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MINISTÉRIO DA CULTURA
Edi cio Parque Cidade Corporate, 7º andar - Bairro Asa Sul, Brasília/DF, CEP 70308-200
Telefone: (61) 2024-2562 / 2597 e Fax: - h p://www.cultura.gov.br

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2017
PROCESSO Nº 01400.013772/2017-18

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o Ministério da Cultura, por meio da
Coordenação de Licitação e Gestão de Contratos, sediada no Setor Comercial Sul, Quadra 9, Lote C, Ed.
Parque Cidade Corporate, Torre B, 7º andar, Brasília-DF, CEP 70.308.200, realizará licitação, na
modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do po menor preço, por item, nos termos da Lei nº
10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto 2.271, de 7 de
julho de 1997, das Instruções Norma vas SLTI/MPOG nº 2, de 30 de abril de 2008, e nº 02, de 11 de
outubro de 2010, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de
junho de 2007, do Decreto n° 6.204, de 05 de setembro de 2007 e do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de
2013, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências
estabelecidas neste Edital.
Data da sessão: 08/11/2017
Horário: 10:00 h
Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br
1.

DO OBJETO
1.1.
O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a
contratação de serviços comuns de engenharia civil, conforme condições, quan dades, exigências e
especiﬁcações discriminadas nos projetos e demais documentos anexos a este Edital.
1.2.
Referência.

A licitação será composta por item único, conforme tabela constante do Termo de

1.3.
A licitação será realizada pelo regime de empreitada por preço global, sagrando-se
vencedor o licitante que ofertar o menor preço.
2.

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
2.1.
As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação
orçamentária própria, prevista no orçamento da União para o exercício de 2017, na classiﬁcação
abaixo:
Gestão/Unidade: 00001/420044
Fonte: 0100000000
Programa de Trabalho: 13.392.2027.14U2.0001
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Elemento de Despesa: 339000
PI: 7DDFI040001
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 poderá ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal, no
sí o www.comprasgovernamentais.gov.br, com a solicitação de login e senha pelo interessado.
3.3.
O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do
licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das
transações inerentes a este Pregão.
3.4.
O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do
sistema, ou ao órgão ou en dade responsável por esta licitação, responsabilidade por eventuais
danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
3.5.
A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente ao
provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.

4.

DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO.
4.1.
Poderão par cipar deste Pregão interessados cujo ramo de a vidade seja compa vel
com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de
Cadastramento Uniﬁcado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no §3º do ar go 8º da IN
SLTI/MPOG nº 2, de 2010.
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.
Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes
expressos para receber citação e responder administra va ou judicialmente;
4.2.3.
1993;

Que se enquadrem nas vedações previstas no ar go 9º da Lei nº 8.666, de

4.2.4.
Que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de
credores, concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação;
4.2.5.
Sociedades coopera vas, uma vez que, pelo modo como é usualmente
executado no mercado, há necessidade de subordinação jurídica entre o obreiro e o
contratado.
4.3.
Será permi da, ainda, a par cipação de licitantes especializadas na prestação dos
serviços objeto da presente licitação consorciadas entre si, desde que apresentando uma única
proposta e Termo de Compromisso de Cons tuição assinado por todos, com a indicação da
empresa-líder, sendo esta, responsável por toda negociação durante o Certame.
4.3.1.
A par cipação de empresas reunidas em consórcio, obedecerá as normas
estabelecidas no art. 33 da Lei nº 8.666/93 e no art. 17 do Decreto nº 3.555/2000.
4.3.2.
Não poderá par cipar desta licitação empresa consorciada por meio de mais de
um consórcio ou isoladamente para o mesmo lote.
4.3.3.
No consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras, a liderança caberá,
obrigatoriamente, à empresa brasileira.
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4.4.
Como condição para par cipação no Pregão, o licitante assinalará “sim” ou “não” em
campo próprio do sistema eletrônico, rela vo às seguintes declarações:
4.4.1.
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.
4.4.1.1.
a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante
não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006,
mesmo que microempresa ou empresa de pequeno porte.
4.4.2.
que está ciente e concorda com as condições con das no Edital e seus anexos,
bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação deﬁnidos no Edital;
4.4.3.
que inexistem fatos impedi vos para sua habilitação no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
4.4.4.
que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a par r de 14 anos, na condição de
aprendiz, nos termos do ar go 7°, XXXIII, da Cons tuição.
4.4.5.
que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução
Norma va SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009.
5.

DO ENVIO DA PROPOSTA
5.1.
O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a data e
horário marcados para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á automa camente a fase de
recebimento de propostas.
5.2.
Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública
observarão o horário de Brasília - DF.
5.3.
O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu
nome no sistema eletrônico, assumindo como ﬁrmes e verdadeiras suas propostas e lances.
5.4.
Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a
sessão pública do Pregão, ﬁcando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da
inobservância de quaisquer mensagens emi das pelo sistema ou de sua desconexão.
5.5.
Até a abertura da sessão, os licitantes poderão re rar ou subs tuir as propostas
apresentadas.
5.6.
O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrônico, dos seguintes campos:
5.6.1.
5.7.

valor total do item.
Todas as especiﬁcações do objeto con das na proposta vinculam a Contratada.

5.8.
Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na prestação dos serviços.
5.9.
O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da
data de sua apresentação.
6.

DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES
6.1.
A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema
eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
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6.2.
O Pregoeiro veriﬁcará as propostas apresentadas, desclassiﬁcando desde logo aquelas
que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, ou contenham
vícios insanáveis.
6.2.1.
A desclassiﬁcação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os par cipantes.
6.2.2.
A não desclassiﬁcação da proposta não impede o seu julgamento deﬁni vo em
sen do contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
6.3.
O sistema ordenará automa camente as propostas classiﬁcadas, sendo que somente
estas par ciparão da fase de lances.
6.4.
O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagem entre o Pregoeiro e
os licitantes.
6.5.
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.
6.5.1.

O lance deverá ser ofertado pelo total do item.

6.6.
Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário ﬁxado para
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
6.7.
O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao úl mo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.
6.8.
O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a
vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos
6.9.
Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.
6.10.
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.
6.11.
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.
6.12.
Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será
suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos par cipantes.
6.13.
A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. O
sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá
período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, ﬁndo o qual
será automa camente encerrada a recepção de lances.
6.14.
Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na
hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o úl mo lance por ele ofertado, para
efeito de ordenação das propostas.
6.15.
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 6.204, de 2007.
6.16.
Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que
se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da proposta ou lance de menor preço
serão consideradas empatadas com a primeira colocada.
6.17.
A melhor classiﬁcada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma
úl ma oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo
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de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automá ca para tanto.
6.18.
Caso a microempresa ou 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.
6.19.
No caso de equivalência dos valores apresentados pela microempresa, empresa de
pequeno porte e equiparados que se encontrem em situação de empate, será realizado sorteio para
que se iden ﬁque a primeira que poderá apresentar melhor oferta.
6.20.
Eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele previsto no
art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos serviços:
6.20.1.

prestados por empresas brasileiras;

6.20.2.
prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no País.
6.21.
Persis ndo o empate, o critério de desempate será o sorteio, em ato público para o
qual os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo.
7.

DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.
7.1.
Encerrada a etapa de lances e depois da veriﬁcação de possível empate, o Pregoeiro
examinará a proposta classiﬁcada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade, bem
como quanto ao cumprimento das especiﬁcações do objeto.
7.2.

Será desclassiﬁcada a proposta que:
7.2.1.

não es ver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;

7.2.2.
con ver vícios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou
defeitos capazes de diﬁcultar o julgamento;
7.2.3.
anexos;

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

7.2.4.
con ver oferta de vantagem não prevista neste edital, inclusive ﬁnanciamentos
subsidiados ou a fundo perdido, ou apresentar preço ou vantagem baseada nas ofertas dos
demais licitantes;
7.2.5.

Apresentar, na composição de seus preços:
7.2.5.1.

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

7.2.5.2.

custo de insumos em desacordo com os preços de mercado;

7.2.5.3.
quan ta vos de mão-de-obra, materiais ou equipamentos insuﬁcientes
para compor a unidade dos serviços.
7.3.
Será desclassiﬁcada a proposta ou lance vencedor cujo preço global orçado ou o
preço de qualquer uma das etapas previstas no cronograma sico-ﬁnanceiro tenha superado os
preços de referência discriminados na Planilha de Previsão de Custos, Anexo I do Termo de
Referência, anexo a este edital.
7.4.
A par cipação na presente licitação implica a concordância do licitante com a
adequação de todos os projetos anexos a este edital, de modo que eventuais alegações de falhas ou
omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especiﬁcações, memoriais e estudos técnicos
preliminares dos projetos não poderão ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total
do futuro contrato, nos termos do art. 13, II do Decreto n. 7.983/2013.
7.5.
Será igualmente desclassiﬁcada a proposta manifestamente inexequível. Considera-se
inexequível a proposta de preços ou menor lance que comprovadamente, for insuﬁciente para a
cobertura dos custos da contratação, apresente preços unitários simbólicos, irrisórios ou de valor
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zero, incompa veis 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 e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele
renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
7.6.
O exame da inexequibilidade observará a fórmula prevista no art. 48, §§ 1º e 2º da Lei
nº 8.666, de 1993.
7.7.
Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do §
3° do ar go 43 da Lei n° 8.666, de 1993, a exemplo das enumeradas no §3º, do art. 29, da IN
SLTI/MPOG nº 2, de 2008.
7.8.
Quando o licitante apresentar preço ﬁnal inferior a 30% (trinta por cento) da média
dos preços ofertados para o mesmo item, não sendo possível a sua imediata desclassiﬁcação por
inexequibilidade, será obrigatória a realização de diligências para o exame da proposta.
7.9.
Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que
fundamentam a suspeita.
7.10.
O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por meio de
funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no “chat” prazo mínimo de 2 (duas) horas, sob
pena de não aceitação da proposta.
7.10.1.
O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação
escrita e jus ﬁcada do licitante, formulada antes de ﬁndo o prazo estabelecido, e formalmente
aceita pelo Pregoeiro.
7.11.
Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destaca-se a proposta
inicial, ajustada ao lance vencedor, a ser encaminhada após solicitação do Pregoeiro, deverá ser
emi da por computador ou da lografada, redigida em língua portuguesa, com clareza, sem
emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada, como também
rubricadas todas as suas folhas pelo licitante ou seu representante, deverá conter:
7.11.1.
Especiﬁcações do objeto de forma clara, observadas as especiﬁcações
constantes dos projetos elaborados pela Administração;
7.11.2.
Preços unitários e valor global da proposta, em algarismo, expresso em moeda
corrente nacional (real), de acordo com os preços pra cados no mercado, considerando o
modelo de Proposta de Preços anexo ao Edital (Anexo VII do Termo de Referência);
7.11.2.1.
Na composição dos preços unitários o licitante deverá apresentar
discriminadamente as parcelas rela vas à mão de obra, materiais, equipamentos e
serviços;
7.11.2.2.
Nos preços cotados deverão estar incluídos todos os insumos que os
compõem, tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros
que incidam na contratação do objeto;
7.11.2.3.
Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão reﬂe r
com ﬁdelidade os custos especiﬁcados e a margem de lucro pretendida;
7.11.2.4.
Não se admi rá, na proposta de preços, custos iden ﬁcados mediante o
uso da expressão “verba” ou de unidades genéricas.
7.11.3.
Cronograma sico-ﬁnanceiro, conforme modelo Anexo ao Edital (Anexo II do
Termo de Referência);
7.11.3.1.
O cronograma sico-ﬁnanceiro proposto pelo licitante deverá observar o
cronograma de desembolso máximo por período constante do Termo de Referência,
bem como indicar os serviços pertencentes ao caminho crí co da obra.
https://sei.cultura.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=474185&infra_sis…

