
 
MARINHA DO BRASIL

CAPITANIA DOS PORTOS DO RIO DE JANEIRO

 EDITAL 

 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2022  (UASG 781330)
(Processo Administra,vo n° 63026.001762/2022-79)

Torna-se  público  que  a  Capitania dos  Portos  do Rio  de Janeiro,  por  meio  do Centro  de
Processamento de Dados,  sediada na  Av.  Alfred Agache,  S/N –  Centro,  Rio de Janeiro,  CEP
20021-000,  realizará  licitação,  para  registro  de  preços, na  modalidade  PREGÃO,  na  forma
ELETRÔNICA, com  critério  de  julgamento menor  preço  por  item, sob  a  forma  de  execução

indireta, no regime de empreitada por preço  unitário, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de
julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto 9.507, de 21 de
setembro de 2018, do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto nº 7.892, de 23 de
janeiro de 2013, das Instruções Norma=vas SEGES/MP nº 05, de 26 de maio de 2017 e nº 03, de
26 de abril de 2018 e da Instrução Norma=va SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de
2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e as exigências
estabelecidas neste Edital.

Data da sessão: 28/06/2022
Horário: 10:00 h
Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br
Critério de Julgamento: Menor preço global
Regime de Execução: Empreitada por Preço Global

1. DO OBJETO

1.1 O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação
de serviço de confecção e instalação de móveis planejados em madeira, com reves=mento,
conforme condições, quan=dades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitação será realizada em único item.
1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço, observadas as exigências con=das

neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

2.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária
própria, prevista no orçamento da União para o exercício de 2022, na classificação abaixo:
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Gestão/Unidade: 781330
Fonte: 0188000000
Programa de Trabalho: 051526012219D0001
Elemento de Despesa: 339039
PI: L408020ZIKO

3. DO CREDENCIAMENTO

3.1.  O  Credenciamento  é  o  nível  básico  do  registro  cadastral  no  SICAF,  que  permite  a
par=cipação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.

3.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sí=o
www.comprasgovernamentais.gov.br,  por  meio  de  cer=ficado  digital  conferido  pela
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP – Brasil.

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante
ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das
transações inerentes a este Pregão.

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu
nome,  assume  como  firmes  e  verdadeiras  suas  propostas  e  seus  lances,  inclusive  os  atos
pra=cados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do
sistema ou do órgão ou en=dade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de
uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.5.  É de responsabilidade do cadastrado conferir a exa=dão dos seus dados cadastrais no
SICAF  e  mantê-los  atualizados  junto  aos  órgãos  responsáveis  pela  informação,  devendo
proceder,  imediatamente,  à  correção  ou  à  alteração  dos  registros  tão  logo  iden=fique
incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação
no momento da habilitação.

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO.

4.1. Poderão par=cipar deste Pregão interessados cujo ramo de a=vidade seja compaRvel
com  o  objeto  desta  licitação,  e  que  estejam  com  Credenciamento  regular  no  Sistema  de
Cadastramento  Unificado  de  Fornecedores  –  SICAF,  conforme  disposto  no  art.  9º  da  IN
SEGES/MP nº 3, de 2018.

4.1.1. Os licitantes deverão u=lizar o cer=ficado digital para acesso ao Sistema.
4.1.2. A par=cipação é exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte,  nos

termos do art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.
4.2. Não poderão par=cipar desta licitação os interessados:

4.2.1. Proibidos de par=cipar de licitações e celebrar contratos administra=vos, na forma
da legislação vigente;

4.2.2. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
4.2.3. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos

para receber citação e responder administra=va ou judicialmente;
4.2.4. Que se enquadrem nas vedações previstas no ar=go 9º da Lei nº 8.666, de 1993;
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4.2.5. En=dades empresariais que estejam reunidas em consórcio;
4.2.6. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa 

condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário); e
4.2.7. Sociedades coopera�vas, considerando a vedação con�da no art. 10 da Instrução

Norma�va SEGES/MP nº 5, de 2017.

4.3. Nos termos do art. 5º do Decreto nº 9.507, de 2018, é vedada a contratação de pessoa
jurídica na qual haja administrador ou sócio com poder de direção, familiar de:

a) detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área responsável
pela demanda ou contratação; ou

b) de autoridade hierarquicamente superior no âmbito do órgão contratante.
4.3.1 Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cônjuge, o companheiro

ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau
(Súmula Vinculante/STF nº 13, art. 5º, inciso V, da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013 e art.
2º, inciso III, do Decreto n.º 7.203, de 04 de junho de 2010).

4.4. Nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, é vedada, ainda, a u=lização, na
execução dos serviços contratados, de empregado da futura Contratada que seja familiar de
agente  público  ocupante  de  cargo  em  comissão  ou  função  de  confiança  neste  órgão
contratante.

4.5.  Como condição para par=cipação no Pregão, o licitante assinalará “sim” ou “não” em
campo próprio do sistema eletrônico, rela=vo às seguintes declarações:

4.5.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no ar=go 3° da Lei Complementar nº 123,
de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;

4.5.1.1. Nos itens exclusivos para par=cipação de microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame; 

4.5.1.2. Nos itens em que a par=cipação não for exclusiva para microempresas e
empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o
licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei  Complementar nº 123, de
2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade coopera=va;

4.5.2. Que está ciente e concorda com as condições con=das no Edital e seus anexos;
4.5.3.  Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta

apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
4.5.4.  Que  inexistem  fatos  impedi=vos  para  sua  habilitação  no  certame,  ciente  da

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
4.5.5. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e

não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a par=r de 14 anos, na condição de aprendiz, nos
termos do ar=go 7°, XXXIII, da Cons=tuição;

4.5.6. Que a proposta foi elaborada de forma independente;
4.5.7.  Que  não  possui,  em  sua  cadeia  produ=va,  empregados  executando  trabalho

degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art.
5º da Cons=tuição Federal; e

4.5.8.  Que os  serviços  são prestados  por  empresas  que comprovem cumprimento  de
reserva  de  cargos  prevista  em  lei  para  pessoa  com  deficiência  ou  para  reabilitado  da
Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme
disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

4.6. A declaração falsa rela=va ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às
sanções previstas em lei e neste Edital.
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5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital,  proposta com a descrição do objeto
ofertado e  o preço,  até  a  data  e o  horário  estabelecidos  para  abertura  da sessão pública,
quando, então, encerrar-se-á automa=camente a etapa de envio dessa documentação.

5.2.  O  envio  da  proposta,  acompanhada  dos  documentos  de  habilitação  exigidos  neste
Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem
do  SICAF,  assegurado  aos  demais  licitantes  o  direito  de  acesso  aos  dados  constantes  dos
sistemas.

5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação
de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos
do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

5.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão
pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da
inobservância de quaisquer mensagens emi=das pelo sistema ou de sua desconexão.

5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão re=rar ou subs=tuir a proposta e
os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.

5.7.  Não  será  estabelecida,  nessa  etapa  do  certame,  ordem  de  classificação  entre  as
propostas  apresentadas,  o  que  somente  ocorrerá  após  a  realização  dos  procedimentos  de
negociação e julgamento da proposta.

5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado
somente  serão  disponibilizados  para  avaliação  do  pregoeiro  e  para  acesso  público  após  o
encerramento do envio de lances.

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

6.1.  O  licitante  deverá  enviar  sua  proposta  mediante  o  preenchimento,  no  sistema
eletrônico, dos seguintes campos:

6.1.1. Valor unitário e total do item, conforme descrito no Termo de Referência; e
6.1.2.Descrição do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo

de Referência. 
6.2. Todas as especificações do objeto con=das na proposta vinculam a Contratada.
6.3.  Nos  valores  propostos  estarão  inclusos  todos  os  custos  operacionais,  encargos

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na prestação dos serviços, apurados mediante o preenchimento do modelo de
Planilha de Custos e Formação de Preços, conforme anexo deste Edital.

6.3.1.  A  Contratada  deverá  arcar  com  o  ônus  decorrente  de  eventual  equívoco  no
dimensionamento  dos  quan=ta=vos  de  sua  proposta,  inclusive  quanto  aos  custos  variáveis
decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quan=ta=vo de
vale-transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não
seja sa=sfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos
eventos arrolados nos incisos do §1° do ar=go 57 da Lei n° 8.666, de 1993.
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6.3.2. Caso o eventual equívoco no dimensionamento dos quan=ta=vos se revele superior
às  necessidades  da  contratante,  a  Administração  deverá  efetuar  o  pagamento  seguindo
estritamente as regras contratuais  de faturamento dos serviços demandados e executados,
concomitantemente com a realização,  se necessário  e cabível,  de adequação contratual  do
quan=ta=vo necessário, com base na alínea "b" do inciso I do art. 65 da Lei n. 8.666/93 e nos
termos do art. 63, §2° da IN SEGES/MP n.5/2017.

6.4. A empresa é a única responsável pela cotação correta dos encargos tributários. Em caso
de erro ou cotação incompaRvel com o regime tributário a que se submete, serão adotadas as
orientações a seguir:

6.4.1. Cotação de percentual menor que o adequado: o percentual será man=do durante
toda a execução contratual; e

6.4.2.  Cotação  de  percentual  maior  que  o  adequado:  o  excesso  será  suprimido,
unilateralmente, da planilha e haverá glosa, quando do pagamento, e/ou redução, quando da
repactuação, para fins de total ressarcimento do débito.

6.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efe=vos recolhimentos da
empresa nos úl=mos doze meses, devendo o licitante ou contratada apresentar ao pregoeiro
ou à fiscalização, a qualquer tempo, comprovação da adequação dos recolhimentos, para os
fins do previsto no subitem anterior.

6.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos
serviços, serão re=dos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

6.7. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições
nelas  con=das,  em conformidade  com o  que  dispõe  o  Termo  de  Referência,  assumindo  o
proponente o compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem como de fornecer os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quan=dades e qualidades
adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua subs=tuição.

6.8.  Os preços ofertados,  tanto na proposta inicial,  quanto na etapa de lances,  serão de
exclusiva  responsabilidade  do  licitante,  não  lhe  assis=ndo  o  direito  de  pleitear  qualquer
alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

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

6.10. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência
de contratações públicas federais, quando par=ciparem de licitações públicas.

6.10.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte
dos contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da União e, após o
devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das
medidas  necessárias  ao  exato  cumprimento  da  lei,  nos  termos  do  art.  71,  inciso  IX,  da
Cons=tuição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao
pagamento  dos  prejuízos  ao  erário,  caso  verificada  a  ocorrência  de  superfaturamento  por
sobrepreço na execução do contrato.

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

7.1.  A  abertura  da  presente  licitação  dar-se-á  em  sessão  pública,  por  meio  de  sistema
eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
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7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas
que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham
vícios  insanáveis,  ilegalidades,  ou  não  apresentem  as  especificações  exigidas  no  Termo  de
Referência.

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que iden,fique o licitante.
7.2.2.  A  desclassificação  será  sempre  fundamentada  e  registrada  no  sistema,  com

acompanhamento em tempo real por todos os par=cipantes.
7.2.3.  A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento defini=vo em

sen=do contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
7.3. O sistema ordenará automa=camente as propostas classificadas, sendo que somente

estas par=ciparão da fase de lances.
7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os

licitantes.
7.5. Iniciada a etapa compe==va, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente

por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do
valor consignado no registro.

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total.
7.6.  Os  licitantes  poderão  oferecer  lances  sucessivos,  observando  o  horário  fixado  para

abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao úl=mo por ele ofertado e

registrado pelo sistema.
7.8.  O intervalo  mínimo de diferença de valores  entre  os  lances,  que incidirá  tanto  em

relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta
deverá ser de 100 (cem) reais.

7.9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”,
em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

7.10. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será
prorrogada  automa=camente pelo  sistema quando houver  lance  ofertado nos úl=mos dois
minutos do período de duração da sessão pública.

7.11. A prorrogação automá=ca da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de
dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de
prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

7.12. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública
encerrar-se-á automa=camente.

7.13. Encerrada a fase compe==va sem que haja a prorrogação automá=ca pelo sistema,
poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, jus=ficadamente, admi=r o reinício da
sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.

7.14. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

7.15. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a iden=ficação do licitante. 

7.16. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa compe==va do Pregão,
o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 

7.17.  Quando a  desconexão do sistema eletrônico  para  o  pregoeiro  persis=r  por  tempo
superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas

____________________________________________________________________
Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos Administrativos da Consultoria-Geral da União
Edital modelo para Pregão Eletrônico: Serviços não contínuos
Atualização: Fevereiro/2022

 - 6 de 21 - 



Con=nuação do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO nº 6/2022, da CPRJ.

vinte  e  quatro  horas  da  comunicação  do  fato  pelo  Pregoeiro  aos  par=cipantes,  no  sí=o
eletrônico u=lizado para divulgação.

7.18.O critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e
seus anexos.

7.19. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
7.20. Em relação a itens não exclusivos para par=cipação de microempresas e empresas de

pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efe=vada a verificação automá=ca,
junto à Receita Federal, do porte da en=dade empresarial. O sistema iden=ficará em coluna
própria  as  microempresas  e  empresas  de  pequeno porte  par=cipantes,  procedendo  à
comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim
como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº
123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

7.21. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que
se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance
serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.22.  A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma
úl=ma oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no
prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automá=ca
para tanto.

7.23.  Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou
não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e
empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na
ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem
anterior.

7.24. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será
realizado sorteio entre elas para que se iden=fique aquela que primeiro poderá apresentar
melhor oferta.

7.25.  Só poderá haver empate entre propostas iguais  (não seguidas de lances),  ou entre
lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 

7.25.1.  Havendo eventual empate entre propostas  ou lances, o critério de desempate
será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência,
sucessivamente, ao objeto executado:

7.25.1.1. por empresas brasileiras; 
7.25.1.2.  por  empresas  que  invistam  em  pesquisa  e  no  desenvolvimento  de

tecnologia no País; e
7.25.1.3. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista

em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às
regras de acessibilidade previstas na legislação.

7.26.  Persis=ndo o empate,  a proposta  vencedora será  sorteada pelo  sistema eletrônico
dentre as propostas ou os lances empatados.

7.27.  Encerrada  a  etapa  de  envio  de  lances  da  sessão  pública,  o  pregoeiro  deverá
encaminhar,  pelo  sistema eletrônico,  contraproposta  ao  licitante  que  tenha apresentado o
melhor  preço,  para  que  seja  ob=da  melhor  proposta,  vedada  a  negociação  em  condições
diferentes das previstas neste Edital.
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7.27.1.  A  negociação será  realizada por  meio  do sistema,  podendo ser  acompanhada
pelos demais licitantes.

7.27.2.  O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas)
horas,  envie  a  proposta  adequada  ao  úl=mo  lance  ofertado  após  a  negociação  realizada,
acompanhada,  se  for  o  caso,  dos  documentos  complementares,  quando  necessários  à
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

7.27.3.  É  facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a par=r de solicitação
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

7.28. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da
proposta.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

8.1.  Encerrada a etapa de negociação,  o pregoeiro examinará a proposta classificada em
primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compa=bilidade do preço em relação ao
máximo es=pulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no
parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.

8.1.1. O Pregoeiro solicitará ao licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar
que apresente ou envie juntamente com a proposta, sob pena de não-aceitação, declaração da
licitante em que conste a descrição detalhada dos produtos que serão u=lizados na execução
dos serviços, o comprovante do registro do fabricante desses produtos no Cadastro Técnico
Federal – CTF/APP do IBAMA e o respec=vo Cer=ficado de Regularidade válido, nos termos do
ar=go  17,  inciso  II,  da  Lei  nº  6.938,  de  1981,  e  da  Instrução  Norma=va  IBAMA  Nº  6,  de
15/03/2013, e legislação correlata. 

8.2. A análise da exequibilidade da proposta de preços deverá ser realizada com o auxílio da
Planilha de Custos e Formação de Preços, a  ser preenchida pelo licitante  em relação à sua
proposta final, conforme anexo deste Edital.

8.3.  A  inexequibilidade  dos  valores  referentes  a  itens  isolados  da  Planilha  de  Custos  e
Formação de Preços não caracteriza  mo=vo  suficiente  para  a  desclassificação  da proposta,
desde que não contrariem exigências legais. 

8.4. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, nos termos do item 9.1 do Anexo
VII-A da In SEGES/MP n. 5/2017, que: 

8.4.1. Não es=ver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;
8.4.2. Contenha vício insanável ou ilegalidade;
8.4.3. Não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Termo de Referência; e
8.4.4. Apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -

TCU - Plenário), percentual de desconto inferior ao mínimo exigido, ou que apresentar preço
manifestamente inexequível.

