSIÇÕES FINAIS  
 

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

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E CUSTOS 
 

      CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA 

  

  DIARE- Divisão de Arquitetura e Engenharia Civil 

  SEÇÃO DE PROJETOS 

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

Obra: REFORMA DOS BANHEIROS DO NUPEM - UnED Nova Iguaçu 
UnED NOVA 

IGUAÇU 

                

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. 

BDI 

(%) 

P. UNIT. S/ 

BDI 

P. UNIT. C/ 

BDI P.TOTAL 

1.0 PRELIMINARES             

1.1 Remoção de divisórias m² 7,3 28,8 22,40 28,85 210,61 

1.2 Retirada de Louças unid 14,0 28,8 17,02 21,92 306,90 

1.3 Demolição de piso m² 12,5 28,8 22,77 29,33 366,60 

1.4 Demolição revestimento existente m² 60,0 28,8 11,38 14,66 879,45 

1.5 Demolição de alvenaria m² 1,0 28,8 44,47 57,28 57,28 

2.0 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS             

2.1 Parede divisória em granito cinza corumbá. esp. 3 cm m² 8,0 28,8 634,61 817,38 6.539,02 

2.2 Fechamento de alvenaria m² 1,0 28,8 60,10 77,41 77,41 

3.0 INSTALAÇÕES             

3.1 Ponto de Instalação hidráulica unid 3,0 28,8 86,02 110,79 332,38 

3.2 Ponto de Instalação elétrica unid 2,0 28,8 35,42 45,62 91,24 

                

4.0 REVESTIMENTOS             

4.1 Contrapiso ou camada regularizadora m² 12,5 28,8 24,31 31,31 391,39 

4.2 Emboço para regularização de superfície das paredes m² 60,0 28,8 28,12 36,22 2.173,11 

4.3 Revestimento de piso com placas de granito cinza corumbá 40x40x2 cm m² 12,5 28,8 253,73 326,80 4.085,05 



28 

 

4.4 Revestimento de parede com azulejo branco 20x20 cm m² 60,0 28,8 47,64 61,36 3.681,62 

                

5.0 ESQUADRIAS             

5.1 Porta de alumínio anodizado fosco 60x160 cm completa unid 3,0 28,8 745,69 960,45 2.881,35 

5.2 Porta de madeira maciça 60x210 completa unid 2,0 28,8 693,77 893,58 1.787,15 

                

6.0 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS             

6.1 Torneira com fecham. Automático para lavatório unid 2,0 28,8 265,65 342,16 684,31 

6.2 Espelhos de cristal 4 mm com moldura de alumínio anodizado fosco m² 0,7 28,8 349,35 449,96 323,97 

6.3 Botão de acionamento duplo, cromado, para válvula de descarga acoplada unid 3,0 28,8 35,00 45,08 135,24 

6.4 Porta papel higiênico metálico, cromado fixado com bucha e parafuso unid 3,0 28,8 69,00 88,87 266,62 

6.5 Dispensador papel toalha interfolha, em plástico ABS, cor cinza unid 2,0 28,8 71,87 92,57 185,14 

6.6 Dispensador de sabonete em gel, com refil, em plástico ABS, cor cinza unid 2,0 28,8 80,05 103,10 206,21 

6.7 Ducha higiênica cromada unid 3,0 28,8 253,00 325,86 977,59 

6.8 Luminária com fiação 2 x 32W unid 2,0 28,8 179,40 231,07 462,13 

6.9 Troca dos reparos de válvula de descarga unid 3,0 28,8 88,55 114,05 342,16 

6.10 Dispensador higienizador de assento sanitário unid 3,0 28,8 87,00 112,06 336,17 
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7.0 REBAIXAMENTO             

7.1 Forro de gesso em placas de 60x60 m² 12,5 28,8 28,30 36,45 455,63 

                

8.0 PINTURA             

8.1 Emassamento e Pintura com tinta acrílica (forro) m² 12,5 28,8 16,10 20,74 259,21 

8.2 Pintura com esmalte sintético incolor sobre madeira + emassamento (portas de entrada) m² 3,0 28,8 18,40 23,70 71,10 

                

9.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES             

9.1 Retirada de entulho e limpeza vb 2,0 28,8 394,28 507,83 1.015,67 

            TOTAL 29.581,71 
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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 
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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. 
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21. Serão realizados testes para verificação de funcionamento de todos os aparelhos, e 
equipamentos do edifício.  

 
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 o Departamento de 

Infraestrutura (DEIES) da UnED Nova Iguaçu, através dos telefones (0xx21) 2886-8917 / 
8938 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).  
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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. 

 
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 Divisão de Infraestrutura (DEIES) da UnED Nova Iguaçu situada à Estrada de 
Adrianópolis, nº 1.317 - Santa Rita - Nova Iguaçu - 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 04/2015  
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 23063.001502/2015-48 
 

(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 
04/2015, 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 04/2015 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 04/2015, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da Tomada de Preços nº 
04/2015 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de 
fato do Tomada de Preços nº 04/2015, 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 04/2015 quanto a participar ou não da 
referida licitação; 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Tomada de Preços nº 04/2015 
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 04/2015 antes da adjudicação do 
objeto da referida licitação; 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Tomada de Preços nº 04/2015 
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 04/2015 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23063.001502/2015-48 
 
 

ATESTADO DE VISITA E VISTORIA 

 
 
 

             Atestamos para fins de participação na TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2015 que a 

Empresa _______________________________________________________, por meio 

do Sr(a). ______________________________________ vistoriou as dependências da 

UnED Nova Iguaçu, à Estrada de Adrianópolis, nº 1.317 - Santa Rita - Nova Iguaçu - RJ, 

local de execução do serviço de reforma dos banheiros da NUPEM, 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 
Subprefeitura - SUPRE da UnED Nova Iguaçu  
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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 04/2015, 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 reforma dos 
banheiros da NUPEM da UnED Nova Iguaçu, 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 
23063.001502/2015-48, 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° 04/2015, 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 Iguaçu 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 
23063.001502/2015-48. 
 
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. 
 
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: 
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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 60 (sessenta) 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. 
 
 
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. 
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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. 

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. 
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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. 
 
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 
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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 60 
(sessenta) 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: ________________________ 