6/45

25/10/2017

:: SEI / MINC - 0404543 - Edital ::

7.11.4.
Bene cios e Despesas Indiretas - BDI e Composição dos Encargos Sociais sobre
a mão de obra, detalhando todos os seus componentes, inclusive em forma percentual,
conforme modelos anexos ao Edital (Anexos V e VI do Termo de Referência);
7.11.4.1.
Os custos rela vos a administração local, mobilização e desmobilização e
instalação de canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam
ser apropriados como custo direto da obra, não poderão ser incluídos na composição do
BDI, devendo ser cotados na planilha orçamentária.
7.11.4.2.
As alíquotas de tributos cotadas pelo licitante não podem ser superiores
aos limites estabelecidos na legislação tributária;
7.11.4.3.
Os tributos considerados de natureza direta e personalís ca, como o
Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ e a Contribuição Sobre o Lucro Líquido CSLL, não deverão ser incluídos no BDI;
7.11.4.4.
As licitantes sujeitas ao regime de tributação de incidência nãocumula va de PIS e COFINS devem apresentar demonstra vo de apuração de
contribuições sociais comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados
na taxa de BDI correspondem à média dos percentuais efe vos recolhidos em virtude
do direito de compensação dos créditos previstos no art. 3º das Leis 10.637/2002 e
10.833/2003, de forma a garan r que os preços contratados pela Administração Pública
reﬂitam os bene cios tributários concedidos pela legislação tributária.
7.11.4.5.
As empresas optantes pelo Simples Nacional deverão apresentar os
percentuais de ISS, PIS e COFINS, discriminados na composição do BDI, compa veis as
alíquotas a que estão obrigadas a recolher, conforme previsão con da no Anexo IV da
Lei Complementar 123/2006.
7.11.4.6.
A composição de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples
Nacional não poderá incluir os gastos rela vos às contribuições que estão dispensadas
de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispões o art. 13, § 3º, da referida
Lei Complementar;
7.11.4.7.
Nos casos de adi vos contratuais incluindo novos serviços, será u lizada
a taxa de BDI do orçamento base da licitação, sempre que a taxa de BDI adotada pela
contratada for injus ﬁcadamente elevada, com vistas a garan r o equilíbrio econômicoﬁnanceiro do contrato e a manutenção do percentual de desconto ofertado pelo
contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Cons tuição Federal e ao art. 14
do Decreto 7.983/2013;
7.11.5.
Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da
data de abertura do certame.
7.11.6.
Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o teor das propostas apresentadas,
seja quanto ao preço ou quaisquer outras condições que importem em modiﬁcações de seus
termos originais, ressalvadas apenas as alterações absolutamente formais, des nadas a sanar
evidentes erros materiais, sem nenhuma alteração do conteúdo e das condições referidas,
desde que não venham a causar prejuízos aos demais licitantes.
7.11.7.
Erros formais no preenchimento da planilha não são mo vo suﬁciente para a
desclassiﬁcação da proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de
majoração do preço ofertado, atendidas as demais condições de aceitabilidade.
7.12.
Se a proposta ou lance vencedor for desclassiﬁcado, o Pregoeiro examinará a
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classiﬁcação.
7.13.
Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova
data e horário para a con nuidade da mesma.
7.14.
O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao
licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o ﬁm de negociar a obtenção de melhor preço,
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vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.
7.14.1.
Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja ob do preço melhor.
7.14.2.
A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.
7.15.
Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente,
haverá nova veriﬁcação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ﬁcto, previsto nos ar gos
44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.
8.

DA HABILITAÇÃO
8.1.
Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante
detentor da proposta classiﬁcada em primeiro lugar, o Pregoeiro veriﬁcará o eventual
descumprimento das condições de 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:
8.1.1.

SICAF;

8.1.2.
Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, man do pela
Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
8.1.3.
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).
8.1.4.

Lista de Inidôneos, man da pelo Tribunal de Contas da União - TCU;

8.1.5.
A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do 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.
8.1.6.
Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado,
por falta de condição de par cipação.
8.2.
O SICAF será u lizado para aferição da habilitação jurídica e da regularidade ﬁscal
federal e trabalhista por meio de consulta “on line”.
8.3.
Também poderão ser consultados os sí os oﬁciais emissores de cer dões,
especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao SICAF.
8.4.
Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a cer dão correspondente através do sí o
oﬁcial, ou na hipótese de se encontrar vencida no referido sistema, o licitante será convocado a
encaminhar, no prazo de 2 (duas) horas, documento válido que comprove o atendimento das
exigências deste Edital, sob pena de inabilitação, ressalvado o disposto quanto à comprovação da
regularidade ﬁscal das microempresas e empresas de pequeno porte, conforme estatui o art. 43, §
1º da LC nº 123, de 2006.
8.5.
Os licitantes que não es verem cadastrados no Sistema de Cadastro Uniﬁcado de
Fornecedores – SICAF além do nível de credenciamento exigido pela Instrução Norma va
SLTI/MPOG nº 2, de 2010, deverão apresentar a seguinte documentação rela va à Habilitação
Jurídica e à Regularidade Fiscal e trabalhista, nas condições seguintes:
8.6.

Habilitação jurídica:
8.6.1.
No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas
Mercan s, a cargo da Junta Comercial da respec va sede;
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8.6.2.
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;
8.6.3.
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;
8.6.4.
No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: cer dão expedida
pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que
comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do ar go
8° da Instrução Norma va n° 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do
Comércio - DNRC;
8.6.5.
No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País:
decreto de autorização.
8.6.6.
Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou
da consolidação respec va;
8.7.

Regularidade ﬁscal e trabalhista:
8.7.1.

prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;

8.7.2.
prova de regularidade com a Fazenda Nacional (cer dão conjunta, emi da pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, quanto aos
demais tributos federais e à Divida A va da União, por elas administrados, conforme art. 1º,
inciso I, do Decreto nº 6.106/07);
8.7.3.

prova de regularidade com a Seguridade Social (INSS);

8.7.4.

prova de regularidade com o Fundo de Garan a do Tempo de Serviço (FGTS);

8.7.5.
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;
8.7.6.
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 compa vel com o objeto
contratual;
8.7.7.
licitante;

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

8.7.8.
caso o fornecedor seja considerado isento de tributos relacionados ao objeto
licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração emi da
pela correspondente Fazenda do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na
forma da lei;
8.7.9.
caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa ou empresa de
pequeno porte, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação
de regularidade ﬁscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.
8.8.
Os licitantes que não es verem cadastrados no Sistema de Cadastro Uniﬁcado de
Fornecedores – SICAF no nível da Qualiﬁcação Econômico-Financeira, conforme Instrução
Norma va SLTI/MPOG nº 2, de 2010, deverão apresentar a seguinte documentação:
8.8.1.
Cer dão nega va de falência ou recuperação judicial, ou liquidação judicial, ou
de execução patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou
de seu domicílio, dentro do prazo de validade previsto na própria cer dão, ou, na omissão
desta, expedida a menos de 30 (trinta) dias contados da data da sua apresentação;
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8.8.2.
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;
8.8.2.1.
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;
8.8.2.2.
em se tratando de licitação para locação de materiais, não se exigirá da
microempresa ou empresa de pequeno porte a apresentação de balanço patrimonial do
úl mo exercício social;
8.8.3.
comprovação da situação ﬁnanceira da empresa será constatada mediante
obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
resultantes da aplicação das fórmulas:
A vo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
A vo Total
SG =
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
A vo Circulante
LC =
Passivo Circulante
LG =

8.8.4.
As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem resultado inferior
ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e
Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar patrimônio líquido não inferior a 10% (dez por
cento) do valor es mado da contratação ou do item per nente.
8.9.
As empresas, cadastradas ou não no SICAF, tendo em conta que se trata de execução
de serviços de engenharia/arquitetura em ediﬁcação histórica tombada, deverão comprovar, ainda,
a qualiﬁcação técnica, por meio de:
8.9.1.