8.4.4.1. Quando o  licitante  não  conseguir  comprovar  que  possui  ou  possuirá
recursos suficientes para executar a contento o objeto, será considerada inexequível a proposta
de preços ou menor lance que:

8.4.4.1.1. For  insuficiente  para  a  cobertura  dos  custos  da  contratação,
apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompaRveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos
dos  respec=vos  encargos,  ainda que o  ato  convocatório  da  licitação  não
tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais
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e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie
a parcela ou à totalidade da remuneração; e
8.4.4.1.2. Apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam
inferiores  àqueles  fixados  em  instrumentos  de  caráter  norma=vo
obrigatório, tais como leis,  medidas provisórias e convenções cole=vas de
trabalho vigentes.

8.5. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do § 3° do
ar=go 43 da Lei n° 8.666, de 1993 e a exemplo das enumeradas no item 9.4 do Anexo VII-A da
IN SEGES/MP N. 5, de 2017, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

8.6. Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos
preços ofertados para o mesmo item, e a inexequibilidade da proposta não for flagrante e
evidente pela análise da planilha de custos, não sendo possível a sua imediata desclassificação,
será  obrigatória  a  realização  de  diligências  para  aferir  a  legalidade  e  exequibilidade  da
proposta.

8.7.  Qualquer  interessado  poderá  requerer  que  se  realizem  diligências  para  aferir  a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que
fundamentam a suspeita.

8.7.1. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de
diligências,  com vistas  ao saneamento das propostas,  a  sessão pública  somente poderá ser
reiniciada  mediante  aviso  prévio  no  sistema  com,  no  mínimo,  vinte  e  quatro  horas  de
antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

8.8.  O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar,
por meio de funcionalidade disponível  no sistema,  no prazo de  2 (duas),  sob pena de não
aceitação da proposta.

8.8.1.  É  facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a par=r de solicitação
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

8.8.2.  Dentre  os  documentos  passíveis  de  solicitação  pelo  Pregoeiro,  destacam-se  as
planilhas de custo readequadas com o valor final ofertado.

8.9.  Todos  os  dados  informados  pelo  licitante  em  sua  planilha  deverão  refle=r  com
fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida.

8.10. O Pregoeiro analisará a compa=bilidade dos preços unitários apresentados na Planilha
de Custos e Formação de Preços com aqueles pra=cados no mercado em relação aos insumos e
também quanto aos salários das categorias envolvidas na contratação.

8.11. Erros no preenchimento da planilha não cons=tuem mo=vo para a desclassificação da
proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo Pregoeiro, desde
que não haja majoração do preço.

8.11.1. O ajuste de que trata este disposi=vo se limita a sanar erros ou falhas que não
alterem a substância das propostas.

8.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação
de  recolhimento  de  impostos  e  contribuições  na  forma  do  Simples  Nacional,  quando  não
cabível esse regime.

8.12. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto,
poderá  ser  colhida  a  manifestação  escrita  do  setor  requisitante  do  serviço  ou  da  área
especializada no objeto.
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8.13. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta
ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

8.13.1. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a
nova data e horário para sua con=nuidade.

8.14.  Nos itens  não  exclusivos  para  a  par=cipação  de  microempresas  e  empresas  de
pequeno  porte,  sempre  que  a  proposta  não  for  aceita,  e  antes  de  o  Pregoeiro  passar  à
subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto,
previsto nos ar=gos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida,
se for o caso.

8.15.  Encerrada  a  análise  quanto  à  aceitação  da  proposta,  o  pregoeiro  verificará  a
habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

9. DA HABILITAÇÃO

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor
da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento
das condições de par=cipação,  especialmente quanto à existência  de sanção que impeça a
par=cipação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;
b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, man=do pela Controladoria-

Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
c)  Cadastro  Nacional  de  Condenações  Cíveis  por  Atos  de  Improbidade  Administra=va,

man=do  pelo  Conselho  Nacional  de  Jus=ça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php); e

d) Lista  de  Inidôneos  man=da  pelo  Tribunal  de  Contas  da  União  –
TCU(h`ps://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO:0:). 

9.1.1.  Para  a  consulta  de  licitantes  pessoa  jurídica  poderá  haver  a  subs=tuição  das
consultas das alíneas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU
(h`ps://cer=doesapf.apps.tcu.gov.br/).

9.1.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força do ar=go 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as
sanções  impostas  ao  responsável  pela  prá=ca  de  ato  de  improbidade  administra=va,  a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual
seja sócio majoritário.

9.1.3.  Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências
Impedi=vas  Indiretas,  o  gestor  diligenciará  para  verificar  se  houve  fraude  por  parte  das
empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impedi=vas Indiretas.

9.1.3.1. A tenta=va de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas
de fornecimento similares, dentre outros.

9.1.3.2.  O  licitante  será  convocado  para  manifestação  previamente  à  sua
desclassificação.

9.1.4. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por
falta de condição de par=cipação.

9.1.5.  No  caso  de  inabilitação,  haverá  nova  verificação,  pelo  sistema,  da  eventual
ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006,
seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
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9.2. Caso atendidas as condições de par=cipação, a habilitação dos licitantes será verificada
por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos, em relação à habilitação jurídica, à
regularidade  fiscal,  à  qualificação  econômica  financeira  e  habilitação  técnica,  conforme  o
disposto na Instrução Norma=va SEGES/MP nº 03, de 2018.

9.2.1.  O  interessado,  para  efeitos  de  habilitação  prevista  na  Instrução  Norma=va
SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante u=lização do sistema, deverá atender às condições exigidas
no cadastramento no SICAF até o terceiro dia ú=l anterior à data prevista para recebimento das
propostas.

9.2.2.  É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF
para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto
com a apresentação da proposta, a respec=va documentação atualizada.

9.2.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se
a consulta aos sí=os eletrônicos oficiais emissores de cer=dões feita pelo Pregoeiro lograr êxito
em encontrar a(s) cer=dão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019.

9.3.  Havendo  a  necessidade  de  envio  de  documentos  de  habilitação  complementares,
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital  e já  apresentados, o licitante será
convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob
pena de inabilitação.

9.4.  Somente  haverá  a  necessidade  de  comprovação  do  preenchimento  de  requisitos
mediante  apresentação  dos  documentos  originais  não-digitais  quando  houver  dúvida  em
relação à integridade do documento digital.

9.5.  Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes,
salvo aqueles legalmente permi=dos.

9.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se
o  licitante  for  a  filial,  todos  os  documentos  deverão  estar  em nome da  filial,  exceto  para
atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela própria natureza,
comprovadamente, forem emi=dos somente em nome da matriz.

9.6.1.  Serão  aceitos  registros  de  CNPJ  de  licitante  matriz  e  filial  com  diferenças  de
números  de  documentos  per=nentes  ao  CND  e  ao  CRF/FGTS,  quando  for  comprovada  a
centralização do recolhimento dessas contribuições.

9.7. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste
Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

9.8. Habilitação jurídica:
9.8.1.  No  caso  de  empresário  individual,  inscrição  no  Registro  Público  de  Empresas

Mercan=s, a cargo da Junta Comercial da respec=va sede;
9.8.2. Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Cer=ficado da Condição

de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da
auten=cidade no sí=o www.portaldoempreendedor.gov.br;

9.8.3.  No  caso  de  sociedade  empresária  ou  empresa  individual  de  responsabilidade
limitada - EIRELI: ato cons=tu=vo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado
na Junta Comercial da respec=va sede, acompanhado de documento comprobatório de seus
administradores;

9.8.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercan=s onde opera, com averbação
no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o par=cipante sucursal, filial ou agência;
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9.8.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato cons=tu=vo no Registro Civil das
Pessoas  Jurídicas  do  local  de  sua  sede,  acompanhada  de  prova  da  indicação  dos  seus
administradores;

9.8.6. Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em
funcionamento no País; e

9.8.7. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respec=va.

9.9. Regularidade fiscal e trabalhista:
9.9.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de

Pessoas Físicas, conforme o caso;
9.9.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de

cer=dão expedida conjuntamente pela  Secretaria  da  Receita  Federal  do Brasil  (RFB)  e pela
Procuradoria-Geral  da  Fazenda  Nacional  (PGFN),  referente  a  todos  os  créditos  tributários
federais e à Dívida A=va da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles rela=vos à
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

9.9.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garan=a do Tempo de Serviço (FGTS);
9.9.4.  Prova  de  inexistência  de  débitos  inadimplidos  perante  a  Jus=ça  do  Trabalho,

mediante a apresentação de cer=dão nega=va ou posi=va com efeito de nega=va, nos termos
do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º
de maio de 1943;

9.9.5. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, rela=vo ao domicílio ou
sede do licitante, per=nente ao seu ramo de a=vidade e compaRvel com o objeto contratual; 

9.9.6. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante,
rela=va à a=vidade em cujo exercício contrata ou concorre; e

9.9.7. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao
objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da
Fazenda Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

9.10. Qualificação Econômico-Financeira:
9.10.1.  Balanço  patrimonial  e  demonstrações  contábeis  do  úl=mo  exercício  social,  já

exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua subs=tuição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices  oficiais  quando  encerrado  há  mais  de  3  (três)  meses  da  data  de  apresentação  da
proposta;

9.10.1.1. No caso de empresa cons=tuída no exercício social vigente, admite-se a
apresentação  de  balanço patrimonial  e  demonstrações  contábeis  referentes  ao  período  de
existência da sociedade; e

9.10.1.2.  É  admissível  o  balanço  intermediário,  se  decorrer  de  lei  ou
contrato/estatuto social.

9.10.2.  comprovação  da  boa  situação  financeira  da  empresa  mediante  obtenção  de
índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),  superiores a 1
(um), ob=dos pela aplicação das seguintes fórmulas:

LG = A=vo  Circulante  +  Realizável  a  Longo
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Prazo

Passivo  Circulante  +  Passivo  Não
Circulante

SG =
A=vo Total

Passivo  Circulante  +  Passivo  Não
Circulante

LC =
A=vo Circulante

Passivo Circulante

9.10.3. As empresas, que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer
dos  índices  de  Liquidez  Geral  (LG),  Solvência  Geral  (SG)  e  Liquidez  Corrente  (LC),  deverão
comprovar patrimônio líquido de 10% (dez) do valor total es=mado da contratação ou do item
per=nente.

9.11. Qualificação Técnica:
9.11.1. Os critérios de qualificação técnica a serem atendidos pelo fornecedor serão:

9.11.1.1. Comprovação de ap=dão para a prestação dos serviços em caracterís=cas,
quan=dades e prazos compaRveis com o objeto desta  licitação,  ou com o item per=nente,
mediante a apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou
privado.

9.11.1.1.1.  Para  fins  da  comprovação  de  que  trata  este  subitem,  os
atestados  deverão  dizer  respeito  a  serviços  executados  com  as  seguintes  caracterís=cas
mínimas: deverá haver a comprovação da experiência mínima de 3 (três) anos na prestação dos
serviços,  sendo  aceito  o  somatório  de  atestados  de  períodos  diferentes,  não  havendo
obrigatoriedade  de  serem  ininterruptos,  conforme  item  10.7.1  do  Anexo  VII-A  da  IN
SEGES/MPDG n. 5/2017.

9.11.1.2.Os  atestados  deverão  referir-se  a  serviços  prestados  no  âmbito  de sua
a=vidade econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente.

9.11.1.3. Poderá ser admi=da, para fins de comprovação de quan=ta=vo mínimo do
serviço,  a  apresentação  de  diferentes  atestados  de  serviços  executados  de  forma
concomitante, pois essa situação se equivale, para fins de comprovação de capacidade técnico-
operacional, a uma única contratação, nos termos do item 10.9 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP
n° 5/2017.

9.11.1.4. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação
da legi=midade dos atestados apresentados, apresentando, dentre outros documentos, cópia
do contrato que deu suporte à contratação,  endereço atual da contratante e local  em que
foram  prestados  os  serviços,  consoante  o  disposto  no  item  10.10  do  Anexo  VII-A  da  IN
SEGES/MP n. 5/2017.

9.11.2. Os atestados de capacidade técnica podem ser apresentados em nome da matriz
ou da filial da empresa licitante.
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9.12. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
benedcios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará
dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

9.13. A existência de restrição rela=vamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede
que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada
vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.

9.13.1.  A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à
fase de habilitação.

9.14.  Caso  a  proposta  mais  vantajosa  seja  ofertada  por  licitante  qualificada  como
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade coopera=va equiparada, e uma vez
constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a
mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor,
comprovar  a  regularização.  O prazo poderá ser prorrogado por  igual  período,  a  critério  da
administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de jus=fica=va.

9.15.  A  não-regularização  fiscal  e  trabalhista  no  prazo  previsto  no  subitem  anterior
acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo
facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem
de  classificação,  seguir-se  outra  microempresa,  empresa  de  pequeno  porte  ou  sociedade
coopera=va  com  alguma  restrição  na  documentação  fiscal  e  trabalhista,  será  concedido  o
mesmo prazo para regularização.

9.16.  Havendo  necessidade  de  analisar  minuciosamente  os  documentos  exigidos,  o
Pregoeiro  suspenderá  a  sessão,  informando  no  “chat”  a  nova  data  e  horário  para  sua
con=nuidade.

9.17. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer  dos  documentos  exigidos  para  tanto,  ou  apresentá-los  em  desacordo  com  o
estabelecido neste Edital.

9.18. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo
inabilitação,  haverá nova verificação,  pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto,
previsto nos ar=gos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida
para aceitação da proposta subsequente.

9.19.  Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante
será declarado vencedor.

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 2
(duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:

10.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, da=lografada ou digitada, em uma via, sem
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a úl=ma folha ser assinada e as demais
rubricadas pelo licitante ou seu representante legal;

10.1.2. Apresentar a planilha de custos e formação de preços, devidamente ajustada ao
lance vencedor; e

10.1.3. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor,
para fins de pagamento.

10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no
decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.
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10.2.1. Todas as especificações do objeto con=das na proposta vinculam a Contratada.
10.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional,  o valor unitário em

algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).
10.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os

primeiros;  no  caso  de  divergência  entre  os  valores  numéricos  e  os  valores  expressos  por
extenso, prevalecerão estes úl=mos.

10.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital,
sem conter alterna=vas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a
mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

10.5.  A  proposta  deverá  obedecer  aos  termos  deste  Edital  e  seus  Anexos,  não  sendo
considerada  aquela  que não  corresponda  às  especificações  ali  con=das  ou  que  estabeleça
vínculo à proposta de outro licitante.

10.6. As  propostas  que  contenham  a  descrição  do  objeto,  o  valor  e  os  documentos
complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

11. DOS RECURSOS

11.1.  Declarado  o  vencedor  e  decorrida  a  fase  de  regularização  fiscal  e  trabalhista  da
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será
concedido  o  prazo  de  no  mínimo  trinta  minutos,  para  que  qualquer  licitante  manifeste  a
intenção  de  recorrer,  de  forma  mo=vada,  isto  é,  indicando  contra  qual(is)  decisão(ões)
pretende recorrer e por quais mo=vos, em campo próprio do sistema.

11.2.  Havendo  quem  se  manifeste,  caberá  ao  Pregoeiro  verificar  a  tempes=vidade  e  a
existência  de mo=vação da intenção de recorrer,  para decidir  se admite  ou não o recurso,
fundamentadamente.

11.2.1.  Nesse  momento  o  Pregoeiro  não  adentrará  no  mérito  recursal,  mas  apenas
verificará as condições de admissibilidade do recurso.

11.2.2.  A  falta  de  manifestação  mo=vada  do  licitante  quanto  à  intenção  de  recorrer
importará a decadência desse direito.

11.2.3. Uma vez admi=do o recurso, o recorrente terá, a par=r de então, o prazo de três
dias para apresentar as razões,  pelo sistema eletrônico,  ficando os demais licitantes,  desde
logo, in=mados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico,
em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

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

11.4.  Os  autos  do  processo  permanecerão  com  vista  franqueada  aos  interessados,  no
endereço constante neste Edital.