Para a Restauração da Cobertura:
8.9.1.1.
Cer dão de registro e quitação no Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia (CREA) e/ou no Conselho de Arquitetos e Urbanistas (CAU),
comprovando a regularidade da situação da licitante e de seus Responsáveis Técnicos,
na forma da legislação vigente;
8.9.1.2.
Atestado(s) de Capacidade Técnica (cer dão(ões)), expedido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que o licitante executou ou está
executando serviços equivalentes em quan dades, prazos e caracterís cas compa veis
ou superiores ao objeto desta licitação:
8.9.1.2.1.
Minimo de 446 m² (quatrocentos e quarenta e seis metros
quadrados) de restauração em coberturas (telhados) em prédios tombados, o que
corresponde à 50% (cinquenta por cento) dos quan ta vos a serem licitados do
início de sua execução, apenas aceito mediante a apresentação do contrato.
8.9.1.2.2.
Para a comprovação do quan ta vo mínimo exigido, será aceito o
somatório de atestados.
8.9.1.2.3.
Quando da aceitação de atestados para comprovação de
qualiﬁcação técnica emi dos com base em contrato em andamento, será
veriﬁcado se a licitante já executou percentual razoável em relação à vigência
total do contrato, para ﬁns de comprovar a ap dão para o desempenho da
a vidade per nente e compa vel com o objeto da licitação, nos moldes do art.
30, II, da Lei nº 8.666/1993.
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8.9.1.3.
Atestado de Capacidade técnico-proﬁssional - Prova de possuir no seu
quadro técnico permanente, na data de entrega da proposta, proﬁssional de nível
superior detentor de cer dão (ões) ou atestado(s) um ou mais de um, fornecido(s) por
pessoa jurídica de direito público ou privado, acompanhado de Cer dão de Acervo
Técnico (CAT) expedida pelo CREA ou no CAU, demonstrando sua ap dão por já haver
sido responsável técnico por a vidade per nente e compa vel em caracterís cas com
o objeto da licitação; ﬁcando reservado ao Contratante o direito de solicitar cópia(s)
do(s) contrato(s) a que se refere tal (is) documento(s).
8.9.1.3.1.
Os proﬁssionais acima elencados deverão pertencer ao quadro
permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta,
entendendo-se como tal, para ﬁns deste certame, o sócio que comprove seu
vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o
diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e
Previdência Social; e o prestador de serviços com contrato escrito ﬁrmado com o
licitante, ou com declaração de compromisso de vinculação contratual futura,
casa o licitante se sagre vencedor desta licitação.
8.9.1.4.
Declaração de disponibilidade de pelo menos um arquiteto ou um
engenheiro civil para Coordenar in loco a execução dos serviços licitados, que deverá ter
experiência comprovada no acompanhamento de obras através de Cer dão de Acervo
Técnico emi da pelo CAU e ou CREA em obras com bens tombados em qualquer
instancia com as mesmas caracterís cas, complexidade e porte do objeto em
questão; ou, em vez deste atestado ou cer dão, Diploma de especialização em nível de
pós-graduação, de mestrado ou de doutorado na área de preservação (conservação e
restauração) do patrimônio cultural (ediﬁcado), devidamente reconhecido pelo MEC,
conforme modelo anexo VIII do Termo de Referência.
8.9.1.4.1.
Essa declaração, rela va a coordenação in loco, deverá ser
providenciada mesmo em caso de o proﬁssional constar no quadro permanente
da empresa.
8.9.1.5.
O mesmo proﬁssional poderá ser u lizado para comprovação da
capacidade técnico operacional (item 8.9.1.3) e para a função de coordenação in
loco (item 8.9.1.4), devendo essa informação constar na declaração de disponibilidade,
sem prejuízo das demais comprovações exigidas, como a Cer dão de Acervo Técnico
(CAT) e Diploma de Especialização exigidos.
8.9.1.6.
No decorrer da execução do projeto, os proﬁssionais de que tratam estes
subitens (8.9.1.3 e 8.9.1.4) poderão ser subs tuídos, nos termos do ar go 30, §10, da
Lei n° 8.666, de 1993, por proﬁssionais de experiência equivalente ou superior, desde
que a subs tuição seja aprovada pela Administração.
8.9.2.
Atestado de vistoria assinado pelo servidor responsável (Anexo X do Termo de
Referência), ou, caso não tenha realizado a vistoria, uma declaração de que possui pleno
conhecimento do objeto (Anexo IX do Termo de Referência).
8.10.
Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima, deverão
ser apresentados em meio digital pelos licitantes, por meio de funcionalidade presente no sistema
(upload), no prazo de 2 (duas) horas, após solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico. Somente
mediante autorização do Pregoeiro e em caso de indisponibilidade do sistema, será aceito o envio
da documentação por meio do e-mail licitacao@cultura.gov.br.
8.11.
Se a menor proposta ofertada for de microempresa ou empresa de pequeno porte e
uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade ﬁscal, a mesma
será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após solicitação do Pregoeiro no sistema
eletrônico, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período.
8.11.1.
A não regularização ﬁscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a
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convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classiﬁcação. Se, na ordem de
classiﬁcação, seguir-se outra microempresa ou empresa de pequeno porte com alguma
restrição na documentação ﬁscal, será concedido o mesmo prazo para regularização.
8.11.2.
Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o
Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a
con nuidade da mesma.
8.12.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de apresentar
quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação, ou apresentá-los em desacordo com o
estabelecido neste Edital.
8.13.
O pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, consultará os sistemas de registros de
sanções SICAF, LISTA DE INIDÔNEOS DO TCU, CNJ E CEIS, visando aferir eventual sanção aplicada à
licitante, cujo efeito torne-a proibida de par cipar deste certame.
8.14.
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.
8.15.
Como condição para a aplicação do tratamento diferenciado previsto na Lei
Complementar n. 123/2006, a Comissão de Licitação poderá realizar consultas e diligências para
veriﬁcar se o somatório dos valores das ordens bancárias recebidas pela ME/EPP, no exercício
anterior, extrapola o limite previsto no ar go 3°, inciso II, da referida Lei, ou o limite proporcional de
que trata o ar go 3°, §2°, do mesmo diploma, em caso de início de a vidade no exercício
considerado.
8.15.3.
Para a microempresa ou empresa de pequeno porte, a consulta também
abrangerá o exercício corrente, para veriﬁcar se o somatório dos valores das ordens bancárias
por ela recebidas, até o mês anterior ao da sessão pública da licitação, extrapola os limites
acima referidos, acrescidos do percentual de 20% (vinte por cento) de que trata o ar go 3°, §§
9°-A e 12, da Lei Complementar n° 123, de 2006;
8.15.4.
A par cipação em licitação na condição de microempresa ou empresa de
pequeno porte, sem que haja o enquadramento nessas categorias, ensejará a aplicação das
sanções previstas em Lei e a exclusão do regime de tratamento diferenciado.
8.16.
O licitante que es ver concorrendo em mais de um item ﬁcará obrigado a comprovar
os requisitos de habilitação cumula vamente, sob pena de inabilitação.
8.17.

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

9.

DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
9.18.

A sessão pública poderá ser reaberta:
9.18.5.
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.
9.18.6.
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, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas
hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da
etapa de lances.

9.19.
reaberta.

Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão

9.19.7.
A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou,
ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.
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9.19.8.
A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados
con dos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais
atualizados.
10.

DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
10.20.
A proposta ﬁnal e os documentos de habilitação originais do licitante declarado
vencedor deverão ser apresentados na Coordenação de Licitação e Gestão de Contratos - COGEC,
no Setor Comercial Sul, Quadra 09, Lote C, Edi cio Parque Cidade Corporate, Torre B, 7º Andar, no
prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar do encerramento da sessão pública.
10.20.9.

A proposta ﬁnal deverá:

10.20.9.1.
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.
10.20.9.2.
apresentar a planilha de custos e formação de preços, devidamente
ajustada ao lance vencedor, em conformidade com o modelo anexo a este instrumento
convocatório.
10.20.9.3.
conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante
vencedor, para ﬁns de pagamento.
10.20.10.
Os documentos de habilitação serão reme dos em original, por qualquer
processo de cópia reprográﬁca, auten cada por tabelião de notas, ou por servidor da
Administração, desde que conferidos com o original, ou publicação em órgão da imprensa
oﬁcial, para análise.
10.21.
A proposta ﬁnal deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no
decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.
10.21.11.
11.

Todas as especiﬁcações do objeto con das na proposta vinculam a Contratada.

DOS RECURSOS
11.22.
Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização ﬁscal de microempresa ou
empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo 30 (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.
11.23.
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.
11.23.12.
Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas
veriﬁcará as condições de admissibilidade do recurso.
11.23.13.
A falta de manifestação mo vada do licitante quanto à intenção de recorrer
importará a decadência desse direito.
11.23.14.
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.
11.24.
O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insusce veis de
aproveitamento.
11.25.
Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no
endereço constante neste Edital.
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12.

DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
12.26.
O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular
decisão dos recursos apresentados.
12.27.
Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos pra cados, a autoridade
competente homologará o procedimento licitatório.

13.

DA GARANTIA DE EXECUÇÃO
13.28.
O adjudicatário, no prazo de 10 (dez) dias após a assinatura do Termo de Contrato,
prestará garan a no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, que será
liberada de acordo com as condições previstas neste Edital, conforme disposto no art. 56 da Lei nº
8.666, de 1993, desde que cumpridas as obrigações contratuais.
13.28.15.
A inobservância do prazo ﬁxado para apresentação da garan a acarretará a
aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de
atraso, até o máximo de 2% (dois por cento).
13.28.16.
O atraso superior a 25 (vinte e cinco dias) dias autoriza a Administração a
promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
cláusulas conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei. n. 8.666, de 1993;
13.29.
A validade da garan a, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger
um período de mais 3 (três) meses após o término da vigência contratual.
13.30.

A garan a assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

13.30.17.
prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não
adimplemento das demais obrigações nele previstas;
13.30.18.
prejuízos causados à Contratante ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo
durante a execução do contrato;
13.30.19.

as multas moratórias e puni vas aplicadas pela Contratante à Contratada;

13.30.20.
obrigações trabalhistas, ﬁscais e previdenciárias de qualquer natureza, não
honradas pela Contratada.
13.31.
A modalidade seguro-garan a somente será aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item anterior.
13.32.
A garan a em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, na Caixa
Econômica Federal, com correção monetária.
13.33.
Caso a opção seja por u lizar tulos da dívida pública, estes devem ter sido emi dos
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme
deﬁnido pelo Ministério da Fazenda.
13.34.
A garan a, se prestada na forma de ﬁança bancária ou seguro-garan a, deverá ter
validade durante a vigência do contrato.
13.35.
No caso de garan a na modalidade de ﬁança bancária, deverá constar expressa
renúncia do ﬁador aos bene cios do ar go 827 do Código Civil.
13.36.
No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garan a
deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições.
13.37.
Se o valor da garan a for u lizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a respec va reposição no prazo máximo de 5 (cinco) dias
úteis, contados da data em que for no ﬁcada.
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13.38.
hipóteses:

A Contratante não executará a garan a na ocorrência de uma ou mais das seguintes

13.38.21.

caso fortuito ou força maior;

13.38.22.

alteração, sem prévia anuência da seguradora, das obrigações contratuais;

13.38.23.
descumprimento das obrigações pelo contratado decorrentes de atos ou fatos
pra cados pela Contratante;
13.38.24.

atos ilícitos dolosos pra cados por servidores da Contratante.

13.39.
Não serão aceitas garan as que incluam outras isenções de responsabilidade que não
as previstas neste item.
13.40.
Caso o valor global da proposta da Adjudicatária seja inferior a 80% (oitenta por
cento) do menor valor a que se referem as alíneas “a” e “b” do § 1º do ar go 48 da Lei n° 8.666, de
1993, será exigida, para a assinatura do contrato, prestação de garan a adicional, igual à diferença
entre o menor valor referido no citado disposi vo legal e o valor da correspondente proposta.
13.41.

Será considerada ex nta a garan a:

13.41.25.
com a devolução da apólice, carta ﬁança ou autorização para o levantamento
de importâncias depositadas em dinheiro a tulo de garan a, acompanhada de declaração da
Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cláusulas
do contrato;
13.41.26.
no prazo de três meses após o término da vigência, caso a Contratante não
comunique a ocorrência de sinistros.
14.

DO TERMO DE CONTRATO
14.42.
Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será ﬁrmado
Termo de Contrato ou aceito instrumento equivalente (Nota de Empenho/Carta
Contrato/Autorização). O prazo de vigência da contratação é de 180 (cento e oitenta) dias contados
da assinatura da ordem de início, prorrogável na forma dos arts. 57, §1° e 79, §5º, da Lei n°
8.666/93.
14.43.
Previamente à contratação, será realizada consulta ao SICAF, pela contratante, para
iden ﬁcar possível proibição de contratar com o Poder Público.
14.43.27.
O adjudicatário terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a par r da data de
sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar o instrumento equivalente,
conforme o caso, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções
previstas neste Edital.
14.43.28.
Alterna vamente à convocação para comparecer perante o órgão ou en dade
para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a
Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite do adjudicatário, mediante
correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja
assinado ou aceito no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.
14.44.
O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por
solicitação jus ﬁcada do adjudicatário e aceita pela Administração.
14.45.
Antes da assinatura do Termo de Contrato, a Administração realizará consulta “on
line” ao SICAF e ao Cadastro Informa vo de Créditos não Quitados - CADIN, cujos resultados serão
anexados aos autos do processo. Tão-somente a inscrição no CADIN não determina a
impossibilidade de contratar.
14.45.29.
Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá
regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de
aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.
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14.46.
Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato ou aceite do
instrumento equivalente, não comprovar que mantém as mesmas condições de habilitação, ou
quando, injus ﬁcadamente, recusar-se à assinatura ou aceite, poderá ser convocado outro licitante,
desde que respeitada a ordem de classiﬁcação, para, após a veriﬁcação da aceitabilidade da
proposta, negociação e comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a contratação, sem
prejuízo das sanções previstas neste Edital e das demais cominações legais.
15.

DO REAJUSTE
15.47.
As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de
Contrato, anexo a este Edital.

16.

DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO
16.48.
Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de ﬁscalização estão previstos no
Termo de Referência.

17.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
17.49.
Referência.

18.

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

DO PAGAMENTO
18.50.
O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados
da apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento dos serviços executados e dos
materiais empregados, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta-corrente
indicados pelo contratado.
18.51.
Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de
que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco)
dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da
Lei nº 8.666, de 1993.
18.52.
A apresentação da Nota Fiscal/Fatura deverá ocorrer no prazo de 10 (dez)
dias, contado da data ﬁnal do período de adimplemento da parcela da contratação a que aquela se
referir.
18.53.
A Nota Fiscal/Fatura será emi da pela Contratada de acordo com os seguintes
procedimentos:
18.53.30.
Ao ﬁnal de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no
Cronograma Físico-Financeiro, a Contratada apresentará a medição prévia dos serviços
executados no período, através de planilha e memória de cálculo detalhada.
18.53.31.
Uma etapa será considerada efe vamente concluída quando os serviços
previstos para aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, es verem executados em sua
totalidade.
18.53.32.
Juntamente com a primeira medição de serviços, a Contratada deverá
apresentar comprovação de matrícula da obra junto à Previdência Social.
18.53.33.
A Contratada também apresentará, a cada medição, os documentos
comprobatórios da procedência legal dos produtos e subprodutos ﬂorestais u lizados naquela
etapa da execução contratual, quando for o caso.
18.53.34.
A medição dos valores per nentes à administração local será feita na mesma
proporção do andamento sico da obra, nos termos deﬁnidos no Projeto Básico e no
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respec vo cronograma, com fulcro em Acórdão n°. 2622/2013 – TCU.
18.54.
A Contratante terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a par r da data da
apresentação da medição, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medição prévia relatada
pela Contratada, bem como para avaliar a conformidade dos serviços executados, inclusive quanto à
obrigação de u lização de produtos e subprodutos ﬂorestais de comprovada procedência legal.
18.55.
A aprovação da medição prévia apresentada pela Contratada não a exime de qualquer
das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação deﬁni va dos serviços executados.
18.56.
Após a aprovação, a Contratada emi rá Nota Fiscal/Fatura no valor da medição
deﬁni va aprovada, acompanhada da planilha de medição de serviços e de memória de cálculo
detalhada.
18.57.
O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo servidor competente, da
Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos
neste Edital.
18.58.
O “atesto” da Nota Fiscal/Fatura ﬁca condicionado à veriﬁcação da conformidade da
Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada com os serviços efe vamente executados, bem
como às seguintes comprovações, que deverão obrigatoriamente acompanhá-la:
18.58.35.
Do pagamento das contribuições sociais (Fundo de Garan a do Tempo de
Serviço e Previdência Social) e da regularidade trabalhista, correspondentes ao mês da úl ma
nota ﬁscal ou fatura vencida, quanto aos empregados diretamente vinculados à execução
contratual, quando não for possível a veriﬁcação da regularidade dos mesmos no Sistema de
Cadastro de Fornecedores - SICAF;
18.58.36.
Da regularidade ﬁscal, constatada através de consulta “on-line” ao SICAF, ou na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sí os eletrônicos oﬁciais
ou à documentação mencionada no ar go 29 da Lei n° 8.666, de 1993;
18.59.
O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor
competente, condicionado este ato à veriﬁcação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura
apresentada em relação aos serviços efe vamente prestados e aos materiais empregados.
18.60.
Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos per nentes
à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como por exemplo,
obrigação ﬁnanceira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento
ﬁcará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo
para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando
qualquer ônus para a Contratante.
18.61.
Nos termos do ar go 36, § 6°, da Instrução Norma va SLTI/MPOG n° 02, de 2008, será
efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade veriﬁcada, sem prejuízo
das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:
18.61.37.

não produziu os resultados acordados;

18.61.38.
deixou de executar as a vidades contratadas, ou não as executou com a
qualidade mínima exigida;
18.61.39.
deixou de u lizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do
serviço, ou u lizou-os com qualidade ou quan dade inferior à demandada.
18.62.
Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emi da a ordem
bancária para pagamento.
18.63.
Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para veriﬁcar
a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
18.64.
Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será
providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua
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situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por
igual período, a critério da contratante.
18.65.
Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela ﬁscalização da regularidade ﬁscal
quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado,
para que sejam acionados os meios per nentes e necessários para garan r o recebimento de seus
créditos.
18.66.
Persis ndo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à
rescisão contratual nos autos do processo administra vo correspondente, assegurada à contratada a
ampla defesa.
18.67.
Havendo a efe va execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente,
até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao
SICAF.
18.68.
Somente por mo vo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse
público de alta relevância, devidamente jus ﬁcado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da
contratante, não será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF.
18.69.
Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação
aplicável, em especial a prevista no ar go 31 da Lei n. 8.212, de 1993.
18.69.40.
A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional não sofrerá a
retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No
entanto, o pagamento ﬁcará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de
documento oﬁcial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei
Complementar.
18.69.41.
Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será
observado o disposto na Lei Complementar nº 116, de 2003, e legislação municipal aplicável.
18.70.
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 efe vo 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 efe vo 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
365 TX = Percentual da taxa anual = 6%.

19.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
19.71.
Comete infração administra va, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o
licitante/adjudicatário que:
19.71.42.
não assinar o termo de contrato ou aceitar/re rar o instrumento equivalente,
quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;
19.71.43.

apresentar documentação falsa;

19.71.44.

deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

19.71.45.

ensejar o retardamento da execução do objeto;
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19.71.46.

não man ver a proposta;

19.71.47.

cometer fraude ﬁscal;

19.71.48.

comportar-se de modo inidôneo;

19.72.
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.
19.73.
O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos
subitens anteriores ﬁcará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes
sanções:
19.73.49.
Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não
acarretarem prejuízos signiﬁca vos ao objeto da contratação;
19.73.50.
Multa de até 0,5% (meio por cento) sobre o valor es mado do(s) item(s)
prejudicado(s) pela conduta do licitante;
19.73.51.
Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no
SICAF, pelo prazo de até cinco anos;
19.74.
A penalidade de multa pode ser aplicada cumula vamente com a sanção de
impedimento.
19.75.
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.
19.76.
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.
19.77.

As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

19.78.
As sanções por atos pra cados no decorrer da contratação estão previstas no Termo
de Referência.
20.

DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
20.79.
Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública,
qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.
20.80.
A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail
licitacao@cultura.gov.br, ou por pe ção dirigida à Coordenação de Licitação e Gestão de Contratos COGEC, protocolada no Setor Comercial Sul, Quadra 09, Lote C, Edi cio Parque Cidade
Corporate, Torre B, 7º Andar.
20.81.
horas.

Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro)

20.82.
certame.

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

20.83.
Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser
enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão
pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.
20.84.
certame.

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

20.85.
As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão
entranhados nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer
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interessado.
21.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
21.86.
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.
21.87.
No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou
falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica,
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e
eﬁcácia para ﬁns de habilitação e classiﬁcação.
21.88.