12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta:
12.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à

realização da sessão pública  precedente ou em que seja  anulada a  própria sessão pública,
situação em que serão repe=dos os atos anulados e os que dele dependam; e
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12.1.2.  Quando  houver  erro  na  aceitação  do  preço  melhor  classificado  ou  quando  o
licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não re=rar o instrumento equivalente ou
não  comprovar  a  regularização  fiscal  e  trabalhista,  nos  termos  do  art.  43,  §1º  da  LC  nº
123/2006, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da
etapa de lances.

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão
reaberta.

12.2.1.  A  convocação  se  dará  por  meio  do  sistema eletrônico  (“chat”)  ou  e-mail  de
acordo com a fase do procedimento licitatório.

12.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados con=dos no SICAF,
sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

13.1.  O  objeto  da licitação  será  adjudicado  ao  licitante  declarado vencedor,  por  ato  do
Pregoeiro,  caso  não  haja  interposição  de  recurso,  ou  pela  autoridade  competente,  após  a
regular decisão dos recursos apresentados.

13.2.  Após  a  fase  recursal,  constatada  a  regularidade  dos  atos  pra=cados,  a  autoridade
competente homologará o procedimento licitatório. 

14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

14.1. Não haverá exigência de garan=a de execução para a presente contratação.

15. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

15.1.  Após a  homologação da licitação,  em sendo realizada a  contratação,  será  firmado
Termo de Contrato ou emi=do instrumento equivalente.

15.2. O adjudicatário terá o prazo de 10 (dez) dias úteis, contados a par=r da data de sua
convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o
caso  (Nota  de  Empenho/Carta  Contrato/Autorização),  sob  pena  de  decair  do  direito  à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

15.2.1.  Alterna=vamente à convocação para comparecer perante o órgão ou en=dade
para a assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura,
mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que
seja assinado e devolvido no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data de seu recebimento. 

15.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período,
por solicitação jus=ficada do adjudicatário e aceita pela Administração.

15.3.  O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento  equivalente,  emi=da à empresa
adjudicada, implica no reconhecimento de que:

15.3.1. Referida Nota está subs=tuindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali
estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993;

15.3.2. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões con=das no edital e seus
anexos; e
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15.3.3. A Contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos
ar=gos 77 e 78 da Lei  nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos
ar=gos 79 e 80 da mesma Lei.

15.4. O prazo de vigência da contratação é o estabelecido no Termo de Referência.
15.5. Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para iden=ficar

possível suspensão temporária de par=cipação em licitação, no âmbito do órgão ou en=dade,
proibição  de  contratar  com  o  Poder  Público,  bem como  ocorrências  impedi=vas  indiretas,
observado o disposto no art. 29, da Instrução Norma=va nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos
termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN. 

15.5.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato,
e o fornecedor não es=ver inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu cadastramento, sem
ônus, antes da contratação; e 

15.5.2.  Na  hipótese  de  irregularidade  do  registro  no  SICAF,  o  contratado  deverá
regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de
aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.

15.6. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação
das condições de habilitação consignadas no edital,  que deverão ser man=das pelo licitante
durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços.

15.7.  Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação
consignadas no edital  ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços,  a
Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a
esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a
comprovação dos requisitos para habilitação,  analisada a proposta e eventuais documentos
complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços.

16. DO REAJUSTE EM SENTIDO GERAL

16.1.  As regras  acerca do reajuste do valor contratual  são as estabelecidas no Termo de
Referência, anexo a este Edital.

17. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

17.1.  Os  critérios  de aceitação  do objeto  e  de fiscalização estão  previstos  no Termo de
Referência.

18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

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

19. DO PAGAMENTO

19.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a
este Edital.

19.1.1.  É  admi=da  a  cessão  de  crédito  decorrente  da  contratação  de  que  trata  este
Instrumento Convocatório, nos termos do previsto na minuta contratual anexa a este Edital.
____________________________________________________________________
Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos Administrativos da Consultoria-Geral da União
Edital modelo para Pregão Eletrônico: Serviços não contínuos
Atualização: Fevereiro/2022

 - 17 de 21 - 



Con=nuação do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO nº 6/2022, da CPRJ.

20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

20.1.  Comete  infração  administra=va,  nos  termos  da  Lei  nº  10.520,  de  2002,  o
licitante/adjudicatário que: 

20.1.1.  Não assinar o termo de contrato ou aceitar/re=rar o instrumento equivalente,
quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;

20.1.2. Não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;
20.1.3. Apresentar documentação falsa;
20.1.4. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
20.1.5. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
20.1.6. Não man=ver a proposta;
20.1.7. Cometer fraude fiscal; e
20.1.8. Comportar-se de modo inidôneo.

20.2. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva,
em pregão para registro de preços, que, convocados, não honrarem o compromisso assumido
injus=ficadamente. 

20.3.  Considera-se  comportamento inidôneo,  entre  outros,  a  declaração  falsa  quanto  às
condições de par=cipação,  quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os
licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

20.4.  O  licitante/adjudicatário  que  cometer  qualquer  das  infrações  discriminadas  nos
subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes
sanções:

20.4.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem
prejuízos significa=vos ao objeto da contratação;

20.4.2.  Multa  de  20%  (vinte  por  cento)  sobre  o  valor  es=mado  do(s)  item(s)
prejudicado(s) pela conduta do licitante, conforme;

20.4.3.  Suspensão  de  licitar  e  impedimento  de  contratar  com  o  órgão,  en=dade  ou
unidade administra=va pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo
prazo de até dois anos;

20.4.4. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF,
pelo prazo de até cinco anos; e

20.4.4.1.  A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem
também é aplicável  em quaisquer  das  hipóteses  previstas  como infração administra=va no
subitem 21.1 deste Edital.

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

20.5. A penalidade de multa pode ser aplicada cumula=vamente com as demais sanções.
20.6.  Se,  durante  o  processo  de  aplicação  de  penalidade,  houver  indícios  de  prá=ca  de

infração administra=va =pificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à
administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administra=vo, necessárias à
apuração da responsabilidade da empresa deverão ser reme=das à autoridade competente,
com  despacho  fundamentado,  para  ciência  e  decisão  sobre  a  eventual  instauração  de
inves=gação preliminar ou Processo Administra=vo de Responsabilização – PAR.
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20.7.  A apuração e o  julgamento das  demais  infrações administra=vas  não consideradas
como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846,
de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administra=va.

20.8.  O  processamento  do  PAR  não  interfere  no  seguimento  regular  dos  processos
administra=vos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração
Pública  Federal  resultantes  de  ato  lesivo  come=do  por  pessoa  jurídica,  com  ou  sem  a
par=cipação de agente público.

20.9.  Caso  o  valor  da  multa  não  seja  suficiente  para  cobrir  os  prejuízos  causados  pela
conduta do licitante, a União ou En=dade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente,
conforme ar=go 419 do Código Civil.

20.10.  A  aplicação  de qualquer  das  penalidades  previstas  realizar-se-á  em  processo
administra=vo  que  assegurará  o  contraditório  e  a  ampla  defesa  ao  licitante/adjudicatário,
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº
9.784, de 1999.

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

20.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
20.13. As sanções por atos pra=cados no decorrer da contratação estão previstas no Termo

de Referência.

21. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

21.1.  Até  03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública,
qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

21.2. A  impugnação  poderá  ser  realizada  por  forma  eletrônica,  pelos e-mail
cprj.obtencao@marinha.mil.br e  ramon.garces@marinha.mil.br,  ou  por  pe=ção  dirigida  ou
protocolada no endereço  Av.  Alfred  Agache,  S/N – Centro,  Rio  de Janeiro,  CEP 20021-000,
Divisão de Obtenção, Licitações e Contratos.

21.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus
anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 2 (dois) dias úteis contados da data de
recebimento da impugnação.

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

21.5.  Os  pedidos  de  esclarecimentos  referentes  a  este  processo  licitatório  deverão  ser
enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da
sessão  pública,  exclusivamente  por  meio  eletrônico  via  internet,  no  endereço  indicado  no
Edital.

21.6. O Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 2 (dois) dias úteis,
contado  da  data  de  recebimento  do  pedido,  e  poderá  requisitar  subsídios  formais  aos
responsáveis pela elaboração do Edital e dos anexos.

21.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no
certame.

21.7.1.  A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá
ser mo=vada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
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Con=nuação do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO nº 6/2022, da CPRJ.

21.8.  As  respostas  aos  pedidos  de  esclarecimentos  serão  divulgadas  pelo  sistema  e
vincularão os par=cipantes e a Administração.

22. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

22.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.
22.2.  Não havendo expediente  ou ocorrendo qualquer  fato  superveniente  que impeça a

realização do certame na data marcada, a sessão será automa=camente transferida para o
primeiro dia ú=l subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não
haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

22.3.  Todas  as  referências  de  tempo  no  Edital,  no  aviso  e  durante  a  sessão  pública
observarão o horário de Brasília – DF.

22.4.  No julgamento das  propostas  e da habilitação,  o  Pregoeiro poderá sanar erros  ou
falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica,
mediante  despacho  fundamentado,  registrado  em  ata  e  acessível  a  todos,  atribuindo-lhes
validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

22.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
22.6.  As  normas  disciplinadoras  da  licitação  serão  sempre  interpretadas  em  favor  da

ampliação  da disputa  entre  os  interessados,  desde  que  não  comprometam  o  interesse  da
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

22.7.  Os  licitantes  assumem  todos  os  custos  de  preparação  e  apresentação  de  suas
propostas  e  a  Administração  não  será,  em  nenhum  caso,  responsável  por  esses  custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

22.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente
na Administração.

22.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento
do licitante,  desde que seja possível  o aproveitamento do ato,  observados os princípios da
isonomia e do interesse público.

22.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais
peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

22.11.  O  Edital  está  disponibilizado,  na  íntegra,  no  endereço  eletrônico
h`ps://www.marinha.mil.br/cprj/licitacoes  e  também  poderão  ser  lidos  e/ou  ob=dos  no
endereço Av. Alfred Agache, S/N – Centro, Rio de Janeiro, CEP 20021-000, Divisão de Obtenção,
Licitações e Contratos. nos dias  úteis,  no horário das  09:00 horas  às  15:00h horas, mesmo
endereço e  período  no qual  os  autos  do processo  administra=vo  permanecerão  com vista
franqueada aos interessados.

22.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
22.12.1. ANEXO I – Termo de Referência;

22.12.1.1. Apêndice do Anexo I – Estudo Técnico Preliminar;
22.12.1.2. Apêndice do Anexo I – Planilha de Custos e Formação de Preços;
22.12.1.3. Apêndice do Anexo I – Gerenciamento de Riscos;
22.12.1.4. Apêndice do Anexo I – Instrumento de Medição de Resultado (IMR);
22.12.1.5. Apêndice do Anexo I – Memorial Descri=vo; e

22.12.2. ANEXO II – Minuta de Termo de Contrato.
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Con=nuação do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO nº 6/2022, da CPRJ.

DE ACORDO:

RENATO VIEIRA MELGAÇO
Capitão de Fragata

Agente Fiscal

APROVO:

De acordo com o preconizado no caput e parágrafo 1º do Art. 40, da Lei no 8.666/93,
APROVO  o  presente  Edital,  conforme  condições,  quan=dades,  exigências  e  es=ma=vas
estabelecidas  neste  instrumento,  estando  presentes  todos  os  elementos  necessários  à
iden=ficação  do  objeto,  seu  custo  e  todos  os  critérios  de  planejamento  de  forma clara  e
concisa.

Rio de Janeiro, RJ,       de junho de 2022.

ALESSANDER ANTUNES PEIXOTO
Capitão de Mar e Guerra
Ordenador de Despesas
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Anexo A do Processo nº 63026.001762/2022-79, da CPRJ.

MARINHA DO BRASIL
CAPITANIA DOS PORTOS DO RIO DE JANEIRO

TERMO DE REFERÊNCIA
 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONTINUADO)

PREGÃO ELETRÔNICO nº 6/2022
(Processo Administra,vo nº 63026.001762/2022-79)

1. OBJETO

1.1. A prestação de serviço tem por finalidade a adequação e modernização do Grupo de

Atendimento  ao  Público  (GAP),  com  modificação  de  mobiliário,  visando  aumentar  a

capacidade  de  atendimento  diário,  conforme  condições,  quan0dades,  exigências  e

es0ma0vas estabelecidas neste instrumento:

ITEM DESCRIÇÃO
CAT
SER

UND
QTD
MIN

PREÇO
ESTIMADO
UNITÁRIO

PREÇO
ESTIMADO
MÁXIMO

TOTAL

1

Confecção  e  instalação  de  móveis
planejados  em  madeira,  com
reves0mento,  conforme  Memorial
Descri0vo  anexo  a  este  Termo  de
Referência.

18155 SER 1 R$ 73.802,25 R$ 73.802,25

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

1.3. Os quan0ta0vos e respec0vos códigos dos itens acompanhados de suas descrições são

os discriminados na tabela acima.

1.4. A presente contratação adotará como regime de execução a Empreitada por Preço Glo-

bal.

1.5 O contrato poderá ter vigência pelo período de até 12 (doze) meses, podendo ser prorro-

gado, com base no ar0go 57, §1º, da Lei n. 8.666/93.

1.6 Para os produtos que serão u0lizados nos serviços objeto deste Termo de Referência,

cuja a0vidade de fabricação ou industrialização é enquadrada no Anexo I da Instrução Nor-

ma0va IBAMA n° 06, de 15/03/2013, só será admi0da a u0lização de produtos cujo fabrican-

te esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de A0vidades Potencialmente

Poluidoras ou U0lizadoras de Recursos Ambientais, ins0tuído pelo ar0go 17, inciso II, da Lei

n° 6.938, de 1981.
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Con0nuação do anexo A do Processo nº63026.001762/2022-79, da CPRJ.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1. A Jus0fica0va e obje0vo da contratação encontram-se pormenorizados em tópico espe-

cífico do Estudo Técnico Preliminar, apêndice deste Termo de Referência.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

3.1.  A  descrição  da  solução  como  um  todo,  encontra-se  pormenorizada  no  Memorial
Descri0vo, apêndice deste Termo de Referência.

4. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

4.1.  Trata-se de  serviço comum não con,nuado, a ser contratado mediante licitação, na

modalidade pregão, em sua forma eletrônica.

4.2. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507,

de 21 de setembro de 2018, não se cons0tuindo em quaisquer das a0vidades, previstas no

art. 3º do aludido decreto, cuja execução indireta é vedada.

4.3. A prestação dos serviços não gera vínculo empregaScio entre os empregados da Contra-

tada e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalida-

de e subordinação direta.

5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

5.1.  Os requisitos  da contratação encontram-se pormenorizados em tópico específico do
Estudo Técnico Preliminar, apêndice deste Termo de Referência.

5.2. Além dos pontos acima, o adjudicatário deverá apresentar declaração de que tem pleno
conhecimento das condições necessárias para a prestação do serviço como requisito para
celebração do contrato.

6. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

6.1.  Os critérios de sustentabilidade são aqueles previstos nas especificações do objeto e
encontra-se pormenorizado em tópico específico constante do Estudo Técnico Preliminar.

7. VISTORIA PARA A LICITAÇÃO.

7.1 Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante poderá reali-

zar vistoria nas instalações do local de execução dos serviços, acompanhado por servidor de-

signado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08:30 horas às 15:30 horas.
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Con0nuação do anexo A do Processo nº63026.001762/2022-79, da CPRJ.

7.2 O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia ú0l seguinte ao da publicação do Edital, esten-

dendo-se até o dia ú0l anterior à data prevista para a abertura da sessão pública.

7.2.1. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverá estar devidamente

iden0ficado, apresentando documento de iden0dade civil e documento expedido pela

empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.

7.3. A não realização da vistoria, não poderá embasar posteriores alegações de desconhe-

cimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da

prestação dos serviços, devendo a licitante vencedora assumir os ônus dos serviços decor-

rentes.

7.4. O licitante deve declarar que conhece as condições locais para execução do objeto ou

que realizou vistoria no local do evento, ou caso opte por não realizá-la, de que tem pleno

conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, que assu-

me total responsabilidade por este fato e que não u,lizará deste para quaisquer ques,o-

namentos futuros que ensejam desavenças técnicas ou financeiras com a CONTRATANTE.

7.5. A licitante deverá declarar que tomou conhecimento de todas as informações e das con-

dições locais para o cumprimento das obrigações do objeto da licitação.

8. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

8.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:

8.1.1.  Caberá  à  CONTRATADA  prover  os  recursos  humanos  e  materiais  necessários
execução do objeto, bem como arcar com os custos em função desse;

8.1.2. Os serviços que demandarem desmontagem, demolição ou remoção, só poderão
ser executados mediante a presença do  Fiscal nomeado pela Administração, a fim de
permi0r o bom andamento dos trabalhos e evitar danos colaterais por desconhecimento
da CONTRATADA;

8.1.3.  A  CONTRATANTE  estabelecerá os  locais  onde  serão  realizados  os  serviços,
lembrando que a  CONTRATADA terá a oportunidade de conhecer  previamente esses
locais, caso opte pela vistoria nas instalações, conforme preconizado no item 7.1 deste
Termo de Referência;

8.1.4.  A CONTRATADA deverá apresentar  cer0ficado  de  qualidade  dos  materiais
u0lizados na execução dos serviços, que deverão ter nas suas embalagens informações
quanto à procedência, fabricante, local da fabricação, material empregado na confecção,
data de fabricação e prazo de validade (não inferior a 12 meses);

8.1.5. A CONTRATADA será a única responsável pela qualidade do serviço prestado;

8.1.6. A  CONTRATADA não  poderá  contrariar  o  disposto  no  Art.  39  da  Lei  8078/90
(Código de Proteção e Defesa ao consumidor);

8.1.7. A  execução do serviço deverá ser realizada com a adoção de todas as medidas
rela0vas a Proteção dos trabalhadores (Equipamentos de Proteção Individual – EPI) e de
pessoas ligadas as a0vidades da CONTRATADA, observadas as leis em vigor;
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Con0nuação do anexo A do Processo nº63026.001762/2022-79, da CPRJ.

8.1.8. A CONTRATADA deverá submeter-se as medidas de segurança exigidas pela CPRJ
quando o serviço for realizado;

8.1.9.  A CONTRATADA deverá contar com profissionais capacitados na prestação dos
serviços,  cientes  da  possibilidade  de  arcar  com  eventuais  prejuízos  causados  a
contratante e/ou a terceiros, provocados por culpa, dolo, ineficiência ou irregularidade
nas  a0vidades  de  execução  dos  serviços  contratados,  observando  as  atribuições
relacionadas a este objeto;

8.1.10. A CONTRATADA deverá apresentar ao Fiscal do Contrato ou seu subs0tuto, com
antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas do início da execução do serviço, uma
relação de todos os seus funcionários que serão u0lizados na realização dos serviços,
com nome e endereço completos, data de nascimento, n° do documento de iden0dade
(RG), CPF e filiação, além dos dados dos veículos que entrarão nos locais de realização
dos serviços. Somente será permi0da a entrada de funcionários na Organização Militar,
que constem nesta relação; 

8.1.11. A execução dos serviços será iniciada até 5 dias apos expedição da Autorização
de Despesa, na forma que segue:

8.1.11.1. A CONTRATANTE entrará  em contato com a CONTRATADA para
informar sobre o serviço;

8.1.11.2. A CONTRATADA, se preferir, visitará o local;

8.1.11.3.  A CONTRATADA elaborará um cronograma de execução do
serviço, de acordo com o prazo informado pela CONTRATANTE;

8.1.11.4. A CONTRATADA iniciará a execução dos serviços em até 5 (cinco) dias
após tomar  ciência pela CONTRATANTE;

8.1.11.5. No caso de serviços emergenciais relacionados à falta de água, energia,
rompimento de tubulações, desabamentos e outras  situações que
afetem o funcionamento da CPRJ e a segurança dos militares, servidores
e visitantes, a CONTRATADA deverá atender prontamente às solicitações
da CONTRATANTE; e

8.1.11.6. As CONTRATADAS deverão cumprir o cronograma estabelecido
pela CONTRATANTE para iniciar suas a0vidades, a fim de evitar
que  sejam  iniciadas  a0vidades  simultâneas  com  outra
CONTRATADA,  ocasionando  em  prejuízo  para  a  execução  dos
objetos.

8.1.12.  A  CONTRATADA  deverá  atender  as  solicitações de  interrupção
temporário  dos  serviços,  por  parte  da  CONTRATANTE,  em  caso  de
necessidade  de  execução  de  reparos  ou  complementação  de  serviços  que
sejam de responsabilidade da CONTRATANTE, aguardando o tempo necessário
para que seja finalizado o serviço.

8.1.12.1.  A  CONTRATADA  e  CONTRATANTE  poderão  incluir no
cronograma  de  execução  de serviços,  essas  solicitações,
incluindo o tempo es0mado para as interrupções.
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Con0nuação do anexo A do Processo nº63026.001762/2022-79, da CPRJ.

9. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

9.1.  Para  a  perfeita  execução  dos  serviços,  a  CONTRATADA  deverá  disponibilizar  os

materiais,  equipamentos,  ferramentas  e  utensílios  necessários,  promovendo  sua

subs0tuição quando necessário.

10. INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA

10.1. A demanda do órgão tem como base as seguintes caracterís0cas:

10.1.1. Os serviços deverão ser prestados por profissionais com qualificação técnica

comprovada, para cada 0po de demanda; 

10.1.2. O horário de funcionamento da Organização Militar (OM) é de segunda-feira a

sexta-feira das 08:00h às 16:30h. Devido a peculiaridades de uma Organização Militar,

em  caráter  de  urgência,  os  horários  poderão  ser  estendidos  e  até  mesmo,  ser

solicitada a prestação de serviço nos finais de semana, contando que haja solicitação

de no mínimo 24 horas de antecedência, para que seja apreciada e aprovada;

10.1.3. Os serviços serão prestados na CPRJ – Av Alfredo Agache, S/N, Centro, Rio De

Janeiro, RJ, CEP 20010-000;

10.1.4. Os serviços serão executados sob demanda da Contratante, obedecendo as leis

trabalhistas  vigentes,  sendo  efetuadas  em  qualquer  dia  da  semana,  desde  que  a

Contratada seja solicitada com antecedência mínima de 24 horas e concorde com a

jornada de trabalho para a prestação do serviço solicitado;

10.1.5. O encarregado(a)/ representante da CONTRATADA, no local dos serviços, terá a

responsabilidade  de  garan0r  o  bom  andamento  dos  mesmos,  fiscalizando  e

ministrando a orientação necessária aos executantes dos serviços e com a obrigação

de se reportar para orientações, sanar dúvidas e buscar informações, quando houver

necessidade, ao gestor e fiscal de contrato, designado pela Administração; e

10.1.6  O  funcionário  alocado  na  função  de  encarregado(a)/  representante  da

CONTRATADA deverá possuir ainda noções básicas de informá0ca, incluindo u0lização

de  e-mail,  editor  de  texto  e  planilha  eletrônica,  possuir  habilidade  de  liderança,

gerenciamento de pessoas e ser capaz de sanar as intercorrências que surgirem.

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

11.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo

com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

11.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor ou comissão es-

pecialmente designada, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia,

mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando

os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;
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Con0nuação do anexo A do Processo nº63026.001762/2022-79, da CPRJ.

11.3. No0ficar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou

irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua

correção, cer0ficando-se de que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas;

11.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, conforme cronograma

Vsico-financeiro no prazo e condições estabelecidas neste Termo de Referência;

11.5 Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da nota fiscal de serviços da Con-

tratada, em conformidade com o item 6 do anexo XI da IN SEGES/MP nº 5/2017;

11.6 Não pra0car atos de ingerência na administração da Contratada, tais como:

11.6.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo re-

portar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o

objeto da contratação previr o atendimento direto, tais como nos serviços de recepção

e apoio ao usuário;

11.6.2. Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

11.6.3. Promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, me-

diante a u0lização destes em a0vidades dis0ntas daquelas previstas no objeto da con-

tratação e em relação à função específica para a qual o trabalhador foi contratado; e

11.6.4. Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do

próprio órgão ou en0dade responsável pela contratação, especialmente para efeito de

concessão de diárias e passagens.

11.7. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços

objeto do contrato;

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

11.9. Cien0ficar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção

das medidas cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela Contratada; 

11.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificações técnicas,

orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções téc-

nicas após o recebimento do serviço e no0ficações expedidas;

11.11. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se bene-

ficiado da preferência estabelecida pelo art. 3º, § 5º, da Lei nº 8.666, de 1993; e

11.12. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações,

apresentem condições adequadas ao cumprimento, pela contratada, das normas de segu-

rança e saúde no trabalho, quando o serviço for executado em suas dependências, ou em

local por ela designado.

12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

12.1.  Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua

proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláu-

sulas contratuais,  além de fornecer e u0lizar os materiais e equipamentos, ferramentas e
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utensílios necessários, na qualidade e quan0dade mínimas especificadas neste Termo de

Referência e em sua proposta;

12.2. Reparar, corrigir, remover ou subs0tuir, às suas expensas, no total ou em parte, no

prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, de-

feitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

12.3.  Responsabilizar-se  pelos  vícios  e  danos  decorrentes  da  execução  do  objeto,  bem

como por todo e qualquer dano causado à União ou à en0dade federal, devendo ressarcir

imediatamente a Administração em sua integralidade, ficando a Contratante autorizada a

descontar da garan0a, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o

valor correspondente aos danos sofridos;

12.4. U0lizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem

executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;

12.5. Vedar a u0lização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agen-

te público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão Contratante,

nos termos do ar0go 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

12.6. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de For-

necedores – SICAF, a empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela fiscali-

zação do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguin-

tes documentos: 1) prova de regularidade rela0va à Seguridade Social; 2) cer0dão conjunta

rela0va aos tributos federais e à Dívida A0va da União; 3) cer0dões que comprovem a regu-

laridade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicílio ou sede do contra-

tado; 4) Cer0dão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Cer0dão Nega0va de Débitos Traba-

lhistas  –  CNDT,  conforme alínea “c”  do item 10.2  do  Anexo VIII-B  da IN  SEGES/MP n.

5/2017;

12.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Conven-

ção, Dissídio Cole0vo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato,

por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previs-

tas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade à Contra-

tante; 

12.8.  Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer

ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços;

12.9. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus

prepostos, garan0ndo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como

aos documentos rela0vos à execução do empreendimento;

12.10. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer a0vidade que não esteja sen-

do executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas

ou bens de terceiros;

12.11. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que

for necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato;
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12.12. Promover a organização técnica e administra0va dos serviços, de modo a conduzi-los

eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram este

Termo de Referência, no prazo determinado;

12.13. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação per0nente,

cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos

serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina;

12.14. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quais-

quer mudanças nos métodos execu0vos que fujam às especificações do memorial descri0-

vo;

12.15. Não permi0r a u0lização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto

na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permi0r a u0lização do

trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

12.16. Manter durante toda a vigência do contrato, em compa0bilidade com as obrigações

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

12.17. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos pre-

vista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social,  bem

como as regras de acessibilidade previstas na legislação, quando a contratada houver se be-

neficiado da preferência estabelecida pela Lei nº 13.146, de 2015;

12.18. Guardar sigilo sobre todas as informações ob0das em decorrência do cumprimento

do contrato;

12.19. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quan0-

ta0vos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futu-

ros e incertos, tais como os valores providos com o quan0ta0vo de vale transporte, deven-

do complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja sa0sfatório

para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arro-

lados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993;

12.20.Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou munici-

pal, as normas de segurança da Contratante; 

12.21. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e ro0nas estabelecidos, fornecendo todos

os materiais, equipamentos e utensílios em quan0dade, qualidade e tecnologia adequadas,

com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação.

12.22. Assegurar à CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”e

“b”, do Anexo VII – F da Instrução Norma0va SEGES/MP nº 5, de 25/05/2017:

12.22.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive

sobre as eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após

o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permi0ndo à Contratante

distribuir, alterar e u0lizar os mesmos sem limitações; e

12.22.2. Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas,

da documentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados
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na execução do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados,

ficando proibida a sua u0lização sem que exista autorização expressa da Contratan-

te, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis;

12.23. Manter os empregados nos horários predeterminados pela Contratante;

12.24. Apresentar os empregados devidamente iden0ficados por meio de crachá;

Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que aden-

trarão no órgão para a execução do serviço; 

12.25. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a catego-

ria profissional; 

12.26. Apresentar, quando solicitado pela Administração, atestado de antecedentes crimi-

nais e distribuição cível de toda a mão de obra oferecida para atuar nas instalações do ór-

gão;

12.27. Atender às solicitações da Contratante quanto à subs0tuição dos empregados aloca-

dos, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado des-

cumprimento das obrigações rela0vas à execução do serviço, conforme descrito neste Ter-

mo de Referência;

12.28. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas da

Contratante;

12.29.  Instruir seus empregados a respeito das a0vidades a serem desempenhadas, aler-

tando-os a não executarem a0vidades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada

relatar à Contratante toda e qualquer ocorrência neste sen0do, a fim de evitar desvio de

função;

12.30. Manter preposto aceito pela Contratante nos horários e locais de prestação de servi-

ço para representá-la na execução do contrato com capacidade para tomar decisões com-

paSveis com os compromissos assumidos;

12.31. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da Contra-

tante;

12.32. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respec0vos

órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitá-

rias, elétricas e de comunicação;

12.33. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e de-

mais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável;

12.34. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabeleci-

do no instrumento contratual, neste Termo de Referência e seus anexos, bem como subs0-

tuir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo

de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento Defini0vo;

12.35. U0lizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do ar0go 11 do De-

creto n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo

Florestal Sustentável - PMFS  devidamente aprovado pelo órgão competente do Sistema
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Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressão da vegetação natural, devidamente

autorizada pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c)

florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas específi-

cas do órgão ambiental competente;

12.36. Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais u0lizados em

cada etapa da execução contratual, nos termos do ar0go 4°, inciso IX, da Instrução Norma-

0va SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasião da respec0va medição, mediante a apresen-

tação dos seguintes documentos, conforme o caso: 

12.36.1. Cópias auten0cadas das notas fiscais de aquisição dos produtos ou subpro-

dutos florestais; 

12.36.2. Cópia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos

produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de A0vidades

Potencialmente Poluidoras ou U0lizadoras de Recursos Ambientais –  CTF, man0do

pelo IBAMA,  quando tal  inscrição for obrigatória,  acompanhados dos respec0vos

Cer0ficados de Regularidade válidos, conforme ar0go 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de

1981, e Instrução Norma0va IBAMA n° 05, de 15/03/2014, e legislação correlata; e

12.36.3  Documento de Origem Florestal – DOF, ins0tuído pela Portaria n° 253, de

18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrução Norma0va IBAMA n° 21,

de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem

na0va cujo transporte e armazenamento exijam a emissão de tal licença obrigatória.

12.37. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da cons-

trução civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações posterio-

res, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme ar0go 4°, §§ 2° e 3°, da

Instrução Norma0va SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

12.37.1. O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer

às diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de

Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Cons-

trução Civil apresentado ao órgão competente, conforme o caso;

12.37.2.  Nos  termos  dos  ar0gos  3°  e  10°  da  Resolução  CONAMA  n°  307,  de

05/07/2002, a CONTRATADA deverá providenciar a des0nação ambientalmente ade-

quada dos resíduos da construção civil originários da contratação, obedecendo, no

que couber, aos seguintes procedimentos:

12.37.2.1. resíduos Classe A (reu0lizáveis ou recicláveis como agregados):

deverão ser reu0lizados ou reciclados na forma de agregados, ou encami-

nhados a aterros de resíduos classe A de reservação de material para usos

futuros; 

12.37.2.2. resíduos Classe B (recicláveis para outras des0nações): deverão

ser reu0lizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento
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temporário, sendo dispostos de modo a permi0r a sua u0lização ou recicla-

gem futura;

12.38.2.3. resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecno-

logias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua recicla-

gem/recuperação): deverão ser armazenados, transportados e des0nados

em conformidade com as normas técnicas específicas; e

12.37.2.4.  resíduos  Classe  D  (perigosos,  contaminados  ou  prejudiciais  à

saúde): deverão ser armazenados, transportados, reu0lizados e des0nados

em conformidade com as normas técnicas específicas.

12.37.3. Em nenhuma hipótese a Contratada poderá dispor os resíduos originários

da contratação em aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota fora”, encos-

tas, corpos d´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não

licenciadas; e

12.37.4. Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de Ge-

renciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de

Resíduos da Construção Civil, conforme o caso, a contratada comprovará, sob pena

de multa,  que todos os resíduos removidos estão acompanhados de Controle de

Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da Agência Brasileira de

Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de

2004.