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

21.89.
As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da
Administração, o princípio da isonomia, a ﬁnalidade e a segurança da contratação.
21.90.
Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
21.91.
Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia
do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administração.
21.92.
O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento
do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia
e do interesse público.
21.93.
Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais
peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
21.94.
O
Edital
está
disponibilizado,
na
íntegra,
no
endereço
eletrônico www.cultura.gov.br ou www.comprasgovernamentais.gov.br, e também poderão ser lidos
e/ou ob dos no Ministério da Cultura – Sede – Esplanada dos Ministérios, Bloco B, Térreo – Serviço
de Informação ao Cidadão do Ministério da Cultura, nos dias úteis, no horário das 08:00 às 12:00 e
das 14:00 às 18:00 horas, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administra vo
permanecerão com vista franqueada aos interessados.
21.95.

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

21.95.52.

ANEXO I DO EDITAL- Termo de Referência;

21.95.52.4.

Anexo I do Termo de Referência - Planilha Previsão de Custos;

21.95.52.5.

Anexo II do Termo de Referência - Cronograma Físico-Financeiro;

21.95.52.6.

Anexo III do Termo de Referência - Projeto de arquitetura;

21.95.52.7.

Anexo IV do Termo de Referência - Ordem de Serviço;

21.95.52.8.

Anexo V do Termo de Referência - Composição do BDI;

21.95.52.9.

Anexo VI do Termo de Referência - Composição dos Encargos Sociais;

21.95.52.10. Anexo VII do Termo de Referência - Proposta de preços;
21.95.52.11. Anexo VIII do Termo de Referência - Declaração de disponibilidade de
Equipe Técnica;
21.95.52.12. Anexo IX do Termo de Referência - Declaração de NÃO Vistoria;
21.95.52.13. Anexo X do Termo de Referência - Declaração de vistoria;
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21.95.52.14. Anexo XI do Termo de Referência - Memorial Descri vo;
21.95.53.

ANEXO II DO EDITAL – Minuta de Termo de Contrato;

Brasília , 25 de outubro de 2017.

VICTOR HUGO MARTINS DOS SANTOS
Coordenador de Licitação e Gestão de Contratos

Documento assinado eletronicamente por Victor Hugo Mar ns dos Santos, Coordenador de
Licitação e Gestão de Contratos, em 25/10/2017, às 15:28, conforme horário oﬁcial de Brasília, com
fundamento no art. 30, inciso II, da Portaria nº 26/2016, de 01/04/2016, do Ministério da
Cultura,Publicada no Diário Oﬁcial da União de 04/04/2016.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site
h p://sei.cultura.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 0404543 e
o código CRC FD1EA5E8.

ANEXO I DO EDITAL
TERMO DE REFERÊNCIA

22.

OBJETO

22.96.
Contratação de pessoa jurídica prestadora de serviços de engenharia civil devidamente
registrada no CREA ou no CAU, conforme condições, quan dades e exigências estabelecidas neste
instrumento, para executar serviços de:
22.96.54.
Restauro da cobertura em prédio tombado, incluindo restauro de calhas, cordões, mantas,
telhas e instalações pluviais e reves mentos do edi cio sede da Representação Regional do Ministério da
Cultura em São Paulo, denominado Solar da Baronesa, localizado na rua Julio Marcondes Salgado n° 234,
Bairro Campos Elísios – São Paulo/SP.
23.

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

23.97.
Como constatado por meio de vistoria realizada em 16 de fevereiro de 2017, pelo
Coordenador-Geral de Desenvolvimento de Projeto, e devidamente descrita por meio do Parecer técnico
Nº 1/2017/CGPRO/DEPRO/SEINFRA (0321828) e seus anexos, o prédio da Representação Regional do
MinC em São Paulo (Ed. Solar da Baronesa) está em precário estado de conservação e por conseguinte há
riscos para os seus servidores e usuários, bem como para os equipamentos, acervos e documentos nele
presentes. Quanto a esse tocante, já registrava o Memorando SEI nº 10/2017/RRSP/GM que:
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“Especiﬁcamente no que tange ao telhado, reitero a urgência pra que seja feita limpeza das calhas e
reforma do mesmo, uma vez que enfrentamos temporada de chuvas, o que faz com que tenhamos
que conviver com goteiras severas, daniﬁcando documentos, piso, janelas, pintura, mobiliário,
equipamentos, além da parte elétrica do prédio.”

23.98.
Ademais, o Ed. Solar da Baronesa é tombado pelo Município, fato que aumenta a
responsabilidade de seu proprietário, o Ministério da Cultura, para com a ediﬁcação tendo em conta o
interesse difuso na preservação da ediﬁcação para as atuais e futuras gerações, além de que a proteção
do patrimônio cultural também interessa a este Ministério. Logo, deve-se atentar que a deterioração do
prédio tombado levará à cobranças por parte da comunidade e órgãos de ﬁscalização. Ademais, para a
prévia aprovação, junto aos órgãos locais de proteção do patrimônio cultural, qualquer intervenção
deverá ser precedida de um levantamento dos itens a serem restaurados e validação dos projetos
técnicos de restauração.
23.99.
Portanto, é preciso restaurar a referida ediﬁcação, sendo urgente recuperar a sua
cobertura de modo a sanar o problema de inﬁltrações das águas pluviais que tantos danos provoca. Para
a restauração completa da ediﬁcação será preciso elaborar projeto de restauração segundo exigências do
Conpresp, órgão licenciador municipal para bens tombados, o que requer alguns meses de preparo,
enquanto que para a manutenção da cobertura, pode-se iniciar os serviços com a máxima brevidade
possível. Destarte, o obje vo desta contratação é sanar o grave problema de inﬁltrações de águas pluviais
que põe em risco usuários, servidores, documentos, instalações, estruturas e equipamentos do prédio.
23.100.
Compõem o estudo técnico preliminar para subsidiar a elaboração deste Termo de
Referência (art. 6.º, IX, Lei 8.666/93): Parecer técnico Nº 1/2017/CGPRO/DEPRO/SEINFRA (0321828);
Ficha de diagnós co de conservação(0337839) e Relatório Fotográﬁco (0337850).
24.

DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

Empreitada:
( X ) Preço Global ( ) Preço Unitário
Adjudicação do Objeto: ( )
Global
(X)
Por Item

24.101.
Jus ﬁca va para o po de licitação: O serviço objeto deste Termo de Referência pode ser
considerado COMUM, para ﬁns de classiﬁcação à luz da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, pois seus padrões
de desempenho e qualidade estão obje vamente aqui deﬁnidos, por meio de especiﬁcações usuais no
mercado. Assim, pode-se ser licitado por meio de PREGÃO ELETRÔNICO.
24.102.
Manutenção de cobertura é um serviço oferecido e prestado habitualmente, encontrando
ampla disponibilidade no mercado, além de ser passível de padronização, sem possuir especiﬁcações não
usuais que pudessem restringir a ampla compe ção, salvo as decorrentes de o bem ser uma ediﬁcação
histórica tombada em que intervenções devem atender às exigências dos órgãos licenciadores em
matéria de patrimônio cultural.
24.103.
Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 2.271, de
1997, cons tuindo-se em a vidades materiais acessórias, instrumentais ou complementares à área de
competência legal do órgão licitante, não inerentes às categorias funcionais abrangidas por seu
respec vo plano de cargos.
24.104.
A prestação dos serviços não gera vínculo emprega cio entre os empregados da
Contratada e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e
subordinação direta.
25.

DO REGIME DE EXECUÇÂO E DAS ALTERAÇÕES

4.1. O contrato será realizado por execução indireta, sob o regime de empreitada por preço global.
4.2. A assinatura do presente Contrato implica a concordância da Contratada com a adequação de todos os
projetos anexos ao instrumento convocatório a que se vincula este ajuste, a qual aquiesce que eventuais
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alegações de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e
estudos técnicos preliminares dos projetos não poderão ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor
total do futuro contrato, nos termos do art. 13, II do Decreto n. 7.983/2013.
4.3. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
4.4. A diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência não poderá ser
reduzida em favor do contratado em decorrência de aditamentos que modifiquem a planilha orçamentária.

26.

DOS SERVIÇOS

26.105.

Local e Horário para prestação dos serviços

26.105.1.

Do local - Representação Regional do MinC em São Paulo:

Rua Julio Marcondes Salgado n° 234, Bairro Campos Elísios – São Paulo/SP
(entrada pela Alameda Nothmann, 1058)
CEP: 01.201-020
Telefone: (11) 2766-4300
E-mail: atendimento.sp@cultura.gov.br
26.105.2.
Do Horário de Trabalho: O horário base de prestação dos serviços deverá funcionar entre
08 e 17 horas, de segunda a sexta-feira. Serviços executados fora do horário comercial devem ser
solicitados à CONTRATANTE com no mínimo 24 horas de antecedência.
26.106.

Restauração da cobertura

26.106.3.
Esta etapa visa à execução dos serviços de restauração do telhado com fornecimento de
insumos, equipamentos e mão de obra Os serviços devem ser executados de acordo com as normas da
ABNT e normas de segurança do trabalho e supervisionados por proﬁssionais habilitados com registro no
CREA e/ou CAU.
26.106.4.
O telhado do edi cio do Solar se diferencia por múl plas águas, com estrutura po tesoura
(sistema de vigas estruturais treliçadas) de madeira de lei. Em função destas caracterís cas, espera-se a
execução dos serviços listados abaixo, necessários para reparar a cobertura edi cio do Solar da Baronesa.
26.106.5.
Revisão e restauração das estruturas da cobertura - tesoura, sistema de caibros, ripas e
terças. A estrutura do telhado tem a função de receber e distribuir adequadamente as cargas ver cais ao
restante da ediﬁcação: averiguar o estado de conservação das madeiras, procurar por sinais de
cisalhamento de um segmento da peça ou de uma peça, iden ﬁcar a presença de ataques de fungos ou
térmitas, considerando todos seus elementos cons tuintes, quais sejam:
a) Ripas;
b) Caibros;
c) Cumeeiras;
d) Terças;
e) Contrafrechal;
f) Frachal;
g) Chapuz;
h) Perna ou empena;
i) Linha;
j) Pendural;
k) Escoras, pontaletes;
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l) Ferragens;
m)Testeira;
n) Mão francesa
26.106.6.

Veriﬁcação e execução dos acabamentos laterais de coberturas:
o) Oitão - elevação externa em alvenaria de vedação acima da linha de forro (pédireito), que ocorrem com a eliminação das tacaniças (planos de cobertura de forma
triangular, limitado pela linha lateral da cobertura e dois espigões) – quando houver;
p) Pla bandas - elevação de alvenarias acima da linha de forro, na mesma projeção das
paredes, com obje vo funcional de proteção das coberturas;
q) Beirais - caracterizados pela projeção das estruturas de apoio de cobertura alem da
linha de paredes externas, com a execução de forros.

26.106.7.

Veriﬁcação e reparos nos elementos de amarração da estrutura do telhado:
r) Veriﬁcação dos elementos de amarração e de ancoragem que proporcionam a ligação
entre a ediﬁcação e a cobertura: barras, braçadeiras, cantoneiras ou chapas de aço que
ﬁxam as tesouras ou cavaletes nas lajes, vigas ou paredes do edi cio.

26.106.8.

Revisão, reparos ou subs tuição dos elementos da cobertura em mau estado:

26.106.8.1. A cobertura é o elemento de proteção que no caso do edi cio do Solar, é composto por
telhas de cerâmica po francesa com a função de vedação: averiguar o estado de conservação e
funcionalidade das telhas, permeabilidade, posição correta, averiguar se há necessidade de amarração
junto a pontos de deslocamento ou junto aos sistema de coleta de águas pluviais.
s) Realização de teste de permeabilidade nas telhas: execução de teste por
amostragem, de diferentes caimentos do telhado.
t) Executar uma subcobertura com manta plás ca reves da por película de alumino.
26.106.9.

REVISÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM DAS ÁGUAS PLUVIAIS

26.106.9.2. Caracterização do sistema: o sistema de drenagem das águas pluviais, por meio de
elementos de proteção, captação e escoamento é responsável pela captação e escoamento das águas
pluviais, sendo composto por:
u) rufos, contra-rufos, calhas, coletores e canaletas;
v) tubos de queda, caixas de derivação e redes pluviais.
w) elementos de captação de águas: canaletas, calhas e ralos.
26.106.9.3.

Revisão e reparos no sistema de drenagem

26.106.9.3.1. Veriﬁcar a captação, condução e afastamento das águas de super cie e de inﬁltração –
averiguar a funcionalidade e o estado de conservação das peças, procurar por sinais de desgaste e
inﬁltração em juntas ou má ﬁxação e vazamentos, considerando todos seus elementos cons tuintes, e
realizar as correções e os devidos reparos nos itens iden ﬁcados deﬁcientes, quais sejam:
x) Ramais coletores externos;
y) Caixas de areia, drenos, caixas coletoras, conjunto de bombeamento e outras;
z) Caimentos e pontos baixos das super cies,
aa)Pontos e posição dos elementos de coleta horizontais e ver cais, como: calhas,
canaletas, receptáculos, coletores, rufos e rincões e acessórios;
ab)Redes da concessionária,
ac)Veriﬁcação das inclinações das coberturas, sen do de escoamento, permeabilidade e
outros;
https://sei.cultura.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=474185&infra_si… 24/45

25/10/2017

:: SEI / MINC - 0404543 - Edital ::

ad)Veriﬁcação das dimensões sicas e caracterís cas de instalações de bombeamento,
drenos, caixas de inspeção, de areia e coletora;
26.106.10.

AS BUILT E PLANO DE CONSERVAÇÃO

26.106.10.4. AS BUILT:
26.106.10.4.2.Ao ﬁnal dos trabalhos de inspeção, conservação, reparos e manutenção, a contratada deve
elaborar e entregar plantas baixas atualizadas com a representação do sistema de drenagem e águas e
pluviais no presente com o obje vo de registrar as alterações ocorridas durante a obra, facilitando a
manutenção de futuras intervenções. Todas as informações técnicas deﬁni vas devem ser
documentadas, condizentes e coerentes com a realidade, u lizando-se como referência NBR 14645.
26.106.10.4.3.Os desenhos devem conter as seguintes informações: levantamento de todas as
informações referentes à cobertura e ao sistema de águas pluviais existente nas ediﬁcação,
transformando as informações aferidas, em um desenho técnico que irá representar a atual situação de
dados e trajetos de instalações.
26.106.10.4.4.Toda a documentação deve estar disponível em meio magné co, no formato .dwg,
permi ndo a execução das correções sem necessidade de elaboração de novo desenho. Os desenhos
técnicos devem ser entregues em duas vias, padronizados de acordo com as normas da ABNT: NBR
10068:87 - Folha de desenho - leiaute e dimensões – padronização e NBR 10582:88 - Apresentação da
folha para desenho técnico – procedimento.
ae)O As Built deve ser entregue em duas vias;
af)Os arquivos digitais devem ser entregues em CD nas extensões .cad, .ppt,.xls, .doc
com cópias de cada arquivo na extensão pdf.
26.106.10.5. PLANO DE CONSERVAÇÃO:
26.106.10.5.5.Ao ﬁnal dos trabalhos de inspeção, conservação, reparos e manutenção, a contratada deve
elaborar e entregar um plano de manutenção da cobertura – estruturas, telhado e sistema de captação e
distribuição de águas pluviais.
26.106.10.5.6.O plano de conservação é um relatório técnico com a indicação dos materiais do sistema
da cobertura existentes, a relação das especiﬁcações técnicas de ações de conservação e manutenção, as
quais devem conter os serviços, os materiais e a mão de obra para execução e periodicidade das ações
num cronograma de 12 meses, u lizando como referência os critérios da tabela SINAPI para o estado de
São Paulo.
ag)O relatório deve ser entregue em duas vias;
ah)Os arquivos digitais devem ser entregues em CD nas extensões .cad, .ppt,.xls, .doc
com cópias de cada arquivo na extensão pdf.
27.

METODOLOGIA

27.107.
Os serviços deverão ser executados por pessoa jurídica, empresa especializada prestadora
de serviços de engenharia civil, obra ou restauração arquitetônica, devidamente registrada no CREA ou
no CAU, seguindo rigorosamente as indicações con das neste Termo de Referência e realizando os
serviços nos prazos estabelecidos no cronograma sico.
27.108.
Recomenda-se aos licitantes realizarem vistoria no local onde os serviços serão
executados, tendo assim conhecimento prévio das condições ambientais, técnicas e estruturais da
ediﬁcação.
28.

PREVISÃO DE RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS

28.109.
Ficará sob a responsabilidade da pessoa jurídica contratada a aquisição do material de
consumo e dos equipamentos necessários à perfeita realização dos serviços, bem como a contratação de
pessoal qualiﬁcado para a execução de serviços de elaboração dos projetos e seus encargos sociais
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decorrentes. A subs tuição de qualquer empregado da contratada por solicitação da ﬁscalização deverá
ser atendida com presteza e eﬁciência.
28.110.
A CONTRATADA deverá entregar à CONTRATANTE as anotações de responsabilidade
técnica – ART, expedidas pelo CREA, ou os registros de responsabilidade técnica - RRT, expedidos pelo
CAU, dos proﬁssionais designados para a execução ou coordenação dos serviços.
29.

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

29.111.

Para a Restauração da Cobertura:

29.111.11.
Para atender à qualiﬁcação técnica mínima requerida para a execução dos serviços, tendo
em conta que se trata de execução de serviços de engenharia/arquitetura de conservação de cobertura
de ediﬁcação histórica tombada, as licitantes deverão apresentar:
29.111.11.6. Cer dão de registro e quitação no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia (CREA) e/ou no Conselho de Arquitetos e Urbanistas (CAU), comprovando a regularidade da
situação da licitante e de seus Responsáveis Técnicos, na forma da legislação vigente;
29.111.11.7. Atestado(s) de Capacidade Técnica (cer dão(ões)), expedido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que o licitante executou ou está executando serviços equivalentes em
quan dades, prazos e caracterís cas compa veis ou superiores ao objeto desta licitação.
29.111.11.7.7.Minimo de 446 m² (quatrocentos e quarenta e seis metros quadrados) de restauração em
coberturas (telhados) em prédios tombados o que corresponde à 50% (cinquenta por cento), dos
quan ta vos a serem licitados do início de sua execução, exceto se houver sido ﬁrmado para ser
executado em prazo inferior, apenas aceito mediante a apresentação do contrato.
29.111.11.8. Atestado de Capacidade técnico-pro ssional - Prova de possuir no seu quadro técnico
permanente, na data de entrega da proposta, proﬁssional de nível superior detentor de cer dão (ões) ou
atestado(s) um ou mais de um, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado,
acompanhado de Cer dão de Acervo Técnico (CAT) expedida pelo CREA ou no CAU, demonstrando sua
ap dão por já haver sido responsável técnico por a vidade per nente e compa vel em caracterís cas
com o objeto da licitação; ﬁcando reservado ao Contratante o direito de solicitar cópia(s) do(s)
contrato(s) a que se refere tal (is) documento(s).
29.111.11.8.8. Os proﬁssionais acima elencados deverão pertencer ao quadro permanente da empresa
licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para ﬁns deste certame, o
sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o
diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador
de serviços com contrato escrito ﬁrmado com o licitante, ou com declaração de compromisso de
vinculação contratual futura, casa o licitante se sagre vencedor desta licitação.
29.111.11.9. Declaração de disponibilidade de pelo menos um arquiteto ou um engenheiro civil para
Coordenar in loco a execução dos serviços licitados, que deverá ter experiência comprovada no
acompanhamento de obras através de Cer dão de Acervo Técnico emi da pelo CAU e ou CREA em obras
com bens tombados em qualquer instancia com as mesmas caracterís cas, complexidade e porte do
objeto em questão; ou, em vez deste atestado ou cer dão, Diploma de especialização em nível de pósgraduação, de mestrado ou de doutorado na área de preservação (conservação e restauração) do
patrimônio cultural (ediﬁcado), devidamente reconhecido pelo MEC, conforme modelo anexo VIII do
Edital.
29.111.11.10. No decorrer da execução do projeto, os proﬁssionais de que trata este subitem poderão
ser subs tuídos, nos termos do ar go 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por proﬁssionais de experiência
equivalente ou superior, desde que a subs tuição seja aprovada pela Administração.
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DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

30.112.
O adjudicatário, no prazo de 10 (dez) dias após a assinatura do Termo de Contrato, prestará
garan a no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, que será liberada de
acordo com as condições previstas neste Edital, conforme disposto no art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993,
desde que cumpridas as obrigações contratuais.
30.113.
Se o valor da garan a for u lizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a respec va reposição no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis,
contados da data em que for no ﬁcada.
31.