12.38. Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental:

12.38.1. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que

libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugi0va, u0lizado

na execução contratual, deverá respeitar os limites máximos de emissão de poluen-

tes admi0dos na Resolução CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislação correlata,

de acordo com o poluente e o 0po de fonte;

12.38.2. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá

ultrapassar os níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do

Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associação Brasi-

leira de Normas Técnicas-ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis de

Ruído para conforto acús0co, da Associação Brasileira de Normas Técnicas-ABNT,

nos termos da Resolução CONAMA n°01, de 08/03/90, e legislação correlata; e

12.38.3. Nos termos do ar0go 4°, § 3°,  da Instrução Norma0va SLTI/MP n° 1, de

19/01/2010, deverão ser u0lizados, na execução contratual,  agregados reciclados,

sempre que exis0r a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo infe-

rior em relação aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formação de pre-

ços os custos correspondentes.

12.39. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso in-

devido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou
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incorreções dos serviços ou dos bens da Contratante, de seus funcionários ou de terceiros,

ainda que ocorridos em via pública junto ao serviço de engenharia.

13. DA SUBCONTRATAÇÃO

13.1. Não será admi0da a subcontratação do objeto licitatório.

14. ALTERAÇÃO SUBJETIVA

14.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa ju-

rídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habili-

tação exigidos na licitação original; sejam man0das as demais cláusulas e condições do con-

trato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Ad-

ministração à con0nuidade do contrato.

15. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

15.1. A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produ0vi-

dade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à auto-

ridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produ0vidade efe0va-

mente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no

§ 1º do ar0go 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

15.2.  A conformidade do material/técnica/equipamento a ser u0lizado na execução dos

serviços deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a

relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência,

informando as respec0vas quan0dades e especificações técnicas, tais como: marca, quali-

dade e forma de uso.

15.3. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verifica-

das, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais,

conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.

15.4.  O descumprimento total  ou parcial  das obrigações e responsabilidades assumidas

pela Contratada ensejará a aplicação de sanções administra0vas, previstas neste Termo de

Referência e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme dis-

posto nos ar0gos 77 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993.

15.5. As a0vidades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de

forma preven0va, ro0neira e sistemá0ca, podendo ser exercidas por servidores, equipe de

fiscalização ou único servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, fique assegurada

a dis0nção dessas a0vidades e, em razão do volume de trabalho, não comprometa o de-

sempenho de todas as ações relacionadas à Gestão do Contrato. 

15.6. A fiscalização técnica dos contratos avaliará constantemente a execução do objeto.
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15.7. Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o ní-

vel de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para reque-

rer à CONTRATADA a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas. 

15.8. O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da execu-

ção do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos

serviços realizada. 

15.9. Em hipótese alguma, será admi0do que a própria CONTRATADA materialize a avalia-

ção de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada. 

15.10. A CONTRATADA poderá apresentar jus0fica0va para a prestação do serviço com me-

nor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprova-

da a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e

alheios ao controle do prestador. 

15.11. Na hipótese de comportamento conSnuo de desconformidade da prestação do ser-

viço em relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos

toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as

sanções à CONTRATADA de acordo com as regras previstas neste Termo de Referência. 

15.12. O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o pe-

ríodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e quali-

dade da prestação dos serviços. 

15.13. As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto no Anexo VIII da Ins-

trução Norma0va SEGES/MP nº 05, de 2017, aplicável no que for per0nente à contratação.

15.14. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da

CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultan-

te de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de

qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da CONTRATAN-

TE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de

1993. 

16. DOS CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO E MEDIÇÃO PARA FATURAMENTO

16.1. A avaliação da execução do objeto u0lizará o Instrumento de Medição de Resultado

(IMR), conforme modelo previsto no Apêndice IV, devendo haver o redimensionamento no

pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

a) não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade

mínima exigida as a0vidades contratadas; ou

b)  deixar  de  u0lizar  materiais  e  recursos  humanos  exigidos  para  a  execução  do

serviço, ou u0lizá-los com qualidade ou quan0dade inferior à demandada.

16.1.1  A  u0lização do  IMR  não  impede  a  aplicação  concomitante  de  outros

mecanismos para a avaliação da prestação dos serviços.

___________________________________________________________________________________________________

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos Administra0vos da Consultoria-Geral da União
Termo de Referência – Modelo para Pregão Eletrônico: Serviços Não Con0nuados
Atualização Junho/2021

- 13 de 26 -



Con0nuação do anexo A do Processo nº63026.001762/2022-79, da CPRJ.

16.2.  A aferição da execução contratual para fins de pagamento considerará os seguintes

critérios:

16.2.1.  Pronto  atendimento,  em  até  48  horas,  após  solicitação  da  prestação  de

serviço;

16.2.2.  Verificação  do  serviço  realizado  por  técnico  devidamente  designado  pela

CONTRATANTE; e

16.2.3. Garan0a do serviço prestado.

16.3. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrução Norma0va SEGES/MP nº 05, de

2017,  será  indicada  a  retenção  ou  glosa  no  pagamento,  proporcional  à  irregularidade

verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

16.3.1. Não produziu os resultados acordados;

16.3.2.  Deixou  de  executar  as  a0vidades  contratadas,  ou  não as  executou com a

qualidade mínima exigida; e

16.3.2. Deixou de u0lizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução

do serviço, ou u0lizou-os com qualidade ou quan0dade inferior à demandada.

17. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO

17.1 A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento provisório e defi-

ni0vo dos serviços, nos termos abaixo.

17.2. No prazo de até 5 (cinco) dias corridos do adimplemento da parcela, a CONTRATADA

deverá entregar toda a documentação comprobatória do cumprimento da obrigação con-

tratual.

17.3. O recebimento provisório será realizado pelo fiscal técnico após a entrega da docu-

mentação acima, da seguinte forma:

17.3.1. A contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados,

por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais en-

carregados pelo serviço,  com a finalidade de verificar  a adequação dos serviços e

constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem neces-

sários;

17.3.1.1. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de

faturamento, o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações

da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade

da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores pre-

vistos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à
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contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contra-

to;

17.3.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir

ou subs0tuir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se veri-

ficarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais

empregados, cabendo à fiscalização não atestar a úl0ma e/ou única medição

de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam

vir a ser apontadas no Recebimento Provisório; e

17.3.1.3.  O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à

conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções

exigíveis.

17.3.2. No prazo de até 10 dias corridos a par0r do recebimento dos documentos da

CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalização deverá elaborar Relatório Cir-

cunstanciado, em consonância com suas atribuições,  e encaminhá-lo ao gestor do

contrato. 

17.3.2.1. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o relatório

circunstanciado  deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das

ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e ad-

ministra0va e demais documentos que julgar necessários, devendo encami-

nhá-los ao gestor do contrato para recebimento defini0vo; e

17.3.2.2. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a en-

trega do relatório circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito,

com a entrega do úl0mo. 

17.3.2.2.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo

anterior não ser procedida tempes0vamente, reputar-se-á como rea-

lizada, consumando-se o recebimento provisório no dia do esgota-

mento do prazo.

17.4. No prazo de até 30 (trinta) dias corridos a par0r do recebimento provisório dos servi-

ços, o Gestor do Contrato deverá providenciar o recebimento defini0vo, ato que concre0za

o ateste da execução dos serviços, obedecendo as seguintes diretrizes: 

17.4.1. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela

fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da

despesa, indicar as cláusulas contratuais per0nentes, solicitando à CONTRATADA, por

escrito, as respec0vas correções; 

17.4.2. Emi0r Termo Circunstanciado para efeito de recebimento defini0vo dos servi-

ços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e 

17.4.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exa-

to dimensionado pela fiscalização, com base no Instrumento de Medição de Resulta-

do (IMR), ou instrumento subs0tuto. 
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17.5. O recebimento da úl0ma etapa da execução equivale ao recebimento do objeto como

um todo, e será realizado da seguinte forma:

17.5.1  provisoriamente,  pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização,

mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da co-

municação escrita do contratado;

17.5.2. defini0vamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade compe-

tente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do pra-

zo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos con-

tratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei 8.666/93;

17.5.3. O prazo para recebimento defini0vo será de 30 dias; e

17.5.4. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser proce-

dida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebi-

mento defini0vo no dia do esgotamento.

17.6. O recebimento provisório ou defini0vo do objeto não exclui a responsabilidade da

Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, ou, em qualquer

época, das garan0as concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força

das disposições legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

17.7. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com

as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser corrigi-

dos/refeitos/subs0tuídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada,

sem prejuízo da aplicação de penalidades.

18. DO PAGAMENTO

18.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento defini0vo do serviço,

conforme este Termo de Referência.

18.2. Quando houver glosa parcial dos serviços, a contratante deverá comunicar a empresa

para que emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado. 

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

do recebimento da Nota Fiscal/Fatura. 

18.3.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limi-

te de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no

prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fa-

tura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

18.4. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação

da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibili-

dade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sí0os eletrônicos oficiais ou à

documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993. 
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18.4.1.  Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor

contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução

Norma0va nº 3, de 26 de abril de 2018.

18.5. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fa-

tura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

18.5.1. o prazo de validade; 

18.5.2. a data da emissão; 

18.5.3. os dados do contrato e do órgão contratante; 

18.5.4. o período de prestação dos serviços; 

18.5.5. o valor a pagar; e 

18.5.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

18.6. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a

liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as

medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a compro-

vação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

18.7.  Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emi0da a ordem

bancária para pagamento.

18.8. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verifi-

car a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital. 

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

videnciada sua no0ficação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize

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

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

18.10. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração

deverá realizar consulta ao SICAF para iden0ficar possível suspensão temporária de par0ci-

pação em licitação, no âmbito do órgão ou en0dade, proibição de contratar com o Poder

Público, bem como ocorrências impedi0vas indiretas, observado o disposto no art. 29, da

Instrução Norma0va SEGES/MP nº 3, de 26 de abril de 2018.

18.11. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contra-

tante deverá  comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal

quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser

efetuado, para que sejam acionados os meios per0nentes e necessários para garan0r o re-

cebimento de seus créditos.

18.12. Persis0ndo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à

rescisão contratual  nos autos  do processo administra0vo correspondente,  assegurada à

contratada a ampla defesa. 

18.13. Havendo a efe0va execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmen-

te, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situa-

ção junto ao SICAF.
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18.13.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no

SICAF, salvo por mo0vo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse

público de alta relevância, devidamente jus0ficado, em qualquer caso, pela máxima

autoridade da contratante. 

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

aplicável, em especial a prevista no ar0go 31 da Lei 8.212, de 1993, nos termos do item 6

do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

18.15. É vedado o pagamento, a qualquer Stulo, por serviços prestados, à empresa privada

que tenha em seu quadro societário servidor público da a0va do órgão contratante, com

fundamento na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente.

18.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha

concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação

financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efe0vo adimplemento

da parcela é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N  =  Número  de  dias  entre  a  data  prevista  para  o  pagamento  e  a  do  efe0vo

pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

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

I = (TX) I =

( 6 / 100 ) I = 0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%365

19. REAJUSTE

19.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano con-

tado da data limite para a apresentação das propostas.

19.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido da CONTRATADA, os

preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pela CONTRATANTE, do índice IPCA,

exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade,

com base na seguinte fórmula (art. 5º do Decreto n.º 1.054, de 1994): 

R = V (I – Iº) / Iº, onde:

R = Valor do reajuste procurado;

V = Valor contratual a ser reajustado;

Iº = índice inicial - refere-se ao índice de custos ou de preços correspondente à

data fixada para entrega da proposta na licitação;

I = Índice rela0vo ao mês do reajustamento;
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19.3.  Nos  reajustes  subsequentes  ao  primeiro,  o  interregno  mínimo  de  um  ano  será

contado a par0r dos efeitos financeiros do úl0mo reajuste.

19.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE

pagará à CONTRATADA a importância calculada pela úl0ma variação conhecida, liquidando

a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice defini0vo. 

19.5.  Nas  aferições  finais,  o  índice  u0lizado  para  reajuste  será,  obrigatoriamente,  o

defini0vo.

19.6. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser ex0nto ou de qualquer

forma  não  possa  mais  ser  u0lizado,  será  adotado,  em  subs0tuição,  o  que  vier  a  ser

determinado pela legislação então em vigor.

19.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice subs0tuto, as partes elegerão novo

índice oficial,  para reajustamento do preço do valor  remanescente,  por meio de termo

adi0vo. 

19.8. O reajuste será realizado por apos0lamento.

20. GARANTIA DA EXECUÇÃO

20.1. Não haverá exigência de garan0a contratual da execução por ser tratar de serviço não

con0nuado.

21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

21.1. Comete infração administra0va nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a CONTRATADA

que:

a) falhar na execução do contrato, pela inexecução, total ou parcial, de quaisquer das

obrigações assumidas na contratação;

b) ensejar o retardamento da execução do objeto;

c) fraudar na execução do contrato;

d) comportar-se de modo inidôneo; ou

e) Cometer fraude fiscal.

21.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode apli-

car à CONTRATADA as seguintes sanções:

i) Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações

contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam

prejuízos significa0vos para o serviço contratado;

ii) Multa de: 

(1) 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o

valor adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a inci-

dência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administra-
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ção, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do obje-

to, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assu-

mida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

(2) 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado,

em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no

subitem acima, ou de inexecução parcial da obrigação assumida;

(3) 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudica-

do, em caso de inexecução total da obrigação assumida;

(4) 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento

constante das tabelas 1 e 2, abaixo; 

(5) 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na

apresentação da garan0a (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação),

observado o máximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e

cinco) dias autorizará a Administração CONTRATANTE a promover a rescisão do

contrato; e

(6) as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas inde-

pendentes entre si.

iii) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, en0dade ou unida-

de administra0va pela  qual  a Administração Pública  opera e  atua concretamente,

pelo prazo de até dois anos;

iv) Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e en0dades da União,

com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos; e

v) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,

enquanto perdurarem os mo0vos determinantes da punição ou até que seja promovi-

da a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será

concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados.

21.3. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista no subitem “iv” também é

aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administra0va neste Termo

de Referência.

21.4. As sanções previstas nos subitens “i”, “iii”, “iv” e “v” poderão ser aplicadas à CON-

TRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetua-

dos.

21.5. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com

as tabelas 1 e 2:

Tabela 1

GRAU CORRESPONDÊNCIA

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
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2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato

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

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

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

Tabela 2

INFRAÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO GRAU

1

Permi0r situação que crie a possibilidade de

causar dano Vsico, lesão corporal ou

consequências letais, por ocorrência;

05

2

Suspender ou interromper, salvo mo0vo de força

maior ou caso fortuito, os serviços contratuais

por dia e por unidade de atendimento;

04

3

Manter funcionário sem qualificação para

executar os serviços contratados, por empregado

e por dia;

03

4
Recusar-se a executar serviço determinado pela

fiscalização, por serviço e por dia;
02

5

Re0rar funcionários ou encarregados do serviço

durante o expediente, sem a anuência prévia do

CONTRATANTE, por empregado e por dia;

03

Para os itens a seguir, deixar de:
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6

Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade

e a pontualidade de seu pessoal, por funcionário

e por dia;

01

7

Cumprir determinação formal ou instrução

complementar do órgão fiscalizador, por

ocorrência;

02

8

Subs0tuir empregado que se conduza de modo

inconveniente ou não atenda às necessidades do

serviço, por funcionário e por dia;

01

9

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus

Anexos não previstos nesta tabela de multas,

após reincidência formalmente no0ficada pelo

órgão fiscalizador, por item e por ocorrência;

03

10
Indicar e manter durante a execução do contrato

os prepostos previstos no edital/contrato;
01

11

Providenciar treinamento para seus funcionários

conforme previsto na relação de obrigações da

CONTRATADA

01

21.6. Também fica sujeita às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Con-

tratada que:

21.6.1. tenha sofrido condenação defini0va por pra0car, por meio dolosos, fraude fis-

cal no recolhimento de quaisquer tributos;

21.6.2. tenha pra0cado atos ilícitos visando a frustrar os obje0vos da licitação; e

21.6.3. demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em

virtude de atos ilícitos pra0cados.

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

tra0vo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o pro-

cedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

21.8. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores

a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garan0a, ou ainda, quan-

do for o caso, serão inscritos na Dívida A0va da União e cobrados judicialmente.
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21.8.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo

de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela au-

toridade competente.

21.9. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela con-

duta do licitante, a União ou En0dade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente,

conforme ar0go 419 do Código Civil.

21.10 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravi-

dade da conduta do infrator, o caráter educa0vo da pena, bem como o dano causado à Ad-

ministração, observado o princípio da proporcionalidade.

21.11. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prá0ca de

infração administra0va 0pificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato le-

sivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administra0vos

necessários à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser reme0das à autorida-

de competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual ins-

tauração  de inves0gação  preliminar  ou  Processo  Administra0vo  de  Responsabilização  -

PAR. 

21.12. A apuração e o julgamento das demais infrações administra0vas não consideradas

como ato  lesivo à  Administração Pública  nacional  ou estrangeira  nos  termos da  Lei  nº

12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administra0va.

21.13. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos admi-

nistra0vos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração

Pública Federal resultantes de ato lesivo come0do por pessoa jurídica, com ou sem a par0-

cipação de agente público. 

21.14. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

22. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

22.1. As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são as usuais

para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

22.2.  Os  critérios  de  qualificação  econômica  a  serem  atendidos  pelo  fornecedor  estão

previstos no edital.

22.3. Os critérios de qualificação técnica a serem atendidos pelo fornecedor serão:

22.3.1.  Comprovação de ap0dão para a prestação dos serviços em caracterís0cas,

quan0dades  e  prazos  compaSveis  com  o  objeto  desta  licitação,  ou  com  o  item

per0nente, mediante a apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas

de direito público ou privado.

22.3.1.1. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados

deverão dizer respeito a serviços executados com as seguintes caracterís0cas

mínimas:

___________________________________________________________________________________________________

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos Administra0vos da Consultoria-Geral da União
Termo de Referência – Modelo para Pregão Eletrônico: Serviços Não Con0nuados
Atualização Junho/2021

- 23 de 26 -



Con0nuação do anexo A do Processo nº63026.001762/2022-79, da CPRJ.

22.3.1.1.1. Deverá haver a comprovação da experiência mínima de 3

(três) anos na prestação dos serviços, sendo aceito o somatório de

atestados de períodos diferentes, não havendo obrigatoriedade de

serem ininterruptos,  conforme item 10.7.1  do Anexo  VII-A  da IN

SEGES/MPDG n. 5/2017.

22.3.1.2. Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de

sua a0vidade econômica principal  ou  secundária especificadas no contrato

social vigente.

22.3.1.3.  Poderá  ser  admi�da,  para  fins  de  comprovação  de  quan�ta�vo

mínimo  do  serviço,  a  apresentação  de  diferentes  atestados  de  serviços

executados de forma concomitante, pois essa situação se equivale, para fins

de comprovação de capacidade técnico-operacional, a uma única contratação,

nos termos do item 10.9 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017.

22.3.1.4. O  licitante  disponibilizará  todas  as  informações  necessárias  à

comprovação  da  legi0midade  dos  atestados  apresentados,  apresentando,

dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação,

endereço atual da contratante e local em que foram prestados os serviços,

consoante  o  disposto  no  item  10.10  do  Anexo  VII-A  da  IN  SEGES/MP  n.

5/2017.

22.3.2.  As  CONTRATADAS deverão  apresentar  atestado  de  vistoria  assinado  pelo

servidor responsável.

22.3.2.1. O atestado de vistoria poderá ser subs0tuído por declaração emi0da

pelo licitante em que conste, alterna0vamente, ou que conhece as condições

locais  para  execução  do  objeto;  ou  que  tem  pleno  conhecimento  das

condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho,  assume total

responsabilidade  por  este  fato  e  não  u0lizará  deste  para  quaisquer

ques0onamentos  futuros  que  ensejem desavenças  técnicas  ou  financeiras

com a contratante.

22.4. Os critérios de aceitabilidade de preços serão:

22.4.1.  VALOR UNITÁRIO,  conforme planilha de composição de preços dispostos no

item 1.1 deste Termo de Referência.

22.5. O critério de julgamento da proposta é o menor preço.

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

23. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS

23.1 O custo es0mado da contratação é de  R$73.802,25 (setenta e três mil, oitocentos e

dois reais e vinte e cinco centavos).

23.2 O valor máximo aceitável para a contratação será o valor de referência acima.
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24. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

24.1.  As  despesas  decorrentes  da  presente  contratação  correrão  à  conta  de  recursos

específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo

discriminada:

Gestão: 00001

Unidade:  781330

Fonte: 0188000000

Programa de Trabalho:  212800

Elemento de Despesa:  449051

PI: L408020ZIKO

25. OUTRAS INFORMAÇÕES

25.1. Informações complementares sobre o presente Termo de Referência poderão ser

ob0das na Divisão de Obtenção da CPRJ, por meio do contato telefônico (21) 2104-5315,

nos períodos de 09h00min às 11h30min e 13h30min às 16h30min, nos dias úteis.

25.2.  Integram  este  Termo  de  Referência,  para  todos  os  fins  e  efeitos,  os  seguintes

anexos:

25.2.1. Apêndice I   – Estudo Técnico Preliminar;

25.2.2. Apêndice II  – Planilha de custos e formação de preços; 

25.2.3. Apêndice III – Gerenciamento de Riscos;

25.2.4. Apêndice IV – Instrumento de Medição de Resultado (IMR); e

25.2.5. Apêndice V  – Memorial Descri0vo.

Rio de janeiro, RJ, em          de                              2022.

CARLOS ANTÔNIO CABRAL BARRETO
Capitão de Corveta (RM1-T)

Encarregado do Grupo de Atendimento ao Público
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DE ACORDO: 

RENATO VIEIRA MELGAÇO
Capitão de Fragata

Agente Fiscal

APROVO:

O presente Termo de Referência, de acordo com inciso I, parágrafo 2o, Art. 7o da Lei no
8.666/93,  tem a  finalidade  de subsidiar  os  licitantes  de todas as informações necessárias à
par0cipação  no  certame,  conforme  condições,  quan0dades,  exigências  e  es0ma0vas
estabelecidas  neste  instrumento,  estando  presentes  todos  os  elementos  necessários  à
iden0ficação  do  objeto,  seu  custo  e  todos  os  critérios  de  planejamento  de  forma clara  e
concisa.

Rio de Janeiro, RJ, em              de                                de 2022.

ALESSANDER ANTUNES PEIXOTO
Capitão de Mar e Guerra

Ordenador de Despesas

___________________________________________________________________________________________________

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos Administra0vos da Consultoria-Geral da União
Termo de Referência – Modelo para Pregão Eletrônico: Serviços Não Con0nuados
Atualização Junho/2021

- 26 de 26 -



MARINHA DO BRASIL
CAPITANIA DOS PORTOS DO RIO DE JANEIRO

MEMORIAL DESCRITIVO

PREGÃO ELETRÔNICO nº 6/2022
(Processo Administra'vo nº63026.001762/2022-79)

1. GUICHÊS DE ATENDIMENTO

1.1.  Serão  13  Guichês  para  atendimento  ao  público  (Fig.1),  em  madeira  �po  MDP  ou

superior, com reves�mento melamínico, na cor rovero sereno ou semelhante, nas tonalidades

creme ou cinza claro para harmonizar com o ambiente (piso, pintura das paredes e iluminação),

com as seguintes medidas por unidade:

1.1.1.  Tampo  superior  com  área  ú�l  de  trabalho  de  92cm  de  largura,  70cm  de

profundidade, altura mínima de 75cm e máxima de 80cm, espessura mínima 2,5cm, fixado a

10cm das faces das laterais de cada guichê;

1.1.1.1. Deverão exis�r ori4cios em cada lateral dos guichês que permitam a passagem

de canalhetas  dos cabeamentos elétricos e de TI, cujas dimensões serão informadas

posteriormente, no desenvolvimento do projeto. Esses ori4cios serão localizados  logo

abaixo do tampo superior e  a antes da parte frontal  do guichê, por dentro, ou seja,

onde fica o atendente.

1.1.2. Laterais com altura de 100cm, largura ou profundidade de 90cm e espessura de

2,5cm;

1.1.3. A parte frontal do guichê, abaixo do tampo, deverá separar a parte inferior entre o

atendente e usuário, medindo 92cm de largura, altura de 75cm a 80cm e espessura de 1,5cm,

conforme a altura do tampo, de maneira que esta frente fique recuada cerca de 20cm da face

do tampo e 30cm da face da lateral do guichê; 

1.1.4. Deverá exis�r nicho para guarda de documentos, fixado na lateral esquerda de cada

guichê, junto ao fundo e pelo lado de dentro em que fica o atendente, tendo a largura ú�l de

12cm,  altura 40cm, profundidade de 30cm e espessura de 1,5cm;

1.1.5. Suporte para teclado com corrediça telescópica de metal, com roldanas em plás�co

ou material similar, medindo 55cm de largura, 26cm de profundidade e 1,5cm de espessura,

que será  afixado centralizado e  entre  0,8cm a  10cm abaixo  da parte  inferior  do tampo do

guichê;

1.1.6. Gabinete para CPU com rodízios e freio, tendo largura mínima de 22,6cm, altura

mínima de 58cm, profundidade de 53cm e espessura de 1,5cm. Deverá possuir dois tampos ou

prateleiras, sendo uma para colocar a CPU propriamente dita e uma inferior para colocar um

estabilizador;

1.1.7.  Os guichês deverão possuir no tampo, do lado direito um furo com acabamento

para a passagem de cabos de computadores com aproximadamente 6cm de diâmetro;
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1.1.8.  Os  pés  deverão  ser  de  material  com  resistência  compaLvel  a  sua  u�lização  e

também a água, permi�ndo que as peças de madeira fiquem de 1,5cm a 2,5cm acima do piso; e

1.1.8. Fig.1 – Guichê individual para atendimento.

1.1.8. Fig.1.1 – Concepção arLs�ca do guichês enfileirados (visão do atendente).

1.1.8. Fig.1.2 – Concepção arLs�ca do guichês enfileirados (visão do usuário externo).
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2. GUICHÊ PARA CAPTURA DE FOTO

2.1.  Guichê  para  captura  de  foto  (Fig.2),  em  madeira  do  �po  MDP  ou  superior,  com
reves�mento melamínico, na cor rovero sereno ou cor semelhante, nas tonalidades creme ou
cinza claro, da mesma cor que os guichês para atendimento, com as seguintes medidas:

2.1.1. Tampo com área ú�l de trabalho 92cm de largura, 70cm de profundidade, altura do
tampo em relação ao solo de 110cm, espessura mínima 2,5cm, fixado a 10cm das faces das
laterais e deverá possuir no tampo, do lado direito um furo com acabamento para a passagem
de cabos de computador com aproximadamente 6cm de diâmetro;

2.1.2. Laterais com altura 120cm, largura ou profundidade 90cm e espessura de 2,5cm;
2.1.3. A frente deverá separar a parte inferior entre o atendente e usuário, com largura de

92cm, altura entre 105cm e 110cm, conforme a altura que for fixado o tampo de maneira que
esta frente fique imediatamente abaixo do tampo do guichê, espessura de 1,5cm;

2.1.4. Nicho para guarda de documentos, fixado na lateral esquerda do guichê, junto ao
fundo, pelo lado de dentro em que fica o atendente, medindo 12cm de largura ú�l, altura 40cm,
profundidade de 30cm e espessura de 1,5cm;

2.1.5. Suporte para teclado com corrediça telescópica em metal e roldanas em plás�co ou
material similar, medindo 55cm de largura, 26cm de profundidade e 1,5cm de espessura, que
será afixado  centralizado e entre 0,8cm a 10cm abaixo

da parte inferior do tampo do guichê;
2.1.6.  Gabinete para CPU, com rodízios  e freio, tendo largura mínima de 22,6cm, altura

mínima de 58cm, profundidade de 53cm, espessura de 1,5cm. Deverá possuir dois tampos ou
prateleiras, sendo uma para colocar a CPU e uma inferior para colocar um estabilizador;

2.1.7.  Os  pés  deverão  ser  de  material  com  resistência  compaLvel  a  sua  u�lização  e
também a água, permi�ndo que as peças de madeira fiquem de 1,5cm a 2,5cm acima do piso.
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2.1.8. Fig.2 - GUICHÊ PARA CAPTURA DE FOTO

3. BALCÕES DE APOIO AOS USUÁRIOS

3.1. Será des�nado ao preenchimento de requerimentos e outros documentos, em madeira
do  �po  MDP  ou  superior,  com  reves�mento  melamínico,  na  cor  rovero  sereno  ou  cor
semelhante,  nas  tonalidades creme ou cinza  claro,  para  harmonizar  com o ambiente  (piso,
pintura das paredes e iluminação), com as seguintes medidas:

3.1.1.  01  balcão medindo 307cm de comprimento,  40cm de profundidade,  110cm de
altura,  tampo com a espessura  de 2,5cm,  laterais  e estrutura  compaLveis  ao  fim a que se
des�na;

3.1.2.  01  balcão medindo 260cm de comprimento,  40cm de profundidade,  110cm de
altura, tampo com a espessura de 2,5cm, laterais e estrutura compaLveis para o fim a que se
des�na;

3.1.3. Os balcões deverão ser fixados na parede; e
3.1.4.  Os  pés  deverão  ser  de  material  com  resistência  compaLvel  a  sua  u�lização  e

também a água, permi�ndo que as peças de madeira fiquem de 1,5cm a 2,5cm acima do piso.

4. BALCÕES DE TRIAGEM

4.1. Serão 02 balcões em madeira do �po MDP ou superior, com reves�mento melamínico,
na cor rovero sereno ou cor semelhante, nas tonalidades creme ou cinza claro, da mesma cor
que os guichês para atendimento, com as seguintes medidas:

4.1.1.  Tampo  dos  balcões  com  área  ú�l  de  trabalho  130  cm  de  largura,  70cm  de
profundidade, altura do tampo em relação ao solo, mínimo de 105cm e máximo de  110cm,
espessura mínima 2,5cm, fixado a 10cm das faces das laterais;
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4.1.2. Laterais com altura de 120cm, largura ou profundidade de 90cm e espessura de
2,5cm;

4.1.3. A frente deverá separar a parte interna e externa, entre o atendente da triagem e
usuário,  medindo  130cm  de  largura,  altura  entre  105cm  a  110cm  e  espessura  de  2,5cm,
conforme a altura do tampo, de maneira que esta frente fique recuada cerca de 10cm da face
do tampo e 10cm da face da lateral do guichê;
4.1.4. Haverá uma prateleira na parte interna dos balcões com as mesmas dimensões do tampo,
exceto a profundidade que será de 60cm. Deverá possuir estrutura compaLvel para o fim a que
se des�na;
4.1.5. Os pés deverão ser de material com resistência compaLvel a sua u�lização e também a
água, permi�ndo que as peças de madeira fiquem de 1,5cm a 2,5cm acima do piso; e
4.1.6.  Os  balcões  devem possuir  um furo  com acabamento  para  a  passagem de  cabos  de
computadores com aproximadamente 6cm de diâmetro.

5. BAIAS DA SECRETARIA

5.1. Exis�rão 04 baias em madeira do �po MDP ou superior, com reves�mento melamínico,
na cor rovero sereno ou semelhante, nas tonalidades creme ou cinza claro, da mesma cor que
os guichês para atendimento, com as seguintes medidas:

5.1.1.  Tampo medindo 84cm de largura,  60cm de profundidade,  altura  do tampo em
relação ao solo mínimo de 75cm e máximo de 80cm, espessura mínima 2,5cm, deverá possuir
no tampo, do lado direito um furo com acabamento para a passagem de cabos de computador
com aproximadamente 6cm de diâmetro; 

5.1.2.  Laterais  com altura  de 180cm,  largura  ou profundidade  60 cm e  espessura  de
1,5cm. O formato da parte superior das laterais deverá ser em curvatura, conforme Fig.3;

5.1.3. Fundo das baias ficarão encostadas na parede e medirá 0,6cm;
5.1.4. Suporte para teclado com corrediça telescópica de metal, com roldanas em plás�co

ou material similar, medindo 55cm de largura, 26cm de profundidade e 1,5cm de espessura,
que será afixado entre 0,8cm a 10cm, abaixo da parte inferior do tampo do guichê;

5.1.5. Gabinete para CPU, com rodízios e freio, tendo largura mínima de 22,6cm, altura
mínima de 58cm, profundidade de 53cm, espessura de 1,5cm. Deverá possuir dois tampos ou
prateleiras, sendo uma para colocar a CPU e outra inferior para colocar um estabilizador;

5.1.6. Haverá uma gaveta com chave, sobre o tampo, na mesma direção do suporte do
teclado, medindo 25cm de profundidade, 15cm de altura e 35cm de largura, na parte interna da
baia;

5.1.7. Também deverá exis�r uma gaveta na parte superior e interna da baia, com chave,
que medirá 84cm de largura,  15cm altura e 25cm de profundidade. A parte superior desta
gaveta deverá estar abaixo da altura máxima da baia, cerca de 10cm.