PREVISÃO DE CUSTOS

31.114.
O Valor es ma vo da contratação é de R$ 399.932,76 (trezentos e noventa e nove mil,
novecentosw e trinta e dois reais e setenta e seis centavos), conforme planilha de es ma va anexa,
elaborada de acordo com os dados do Sinapi para a cidade de São Paulo, em consonância com o art. 3°.
do Decreto n°. 7.983/2013 (ANEXO I).
31.115.
Por se tratar de serviços de engenharia, a pesquisa de preços é regulada pelos arts. 2° a 6°
do Decreto n° 7.983, de 8 de abril de 2013, que indica a u lização do Sistema Nacional de Pesquisa de
Custos e Índices da Construção Civil – Sinapi ou, na ausência do dado no Sinapi, a u lização de dados
con dos em tabela de referência formalmente aprovada por órgãos ou en dades da administração
pública federal em publicações técnicas especializadas, em sistema especíﬁco ins tuído para o setor ou
em pesquisa de mercado. Portanto, não se aplica a instrução norma va n°. 05, de 27 de junho de 2014,
que dispõe sobre os procedimentos administra vos básicos para a realização de pesquisa de preços para
a aquisição de bens e contratação de serviços em geral.
32.

CRONOGRAMA DE PAGAMENTO

32.116.
O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados da
apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento dos serviços executados e dos materiais
empregados, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicado pelo
contratado.
32.117.
Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que
trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias
úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº
8.666, de 1993.
32.118.
A apresentação da Nota Fiscal/Fatura deverá ocorrer no prazo de 10 (dez) dias, contado da
data ﬁnal do período de adimplemento da parcela da contratação a que aquela se referir.
32.119.
A Nota Fiscal/Fatura será emi da pela Contratada de acordo com os seguintes
procedimentos:
32.119.12.
Ao ﬁnal de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma FísicoFinanceiro, a Contratada apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, através de
planilha e memória de cálculo detalhada.
32.119.13.
Uma etapa será considerada efe vamente concluída quando os serviços previstos para
aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, es verem executados em sua totalidade.
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32.119.14.
Juntamente com a primeira medição de serviços, a Contratada deverá apresentar
comprovação de matrícula da obra junto à Previdência Social, as ARTs junto ao CREA ou RRTs junto ao
CAU.
32.119.15.
A comprovação de regularidade no SICAF e do recolhimento das contribuições sociais (INSS
e FGTS) será demonstrada mediante apresentação de documentos oﬁciais, individualizados,
correspondentes ao mês da úl ma competência vencida.
32.119.16.
A Contratada também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da
procedência legal dos produtos e subprodutos ﬂorestais u lizados naquela etapa da execução contratual,
quando for o caso.
32.119.17.
A medição dos valores per nentes à administração local será feita na mesma proporção do
andamento sico da obra, nos termos deﬁnidos no Projeto Básico e no respec vo cronograma, com
fulcro em Acórdão n°. 2622/2013 – TCU.
32.120.
A Contratante terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a par r da data da
apresentação da medição, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medição prévia relatada pela
Contratada, bem como para avaliar a conformidade dos serviços executados, inclusive quanto à
obrigação de u lização de produtos e subprodutos ﬂorestais de comprovada procedência legal.
32.121.
A aprovação da medição prévia apresentada pela Contratada não a exime de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitação deﬁni va dos serviços executados.
32.122.
Após a aprovação, a Contratada emi rá Nota Fiscal/Fatura no valor da medição deﬁni va
aprovada, acompanhada da planilha de medição de serviços e de memória de cálculo detalhada.
32.123.
O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos neste Edital.
32.124.
O “atesto” da Nota Fiscal/Fatura ﬁca condicionado à veriﬁcação da conformidade da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada com os serviços efe vamente executados, bem como às
seguintes comprovações, que deverão obrigatoriamente acompanhá-la:
32.124.18.
Do pagamento das contribuições sociais (Fundo de Garan a do Tempo de serviço e
Previdência Social) e da regularidade trabalhista, correspondentes ao mês da úlltma nota ﬁscal ou fatura
vencida, quanto aos empregados diretamente vinculados à execução contratual, quando não for possível
a veriﬁcação da regularidade dos mesmos no Sistema de Cadastro de Fornecedores - SICAF;
32.124.19.
Da regularidade ﬁscal, constatada através de consulta “on-line” ao SICAF, ou na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sí os eletrônicos oﬁciais ou à
documentação mencionada no ar go 29 da Lei n° 8.666, de 1993;
32.125.
O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor
competente, condicionado este ato à veriﬁcação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em
relação aos serviços efe vamente prestados e aos materiais empregados.
32.126.
Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos per nentes à
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como por exemplo, obrigação
ﬁnanceira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ﬁcará sobrestado
até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento
iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a
Contratante.
32.127.
Nos termos do ar go 36, § 6°, da Instrução Norma va SLTI/MPOG n° 02, de 2008, será
efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade veriﬁcada, sem prejuízo das
sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:
32.127.20.

Não produziu os resultados acordados;

32.127.21.
exigida;

Deixou de executar as a vidades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima
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32.127.22.
Deixou de u lizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou
u lizou-os com qualidade ou quan dade inferior à demandada.
32.128.
Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emi da a ordem bancária
para pagamento.
32.129.
Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para veriﬁcar a
manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
32.130.
Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será
providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação
ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a
critério da contratante.
32.131.
Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela ﬁscalização da regularidade ﬁscal quanto à inadimplência
da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios per nentes e necessários para garan r o recebimento de seus créditos.
32.132.
Persis ndo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão
contratual nos autos do processo administra vo correspondente, assegurada à contratada a ampla
defesa.
32.133.
Havendo a efe va execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até
que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.
32.134.
Somente por mo vo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de
alta relevância, devidamente jus ﬁcado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante, não
será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF.
32.135.
Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável,
em especial a prevista no ar go 31 da Lei n. 8.212, de 1993.
32.135.23.
A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional não sofrerá a retenção
tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento
ﬁcará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oﬁcial, de que faz jus ao
tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
32.135.24.
Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será observado o
disposto na Lei Complementar nº 116, de 2003, e legislação municipal aplicável.
32.136.
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 efe vo adimplemento da parcela, é calculada
mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I = (TX)I = (6/100)
365
I = 0,00016438
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TX = Percentual da taxa anual = 6%.
33.

VISTORIA PRÉVIA

33.137.
Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante pode realizar
vistoria nas instalações do local de execução dos serviços, acompanhado por servidor designado para
esse ﬁm, de segunda à sexta-feira, das 09 horas às 12 horas e das 14 horas às 17 horas, devendo o
agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (11) 2766-4300.
33.138.
A referida vistoria não é obrigatória para ﬁns de par cipação no certame licitatório,
entretanto, a licitante deverá apresentar, juntamente com a documentação de habilitação, ou uma
declaração de que realizou vistoria da ediﬁcação por meios próprios ou, caso não tenha realizado a
vistoria, uma declaração de que possui pleno conhecimento do objeto.
33.139.
O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia ú l seguinte ao da publicação do Edital,
estendendo-se até o dia ú l anterior à data prevista para a abertura da sessão pública.
33.140.
Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverá estar devidamente
iden ﬁcado, apresentando documento de iden dade civil e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.
33.141.
Por ocasião da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, poderá ser entregue
CD-ROM, “pen-drive” ou outra forma compa vel de reprodução, contendo as informações rela vas ao
objeto da licitação, para que a empresa tenha condições de bem elaborar sua proposta. As aludidas
informações também poderão ser enviadas via e-mail.
34.

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E SEU RECEBIMENTO

34.142.
A prestação dos serviços objeto deste Termo de Referência será iniciada após a emissão da
Ordem de Serviço, devendo a contratada, alocar a mão de obra nos respec vos locais indicados pela
contratante.
34.143.

A Execução dos Serviços obedecerá os seguintes Prazos:

34.143.25.
Em até 05 (cinco) dias para início da execução dos serviços pela Contratada, a contar da
emissão da Ordem de Serviço;
34.143.26.
Em até 120 (cento e vinte) dias para a realização dos serviços pela Contratada e para
recebimento provisório por parte da Fiscalização, a contar da emissão da Ordem de Serviço;
34.143.27.
Em até 30 (trinta) dias, a contar do recebimento provisório, para a Contratada executar
possíveis revisões de serviços indicadas no Termo de Recebimento Provisório e, então, haver o
Recebimento Deﬁni vo por parte da Fiscalização.
34.143.28.
A Vigência do Contrato será de 180 (cento e oitenta) dias, prorrogáveis na forma dos arts.
57, §1° e 79, §5º, da Lei n° 8.666/93.”. (art. 19, inciso VIII da IN 02/2008).
34.144.
Quando os serviços contratados forem concluídos, caberá à Contratada apresentar
comunicação escrita informando o fato à ﬁscalização da Contratante, a qual compe rá, no prazo de até
10 (dez) dias úteis, a veriﬁcação dos serviços executados, para ﬁns de recebimento provisório ou
deﬁni vo.
34.145.
O recebimento provisório também ﬁcará sujeito à entrega de Relatórios de Execução de
Obra e Relatórios Fotográﬁcos.
34.146.
A Contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio de
proﬁssionais técnicos competentes, acompanhados dos proﬁssionais encarregados pela obra, com a
ﬁnalidade de veriﬁcar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e
revisões ﬁnais que se ﬁzerem necessários.
34.147.
Após tal inspeção, será lavrado Termo de Recebimento Provisório, em 02 (duas) vias de
igual teor e forma, ambas assinadas pela ﬁscalização, relatando as eventuais pendências veriﬁcadas.
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34.148.
A Contratada ﬁca obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou subs tuir, às suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se veriﬁcarem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes da execução ou materiais empregados,
34.149.
É vedado à ﬁscalização atestar a úl ma medição de serviços até que sejam sanadas todas
as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisório.
34.150.
O Termo de Recebimento Deﬁni vo dos serviços contratados será lavrado por servidor ou
comissão designada pela autoridade competente, desde que tenham sido devidamente atendidas todas
as exigências da ﬁscalização quanto às pendências observadas e somente após solucionadas todas as
reclamações porventura feitas quanto à falta de pagamento a operários ou fornecedores de materiais e
prestadores de serviços empregados na execução do contrato.
34.151.
Na hipótese de a veriﬁcação a que se refere o parágrafo anterior não ser procedida
tempes vamente, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento deﬁni vo no dia do
esgotamento do prazo, desde que o fato seja comunicado à Contratante nos 10 (dez) dias anteriores à
exaustão do prazo.
34.152.
O recebimento deﬁni vo do objeto licitado não exime a Contratada, em qualquer época,
das garan as concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições
legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).
34.153.
Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especiﬁcações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/subs tuídos no prazo ﬁxado pelo ﬁscal do contrato, às custas da contratada, sem
prejuízo da aplicação de penalidades.
35.