5.1.8.  Os  pés  deverão  ser  de  material  com  resistência  compaLvel  a  sua  u�lização  e
também a água, permi�ndo que as peças de madeira fiquem de 1,5cm a 2,5cm acima do piso;
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Con�nuação do Memorial Descri�vo do PREGÃO ELETRÔNICO n°6/2022, da CPRJ.

5.1.9. Fig.3 - BAIAS DA SECRETARIA.

5.1.10. Fig.3.1. – Concepção arLs�ca 1, das BAIAS DA SECRETARIA.
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Con�nuação do Memorial Descri�vo do PREGÃO ELETRÔNICO n°6/2022, da CPRJ.

5.1.11. Fig.3.2. – Concepção arLs�ca 2, das BAIAS DA SECRETARIA.

6. ARMÁRIO PARA GUARDA DE MATERIAL

6.1.  Armário  para  guardar  material  de  escritório  (Fig.4),  em  madeira  do  �po  MDP  ou
superior,  com  reves�mento  melamínico,  na  cor  rovero  sereno  ou  cor  semelhante,  nas
tonalidades creme ou cinza claro,  da mesma cor que os guichês para atendimento,  com as
seguintes medidas:

6.1.1. Largura total de 250cm, profundidade 35cm, altura 70cm, 06 portas com fechaduras
e estrutura compaLvel ao fim a que se des�na e uma prateleira em cada porta.

6.1.2. Fig.4 - ARMÁRIO PARA GUARDA DE MATERIAL.
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Estudo Técnico Preliminar

1. Informações Básicas

Número do processo: 63026.001762/202279

2. Descrição da necessidade

O presente Estudo Técnico Preliminar (ETP) objetiva a adequação e modernização das instalações do Grupo de Atendimento ao
Público (GAP), local de atendimento aos cidadãos que buscam realizar um dos 177 serviços prestados pela Capitania dos Portos
do Rio de Janeiro (CPRJ), proporcionando melhor funcionalidade e conforto à comunidade marítima e aos seus usuários que
compreendem 41.380 aquaviários ativos, 60.650 embarcações e 41.874 amadores cadastrados.

A atual instalação destinada ao GAP foi inaugurada em janeiro de 2012 onde contava com novos guichês de atendimento,
mobiliário, substituição do piso, instalação de aparelhos de ares condicionado e banheiros com acessibilidade. Porém decorridos
10 (dez) anos de uso incessante dessas instalações, a demanda de solicitações passou da média de 110 atendimentos/dia para
acima de 250 atendimentos/dia e o efetivo de integrantes do GAP passou de 13 para 21 atendentes, sinalizando uma soma
superior a 320 mil atendimentos realizados ao longo desses anos. Soma-se a isso, o desgaste natural e estrutural das instalações.
Desta forma, torna-se imperativa a necessidade de reestruturação interna do local com substituição do mobiliário, que já
apresenta acentuado nível de desgaste, e melhorias na distribuição do espaço interno tornando-o mais funcional e melhor
organizado.

A planta baixa do projeto de adequação e modernização foi realizado pela Diretoria de Obras Civis da Marinha (DOCM) - Anexo
I.

As necessidades deste estudo serão as descritas abaixo:

a) Serviço de remoção sem aproveitamento, das divisórias existentes, instalação de novas divisórias em drywall, com
reposicionamento que permita ampliação do compartimento;

b) Mudança de local da sala do Encarregado do GAP;

c) Novo layout para os guichês de atendimento, com substituição do mobiliário e assentos existentes;

d) Instalação de novos pontos de energia e de rede para computadores;

e) reposicionamento do rack de distribuição de redes e do equipamento de monitoramento de câmeras;

f) Teto e iluminação;

g) Substituição e reposicionamento do mobiliário e equipamentos;

h) Mudança do revestimento do piso;

i) Substituição dos acessórios dos banheiros;

j) Reforma da porta principal; e

k) Implantação de comunicação visual para todo o setor.

Mesmo tratando-se de demandas diversas, o §5º do Art. 20 da IN 5/2017, afirma que podem ser elaborados Estudos Preliminares
e Gerenciamento de Riscos comuns para serviços de mesma natureza, semelhança ou afinidade.

 

 



UASG 781330 Estudo Técnico Preliminar

2 de 12

Figura "A": ATUAL CONFIGURAÇÃO DO GAP

 

 

Figura "B": CONFIGURAÇÃO PROPOSTA PARA O GAP

 

DIVISÓRIAS

O GAP terá suas divisórias reposicionadas, de modo a obter ganho de espaço interno para o compartimento. A divisória do
corredor de acesso a CP-10 transladará cerca de 0,60 metros adentrando para o corredor, e a divisória frontal à escada transladará
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até o limite da mesma, criando um nicho de espaço para compor a sala do Encarregado do GAP. A escada deverá levar forração
inclinada por baixo dos degraus para ganho de espaço sob a mesma, onde ficará a mesa do Encarregado do GAP. A porta de
acesso ao GAP será remanejada para o corredor de acesso à escada.

SALA DO ENCARREGADO DO GAP

A sala do Encarregado do GAP necessita ser remanejada de seu local atual para possibilitar que o trânsito interno dos militares
atendentes do GAP seja feito em torno de toda a extensão do balcão de atendimento e guichês, que terá o formato de um L. O
local para a nova sala será criado por meio de divisórias (preferencialmente drywall), na adjacência da sala da CP-11, utilizando
parte dessa sala e o espaço vazio debaixo da escada de acesso à CP-21. Será aberta uma porta para acesso à sala, próximo à
janela. A sala da CP-11 será reduzida aproximadamente 1/2 metro de profundidade para compor a sala do Encarregado do GAP e
receberá uma divisória para separar estes dois compartimentos. O novo acesso à sala do Encarregado será por meio de uma porta
a ser instalada com saída para o GAP.

GUICHÊS DE ATENDIMENTO

Com relação aos pontos de atendimento, dispõe o compartimento de 14 guichês dispostos em linha reta, com as dimensões do
tampo de L 0,80 x P 0,60 metros, sendo 10 guichês para registro de protocolo, 3 para entrega de documentos e o último,
exclusivamente para obtenção de fotografia digital. A largura de 0,80 metros da mesa é muito estreita e não concilia com o
manuseio de documentos e guarda de material de trabalho dos atendentes, sendo desejável 0,92 metros de largura e 0,70 metros
para profundidade, com o tampo dos atendentes parcialmente duplo para ganho de espaço interno, de modo a embutir teclado e
pertences de trabalho que não devam ser de acesso do público. É necessária a obtenção de novos guichês de atendimento nas
especificações citadas, porque os guichês atuais possuem divisórias que os separam com altura 0,80 metros. Por serem muito
altas, confinam demais o espaço de atendimento e obstruem a obtenção de imagem das câmeras instaladas no setor. Na nova
disposição, em L, o GAP será contemplado com três novos guichês de atendimento, exclusivos para entrega de documentos,
proporcionando uma melhor distribuição das tarefas internas do setor. Cada guichê conterá em sua área inferior interna uma base
de madeira para manter suspensos os estabilizadores e filtros de linha, sendo necessário que a distribuição de cabos de redes,
força e demais fiações seja feita por meio de canaletas fixadas ao longo da linha de guichês, para melhor aduchar esses
acessórios, evitando que permaneçam no chão. Não serão utilizados os pontos de rede e energia existentes no piso, por serem
frágeis e frequentemente apresentarem avarias por contato com os pés dos atendentes, cadeiras e material de limpeza. Os novos
pontos de atendimento destinados a entrega de documentos, terão suas dimensões idênticas aos demais guichês, já o guichê de
triagem terá 1,10m de largura, 0,70 de profundidade e 1,10 de altura. Entre a linha de guichês de atendimento e a linha dos
guichês de entrega de documentos, existirá um “L”, onde deverá existir um balcão dobrável para garantir saída para o salão, em
caso de emergência (escape).

ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E REDE TI

Todos os guichês e pontos de atendimento deverão ser providos de energia elétrica 110V, pontos de rede TI, adequados para
utilização de computadores e seus acessórios, possuindo canaletas para a passagem de cabos de energia, de rede e periféricos,
evitando que cabos permaneçam no chão.

MÓDULO (RACK) DE REDES

O módulo (rack) de redes existente no teto do compartimento do GAP será remanejado para as proximidades do guichê de fotos.
O serviço será realizado pela equipe técnica da CPRJ.

TETO E ILUMINAÇÃO

O teto atual em placas de isopor será substituído por novo rebaixamento em drywall, com 06 (seis) janelas de entrada, em pontos
a serem definidos, fim possibilitar o acesso à parte interna do forro para eventuais manutenções e passagem de cabeamentos
diversos. A iluminação atual com 20 (vinte) calhas de duas lâmpadas tubulares de 40W, fluorescentes, será substituída por cerca
de 40 luminárias de LED de 24W. A alteração do layout do GAP, provocada pelo reposicionamento das divisórias, ocasionará
diferença de altura, entre o teto existente e o teto dos compartimentos adjacentes ao GAP, e que serão incorporados por este. Por
essa razão, existe a necessidade de novo rebaixamento, que considerando o espaço existente e os compartimentos que serão
agregados na ampliação, abrangerá uma área estimada em 130m², aproximadamente. Por essa razão, a iluminação também
sofrerá alterações para atender o novo espaço ocupado pelo GAP, por serem mais eficientes e econômicas.

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS

Secretaria – Conterá um balcão de 4,29m de largura x 0,60m de profundidade para telefone, recebimento, preparação e trâmite de
documentos. Uma das mesas poderá ser em L. As mesas serão do modelo similar às existentes nos demais setores técnicos da
CPRJ. Essas estações deverão possuir pontos de energia, rede e telefone, devendo alimentar 2 computadores.

Impressoras – Haverá um armário baixo com portas, a ser adquirido, para apoio.
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Balcões – Haverá um armário tipo balcão, de 2,5 metros de comprimento, por 1 metro de altura e 0,60 de profundidade, a ser
adquirido, na parede atrás da triagem, com prateleira e portas. Também existirão 02 (dois) balcões de madeira, instalados na
parede, após entrada da porta principal, pelo lado direito, com acabamento similar ao dos guichês, um de aproximadamente 3,8
metros de comprimento e outro de 2,6m, ambos com 0,40 metros de profundidade, que servirão para o preenchimento de
formulários, pelos usuários. A parede conterá também painel com bolsões em acrílico para serem disponibilizados modelos de
requerimentos e folhetos instrucionais ao público.

Sala do Encarregado do GAP – Terá uma estação de trabalho, armário e alimentação para dois computadores sendo um deles
exclusivo para controle de senhas.

Sistema de senhas (TV 55 POL) – Aquisição de nova TV para apresentar senhas de atendimentos e outras informações.

Assentos – Atualmente os assentos de espera são cadeiras individuais de fibra. Visando o melhor aproveitamento do espaço
existente e maior durabilidade do material, optou-se por assentos tipo “aeroporto”, conforme as configurações abaixo:

a) 5 (cinco) unidades de quatro lugares, tipo longarina, para espera de atendimento, com base fixa em formato de “Y” em aço
cromado, dimensões 230cm de largura, 65cm de profundidade, 75cm altura e x 50cm de largura do assento individual.
Recomendado para até 150kg;

b) 3 (três) unidades de três lugares, tipo longarina, para espera de atendimento, com base fixa em formato de “Y” em aço
cromado, dimensões 185cm de largura, 65cm de profundidade, 75cm altura e x 50cm de largura do assento individual.
Recomendado para até 150kg; e

c) 15 (quinze) unidades de um lugar, tipo longarina, para atendimento dos usuários nos guichês, com base fixa em formato de
“Y” em aço cromado, dimensões 50cm de largura, 65cm de profundidade e 75cm de altura. Recomendado para até 150kg.

Segue abaixo ilustrações dos modelos de assentos:

 

Figura 1 - Assento de 4 lugares
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Figura 2 - Assento de 3 lugares

 

Figura 3 - Assento de atendimento individual

 

ALTERAÇÃO DO PISO

O reposicionamento da divisória do GAP fará com que o compartimento avance para o corredor de acesso à CP-10, para espaço
abaixo da escada de acesso a CP-21 e também tomará parte da sala que hoje pertence a CP-11. Todos esses compartimentos, que
serão agregados ao GAP, possuem revestimento de piso diferentes e representam aproximadamente 14,8m². Soma-se a isso o fato
que a última troca de revestimento de piso que foi realizada no GAP da CPRJ, ocorreu há 10 anos e está gasto pelo intenso fluxo
de usuários. Existem saídas de energia elétrica e ponto de rede que saem do piso e alimentam os guichês, que serão inutilizadas
devido aos constantes problemas relatados anteriormente, sendo necessário a desconexão e isolamento por meio de novo
revestimento no piso. Portanto, chega-se a conclusão da necessidade de substituição do revestimento de toda área existente,
incluindo os banheiros, o que equivale aproximadamente 170m². O serviço não poderá ser do tipo “piso sobre piso”, devido à
impossibilidade de reposicionamento da porta principal. O serviço consistirá em remoção completa do revestimento antigo,
recolhimento e destinação do entulho produzido.

BANHEIROS

Revestimento do piso e acessórios serão substituídos, devido ao gasto ocasionado pelo intenso fluxo de usuários.

PORTA PRINCIPAL
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A porta principal é de ferro e vidro. Devido a acentuada corrosão na parte inferior é necessária uma reforma, com substituição da
parte danificada. Também é necessário tratamento e recuperação de toda a porta, incluindo as maçanetas e pintura especial
anticorrosão.

COMUNICAÇÃO VISUAL

O GAP terá identificação dos vários pontos de trabalho, por meio de painéis, placas, letreiros, banners e adesivos, identificando
pontos como guichês, balcão de informações (triagem), assentos preferenciais, atendimento preferencial, cumprimento de
exigências, entrega de documentos, emissão de senhas, quadro de avisos, folhetos instrucionais, coleta de fotografia digital, entre
outros. Haverá no Boulevard, em frente à entrada do GAP, placa sinalizadora GAP da Capitania dos Portos, podendo ser afixada
lateralmente na parede ou fixada ao piso. O desenvolvimento e a implementação da comunicação visual será realizada por
empresa especializada.

 

 

 

 

 

 

 

3. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
Grupo de Atendimento ao Público CC (RM1-T) Barreto

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

As contratadas que executarem os serviços deverão possuir capacitação comprovada por meio de apresentação de Atestado de
Capacidade Técnica e deverão apresentar funcionários qualificados e equipamentos necessários para a correta execução dos
serviços durante toda a vigência da contratação.

Os serviços não são de natureza continuada e serão executados de acordo com a demanda apresentada.

A duração inicial do contrato será conforme o cronograma apresentado pela contratada.

Os termos técnicos deverão ser interpretados com o significado preconizado pelas normas técnicas da Associação Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT). As contratadas deverão obedecer rigorosamente as especificações técnicas das normas relacionados
ao assunto, bem como seguir os procedimentos contidos no detalhamento do objeto previsto neste Termo de Referência.

Os serviços elencados em cada contrato, ou documento equivalente, terão o tempo de execução conforme cronograma
apresentado pela contratada e aprovado pela contratante, podendo ser prorrogado por igual período a critério do fiscal técnico. Os
casos omissos serão resolvidos em comum acordo entre a Contratada e a Fiscalização.

Após a assinatura do contrato, as contratadas assumirão inteira responsabilidade sobre os elementos apresentados para a execução
dos serviços, não sendo admitidas quaisquer alegações quanto à omissão destes elementos que venham onerar a obra.

As contratadas deverão se responsabilizar pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos à legislação social e
trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado para os serviços, objeto do contrato. As contratadas
deverão efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais ou trabalhistas incidentes ou que vierem a
incidir sobre o objeto do contrato, até o recebimento definitivo dos serviços.
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As contratadas ficarão responsáveis pelo fornecimento total de mão de obra especializada e de todos os materiais, bem como dos
equipamentos necessários a realização de todos os serviços contratados, de acordo com as especificações técnicas e demais
documentos, em anexo a este Edital. Serão rejeitados pela Fiscalização, todos os trabalhos que não satisfaçam às condições
contratuais. As contratadas ficarão obrigadas a demolir e refazer os trabalhos rejeitados, ficando por sua conta exclusivas as
despesas adicionais decorrentes. As contratadas ficarão responsáveis pela vigilância e guarda de todos os materiais utilizados, até
a aceitação formal dos serviços, inclusive por quaisquer danos causados nas dependências da Unidade, ou a terceiros, no decorrer
da realização dos serviços. Todas as instalações existentes que, por ocasião da execução dos serviços pela Contratada, forem
danificadas ou destruídas, mesmo que involuntariamente, deverão ser recompostas, mantendo as mesmas características e
dimensões das instalações originais, sem ônus a contratante. As contratadas serão responsáveis pelo Contrato de Seguro para
Acidentes de Trabalho e danos a terceiros, firmado entre a mesma e companhia idônea. Caberá às Contratadas oferecerem as
condições de segurança e prevenção contra acidentes de trabalho, de acordo com as normas regulamentares editadas pelo MTE –
Ministério do Trabalho e Emprego.

Quanto aos procedimentos de trabalho, as contratadas deverão atender as determinações das NR‟s (Normas Regulamentadoras
do Ministério do Trabalho e Emprego):

a) NR-6 - Equipamentos de Proteção Individual – EPI;

b) NR-11 - Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais;

c) NR-17 - Ergonomia;

d) NR-18 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção; e

e) NR-35 - Trabalho em Altura.

Além dos pontos acima, o adjudicatário deverá apresentar declaração de que tem pleno conhecimento das condições necessárias
para a prestação do serviço como requisito para celebração do contrato.

Reserva-se à Fiscalização o direito de paralisar o andamento dos serviços e a aplicação e utilização de materiais ou
equipamentos, desde que não satisfaçam o que está contido nestas especificações, obrigando-se as contratadas a desmancharem
por sua conta e risco o que for impugnado, refazendo tudo de acordo com as mesmas especificações.

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

5. Levantamento de Mercado

As divisórias do tipo drywall são amplamente utilizadas nos serviços de ampliação e readequação de ambientes internos. A
aplicação é rápida, limpa, possibilita uma intervenção menos contundente no ambiente, proporcionando inclusive um
funcionamento parcial mesmo no local onde ocorrerá a instalação. As divisórias são usadas na compartimentação dos espaços e
melhoria das condições ambientais, proporcionando privacidade e isolamento acústico e térmico.

O rebaixamento do teto em drywall possibilita que o mesmo material seja aplicado no ambiente, de forma prática e harmônica,
além das vantagens já descritas no item anterior. Por ser o mesmo material, aumenta-se o custo-benefício da administração.

A troca do piso será realizada com remoção do revestimento anterior. A opção “piso sobre piso”, mais barata e de prontificação
mais rápida, foi descartada devido à impossibilidade de ajustar a porta principal da entrada do GAP, que tem dimensões de 2,8m
de altura por 4m de largura, confeccionada em ferro.

A justificativa da contratação dos serviços descritos neste Estudo Técnico Preliminar, esclarece que a adequação do GAP tem por
finalidade aumentar a capacidade de atendimento ao público, e a solução de mercado que apresenta o melhor aproveitamento do
mobiliário em ambientes dar-se por meio de móveis planejados.
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6. Descrição da solução como um todo

O objetivo da contratação é atender as demandas de adequação do GAP, com fornecimento de material, desmontagem e
montagem, retirada de resíduos, além de acessórios utilizados nesses serviços, por empresas especializadas. Os itens deverão ser
contratados de acordo com a necessidade apresentada, conforme descrição do Termo de Referência. Os serviços necessários para
o atendimento da adequação do ambiente do GAP, serão divididos em três principais demandas:

Remoção sem aproveitamento do rebaixamento do teto e das divisórias indicadas na planta baixa, e instalação de nova
estrutura em drywall;

A redefinição da nova iluminação, incluindo novas luminárias, estará atrelada ao serviço de instalação do novo
rebaixamento do teto, em drywall;

Remoção sem aproveitamento do revestimento do piso e instalação de novo revestimento; e

Serviço de confecção de mobiliário para novos guichês e balcões de atendimento.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Os quantitativos solicitados neste Estudo Técnico Preliminar foram determinados da seguinte forma:

SERVIÇO DE REDEFINIÇÃO DO LAYOUT DE PARTE DAS PAREDES, DE TODO O TETO E TROCA DO
REVESTIMENTO DO PISO: A metragem quadrada dos serviços foi levantada de acordo com o anexo II e foi acrescida
uma metragem com possíveis perdas durante a execução.
Serviço dos móveis planejados: O desenho inicial do projeto consta no anexo III. Serão 11 guichês de atendimento
(sendo um para registro fotográfico), 01 balcão de triagem, armários da secretaria, 02 balcões de apoio e 01 balcão
dobrável que servirá como saída para o salão.
Luminárias: A NBR-5413 recomenda para ambientes de trabalho (Iluminação geral para área de trabalho) que a
iluminação tenha uma média de 750 lux por metro quadrado. Serão utilizadas 60 luminárias de painel LED 24W
sobrepor modelo quadrado temperatura fria.
Eletrocalha e acessórios: Serão necessárias 14 eletrocalhas  de 3m para atendimento dos guichês de atendimento com o
objetivo de distribuição dos cabos lógicos, considerando a distância de 11,34m do guichê de atendimento,   4,29m da
entrada da Secretaria do GAP,  5,96m do balcão de triagem, 3m da sala do Encarregado e 13,66m até o acesso ao CPD.
Computadores: Serão adquiridos 18 computadores, sendo 11 para os guichês de atendimento, 4 para os balcões de
triagem, 2 para a secretaria e 1 para o Encarregado do Setor.
Estabilizadores: Serão adquiridos um para cada computador.
Central de distribuição de pontos de rede: Serão adquiridos 01 rack fechado, 02 patch panel de 48 portas, 02 switches  de
48 posições e 01 nobreack de 1.2 KVA para a estruturação da rede. Se faz necessário adquirir um switch/patch panel de
48 portas para atendimento dos 18 computadores com mais um acesso de backup para cada, totalizando uma necessidade
mínima de 36 pontos de acesso.

 

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R$): 218.688,91

O custo estimado para a contratação em estudo foi obtido por meio de pesquisa de mercado inicial com fornecedores e consulta
ao Painel de Preços, conforme detalhado na Tabela 1.

Estimativa do Valor da Contratação

CLASSE OBJETO UF QTD VALOR UNIT VALOR TOTAL

Serviço de 
Adequação do 
GAP - GND3

Serviço de instalação de parede com placas de 
gesso acartonado (drywall) com duas faces 

simples e estrutura metálica com guias simples
M2 60 R$ 118,60 R$ 7.116,00

Substituição do teto drywall M2 130 R$ 70,00 R$ 9.100,00

Substituição de piso M2 170 R$ 94,32 R$ 16.034,40
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Material de 
Construção - 

GND3

fios elétricos, espelhos para interruptores, 
tomadas, eletroduto, luminárias, bacia e caixa

UN - - R$ 5.342,70

Material de 
Informática - 

GND3

eletrocalha, cabo de rede, caixa de sobrepor, 
calha de PVC e conector RJ45

UN - - R$ 5.320,60

Mobiliário - 
GND4

Serviço de Móveis Planejados - guichê e balcão SVÇ 1 R$ 48.514,34 R$ 48.514,34

Cadeira longarina de espera com 4 assentos UN 5 R$ 1.300,00 R$ 6.500,00

Cadeira longarina de espera com 3 assentos UN 3 R$ 1.100,00 R$ 3.300,00

Cadeira longarina de atendimento individual UN 14 R$ 700,00 R$ 9.800,00

Ar condicionado 60.000 BTU UN 2 R$ 7.529,00 R$ 15.058,00

Material de 
Informática 

Permanente - 
GND4

Aquisição de computadores UN 18 R$ 4.223,29 R$ 76.019,13

Switches de 48 posições UN 2 R$ 4.000,00 R$ 8.000,00

Estabilizadores UN 18 R$ 150,93 R$ 2.716,74

Nobreak de 1.200 KVA UN 1 R$ 815,00 R$ 815,00

Aquisição de um Rack fechado para 
estruturação de rede

UN 1 R$ 2.800,00 R$ 2.800,00

Patch panel de 48 portas UN 2 R$ 1.126,00 R$ 2.252,00

VALOR TOTAL R$ 218.688,91

Tabela 1

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

O parcelamento da presente solução é viável e não representa perda de economia de escala.

Os serviços deste estudo serão licitados da seguinte forma:

O rebaixamento do teto e a instalação de novas divisórias, ambas em drywall, serão licitadas em um único grupo por se
tratarem de serviços dependentes na sua execução e utilizarem o mesmo tipo de material e, com isto, a execução ganhará
celeridade e padronização. A substituição do piso será realizado em um outro grupo por se tratar de serviço independente
do primeiro. Destaque-se por último, a decisão do TCU em orientação que se ajusta às especificidades deste
Estudo,  no  sentido  de  que  “inexiste  ilegalidade  na  realização  de  Pregão  com  previsão  de adjudicação por lotes, e
não por itens, desde que os lotes sejam integrados por itens de uma mesma natureza e que guardem relação entre si”.
Acórdão 5.260/2011-1ª Câmara.

O serviço planejado do mobiliário para confecção dos guichês, armários e balcões de atendimento será realizado por uma
licitação distinta por se tratar de serviço cujo objeto é de investimento (melhoria), o que altera sua natureza de despesa.

As soluções para as demais necessidades serão realizadas por meio de Adesão, Dispensa de Licitação ou por meio de mão de
obra técnica da própria CPRJ, sendo necessário para esta, a aquisição de material para a realização do serviço.

 

 

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não há contratações correlatas e/ou interdependentes.
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11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

Em consideração ao alinhamento entre objeto de contratação com o planejamento do órgão ou entidade, a partir da previsão no
Plano Anual de Contratações (PAC), observa-se o que diz o art. 7º, inciso IX, da Instrução Normativa nº 40/2020:

IX - demonstração do alinhamento entre a contratação e o planejamento do órgão ou entidade, identificando a previsão no Plano
Anual de Contratações ou, se for o caso, justificando a ausência de previsão.

Em complemento à IN 40/2020, explicita-se o Art. 2°da Normativa 01/2019:

Art. 2° Cada Unidade de Administração de Serviços Gerais - UASG deverá elaborar anualmente o respectivo PAC, contendo
todos os itens que pretende contratar no exercício subsequente.

Para o PAC de 2022, que na Marinha do Brasil é representado pelo Plano de Aplicação de Recursos (PAR), a CPRJ incluiu no
seu planejamento as demandas apresentadas neste estudo, o que pode ser percebido por meio do recebimento da Emenda
Parlamentar 40390005 (Anexo I, que faz parte do Projeto de Lei Orçamentária Anual para 2022, oriunda da PLN 19/2021.

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

Benefícios diretos:

Adequar e modernizar as instalações do GAP;

Garantir a revitalização estrutural de parte das dependências da CPRJ, agregando valor como imóvel;

Elevar as condições de habitabilidade do GAP, dos militares e servidores civis que ali desempenham suas funções;

Ampliar a oferta do atendimento prestado pelo GAP e concomitantemente elevar a qualidade dos serviços, contribuindo assim
para comunidade marítima nos assuntos correlatos à atividade e que sejam de competência da Autoridade Marítima.

Benefícios indiretos:

Evitar a ocorrência de pequenos reparos, que eventualmente ocorrem em estruturas danificadas pelo desgaste natural do tempo; e

Com o aumento da oferta no atendimento do GAP, coopera-se diretamente nas ocorrências de infrações, porque o público
externo terá maior possibilidade de solucionar pendências relativas ao assunto.

13. Providências a serem Adotadas

a) Será providenciada Portaria para estabelecimento do Fiscal do Contrato. O servidor escolhido deverá ter conhecimento do
objeto a ser fiscalizado; e

b) O GAP será transferido para outro local com a finalidade de não interromper o atendimento, garantir a segurança dos
usuários,  servidores  e evitar qualquer tipo de dano nos compartimento que sofrerão as intervenções.

14. Possíveis Impactos Ambientais

Serviços de alvenaria e marcenaria geram resíduos e rejeitos, e a fase de planejamento da contratação deve considerar medidas
para a minimizar sua geração e prever sua destinação ambiental adequada. Essa contratação prevê o uso de materiais com baixo
custo de manutenção e longa duração, visando a sustentabilidade.

Em relação aos materiais retirados e resíduos gerados, será prevista a disposição final adequada e sustentável, de modo a evitar
danos à saúde pública e à segurança, e minimizar os impactos ambientais adversos. As caçambas de caliça/entulho contratadas
devem ser destinadas a Centrais de Reciclagem de Resíduos da Construção Civil (RCD) registradas. A empresa contratada
deverá adotar as seguintes práticas de sustentabilidade na execução dos serviços, quando couber, podendo o FISCAL/GESTOR
solicitar, no período de execução dos serviços, a comprovação destas práticas:
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- Uso de produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados que obedeçam às classificações e
especificações determinadas pela ANVISA;

- Adoção de medidas para evitar o desperdício de água tratada, para fins de aplicação da Lei nº 14.026, de 15 de julho de
2020;

- Adoção de medidas para evitar o desperdício de energia elétrica; e

- Realização da separação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da Administração Pública
Federal direta, autárquica e fundacional, na fonte geradora, e a sua destinação às associações e cooperativas dos
catadores de materiais recicláveis, que será procedida pela coleta seletiva do papel para reciclagem, quando couber, nos
termos da IN/MARE nº 6, de 3 de novembro de 1995 e do Decreto nº 5.940, de 25 de outubro de 2006.

Sobre a necessidade de licenciamento ambiental, vide Lei nº 6938, de 1981, Resolução CONAMA nº 001, de 23 de janeiro de
1986, Resolução CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 e respectivo Anexo I, não há exigência de tal procedimento para
a execução da contratação.

As exigências de sustentabilidade estão adequadas ao mercado e o mercado está preparado para prover o produto ou prestar o
serviço de acordo com os requisitos de sustentabilidade exigidos.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável

15.1. Justificativa da Viabilidade

A contratação é viável e necessária, o mercado possui um amplo número de empresas especializadas com qualificação e 
capacidade técnica para a execução dos serviços desejados. Em relação aos riscos, os mesmos foram mapeados de forma a mitigá-
los e o servidor selecionado para a fiscalização do contrato possui capacidade técnica necessária para avaliar a execução pela 
futura contratada. Por fim, a contratação proporcionará como benefício direto, mais segurança para a execução da rotina de 
trabalho.

16. Responsáveis

Declaro viável esta contratação, estando presentes todos os elementos necessários à identificação do objeto, seu custo e todos 
os critérios de planejamento de forma clara e concisa.

 

CARLOS ANTÔNIO CABRAL BARRETO
Capitão de Corveta (RM1-T) - Integrante Requisitante - Encarregado do Grupo de Atendimento ao Público

 

 

Declaro viável esta contratação com base neste Estudo Técnico Preliminar.

 

JOÃO BATISTA ARMANI
Servidor Civil - Integrante Técnico - Encarregado da Assessoria de TIC

 

 

Declaro viável esta contratação com base neste Estudo Técnico Preliminar.

 

ANDRÉ LUIZ DE MOUTA LOPES
Suboficial (ET) - Integrante Técnico
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Declaro viável esta contratação com base neste Estudo Técnico Preliminar.

 

ANDERSON COUTINHO DOS SANTOS
Suboficial (MR) - Integrante Técnico

 

 

Declaro viável esta contratação com base neste Estudo Técnico Preliminar.

 

CELSO EDUARDO PEREIRA ROSA
Terceiro-Sargento (EL) - Integrante Técnico

 

 

Declaro viável esta contratação com base neste Estudo Técnico Preliminar.

 

SÉRGIO DE CARVALHO NASCIMENTO JÚNIOR
Terceiro-Sargento (AM) - Integrante Administrativo

 

 

Declaro viável esta contratação com base neste Estudo Técnico Preliminar.

 

JÔNATAS FERNANDO FIGUEIREDO LIMA
Capitão-Tenente (IM) - Autoridade Competente do Setor de Licitações

 

 

De acordo.

 

RENATO VIEIRA MELGAÇO
Capitão de Fragata - Agente Fiscal

 

 

Aprovo o presente Estudo Técnico Preliminar.

 

ALESSANDER ANTUNES PEIXOTO
Capitão de Mar e Guerra - Ordenador de Despesas
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Anexo I - Planta-Baixa-GAP-DOCM.pdf
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Anexo II - Medidas-Serviço-GAP.pdf
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Anexo III - Desenho-Inicial-Projeto-Adequação-GAP.
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