OBRIGAÇÕES DA CONTRANTE

35.154.
Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
35.155.
Exercer o acompanhamento e a ﬁscalização dos serviços, por servidor ou comissão
especialmente designada, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano,
bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos à
autoridade competente para as providências cabíveis;
35.156.
No ﬁcar 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,
cer ﬁcando-se de que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas;
35.157.
Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, conforme cronograma
sico-ﬁnanceiro;
35.158.
Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da Contratada,
em conformidade com o art. 36, § 8º da IN SLTI/MPOG N. 02/2008;
35.159.
Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços
objeto do contrato;
35.160.

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

35.161.
Cien ﬁcar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das
medidas cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela Contratada;
35.162.
Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, "as built", especiﬁcações técnicas,
orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o
recebimento do serviço e no ﬁcações expedidas;
35.163.
Exigir da Contratada que providencie, como condição indispensável para o recebimento
deﬁni vo de objeto, a reparação dos vícios veriﬁcados dentro do prazo de garan a do serviço, tendo em
vista o direito assegurado à Contratante no art. 69 da Lei nº 8.666/93 e no art. 12 da Lei nº 8.078/90
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(Código de Defesa do Consumidor), assim como a seguinte documentação: "as built", elaborado pelo
coordenador da execução dos serviços.
36.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

36.164.

Obrigações Gerais

36.164.29.
Executar os serviços conforme especiﬁcações deste Termo de Referência e de sua
proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas
contratuais, além de fornecer e u lizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios
necessários, na qualidade e quan dade mínimas especiﬁcadas neste Termo de Referência e em sua
proposta;
36.164.30.
Reparar, corrigir, remover ou subs tuir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo
ﬁxado pelo ﬁscal do contrato, os serviços efetuados em que se veriﬁcarem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes da execução ou dos materiais empregados, bem como, aqueles serviços que provocarem
dano à ediﬁcação histórica tombada segundo o entendimento dos agentes dos Órgãos
Fiscalizadores/Licenciadores em matéria de patrimônio cultural ou ainda do Fiscal do Contrato;
36.164.31.

Manter os empregados nos horários predeterminados pela Contratante;

36.164.32.
Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com
os ar gos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ﬁcando a
Contratante autorizada a descontar da garan a prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos
devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;
36.164.33.
U lizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem
executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;
36.164.34.
Apresentar os empregados devidamente iden ﬁcados por meio de crachá, além de provêlos com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI;
36.164.35.
Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que
adentrarão no órgão para a execução do serviço;
36.164.36.
Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias
e as demais previstas na legislação especíﬁca, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à
Contratante;
36.164.37.
Apresentar, quando solicitado pela Administração, atestado de antecedentes criminais e
distribuição cível de toda a mão de obra oferecida para atuar nas instalações do órgão;
36.164.38.
Atender às solicitações da Contratante quanto à subs tuição dos empregados alocados, no
prazo ﬁxado pela ﬁscalização do contrato, nos casos em que ﬁcar constatado descumprimento das
obrigações rela vas à execução do serviço, conforme descrito neste Termo de Referência;
36.164.39.
Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas da
Contratante;
36.164.40.
Instruir seus empregados a respeito das a vidades a serem desempenhadas, alertando-os
a não executarem a vidades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à Contratante
toda e qualquer ocorrência neste sen do, a ﬁm de evitar desvio de função;
36.164.41.
Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade veriﬁcada no decorrer da prestação
dos serviços;
36.164.42.
Realizar reuniões semanais de acompanhamento das obras com a par cipação do
Coordenador da obra e da ﬁscalização da CONTRATANTE. A reunião deve ser realizada em local deﬁnido
pela CONTRATANTE;
36.164.43.
Não permi r a u lização de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permi r a u lização do trabalho do menor
de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
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36.164.44.
Manter durante toda a vigência do contrato, em compa bilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualiﬁcação exigidas na licitação;
36.164.45.
contrato;

Guardar sigilo sobre todas as informações ob das em decorrência do cumprimento do

36.164.46.
Manter preposto aceito pela Contratante nos horários e locais de prestação de serviço
para representá-la na execução do contrato com capacidade para tomar decisões compa veis com os
compromissos assumidos;
36.164.47.
Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as
normas de segurança da Contratante;
36.164.48.

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

36.164.49.
Prestar os serviços dentro dos parâmetros e ro nas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensílios em quan dade, qualidade e tecnologia adequadas, com a
observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;
36.164.50.
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.
36.164.51.
Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garan ndo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos rela vos à execução do empreendimento.
36.164.52.
Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer a vidade que não esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de
terceiros.
36.164.53.
Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respec vos
órgãos, se necessário for, a ﬁm de que não venham a ser daniﬁcadas as redes hidrossanitárias, elétricas e
de comunicação.
36.164.54.
Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato.
36.164.55.
Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotações e Registros de Responsabilidade
Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades per nentes, nos termos das normas
per nentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);
36.164.56.
Informar aos usuários do prédio e à Fiscalização, com antecedência de 48 (quarenta e oito)
horas, sobre a necessidade de não-u lizar as salas internas do prédio que es verem abaixo do trecho de
cobertura a ser reparado. Deve-se nesse tocante organizar um cronograma em conjunto com os usuários
do imóvel.
36.164.57.
Obter junto ao Município, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e
autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável;
36.164.58.
Assegurar à CONTRATANTE, nos termos do ar go 19, inciso XVI, da Instrução Norma va
SLTI/MPOG n° 2, de 30 de abril de 2008:
36.164.58.11. 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, permi ndo à Contratante distribuir, alterar e u lizar os mesmos sem
limitações;
36.164.58.12. Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especiﬁcações técnicas, da
documentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na execução do contrato,
inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ﬁcando proibida a sua u lização sem que
exista autorização expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e penais
cabíveis.
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36.164.59.
Promover a organização técnica e administra va 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.
36.164.60.
Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação per nente,
cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas
melhores condições de segurança, higiene e disciplina.
36.164.61.
Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer
mudanças nos métodos execu vos que fujam às especiﬁcações do memorial descri vo.
36.164.62.
Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável,
as informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de
equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de
ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das
a vidades em relação ao cronograma previsto.
36.164.63.
Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, neste Termo de Referência e seus anexos, bem como subs 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 Deﬁni vo, ou a qualquer tempo se constatado pelo ﬁscal
da Contratante.
36.164.64.
Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido
de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de força maior,
por qualquer causa de destruição, daniﬁcação, defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens da
Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto à obra.
36.164.65.
Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela
ﬁscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao controle de qualidade
dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento
previsto neste Termo de Referência e demais documentos anexos;
36.164.66.
Providenciar, conforme o caso, as ligações deﬁni vas das u lidades previstas no projeto
(água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos órgãos federais, estaduais e
municipais e concessionárias de serviços públicos para a obtenção de licenças e regularização dos
serviços e a vidades concluídas (ex.: Habite-se, Licença Ambiental de Operação, etc.);
36.164.67.
Quando não for possível a veriﬁcação da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores – SICAF, a empresa contratada cujos empregados vinculados ao serviço sejam regidos pela
CLT deverá entregar ao setor responsável pela ﬁscalização do contrato os seguintes documentos: 1) prova
de regularidade rela va à Seguridade Social; 2) cer dão conjunta rela va aos tributos federais e à Dívida
A va da União; 3) cer dões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e
Municipal do domicílio ou sede do contratado; 4) Cer dão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Cer dão
Nega va de Débitos Trabalhistas – CNDT;
36.164.68.
Serão de exclusiva responsabilidade da contratada eventuais erros/equívocos no
dimensionamento da proposta.
36.164.69.
Em caso de regimes de empreitada por preço global e de empreitada integral, observam-se
as seguintes disposições para formação e aceitabilidade dos preços, bem como outras expressas nas leis
per nentes e no Decreto n. 7.983/2013: A par cipação na presente licitação implica a concordância do
licitante com a adequação de todos os projetos anexos ao edital, de modo que eventuais alegações de
falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especiﬁcações, memoriais e estudos
técnicos preliminares dos projetos não poderão ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor
total do futuro contrato, nos termos do art. 13, II do Decreto n. 7.983/2013.
36.165.

No que tange a prá cas e/ou critérios de sustentabilidade economicamente viáveis

36.165.70.
Cumprir rigorosamente a legislação e normas ambientais em vigor, bem como a Instrução
Norma va nº 01 do Ministério do Planejamento, de 19 de janeiro de 2010.
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36.165.71.
U lizar somente matéria-prima ﬂorestal procedente, nos termos do ar go 11 do Decreto
n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo ﬂorestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável PMFS devidamente aprovado pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente SISNAMA; (b) supressão da vegetação natural, devidamente autorizada pelo órgão competente do
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) ﬂorestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa
ﬂorestal, deﬁnidas em normas especíﬁcas do órgão ambiental competente.
36.165.72.
Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos ﬂorestais u lizados em cada
etapa da execução contratual, nos termos do ar go 4°, inciso IX, da Instrução Norma va SLTI/MPOG n° 1,
de 19/01/2010, por ocasião da respec va medição, mediante a apresentação dos seguintes documentos,
conforme o caso:
36.165.72.13. Cópias auten cadas das notas ﬁscais de aquisição dos produtos ou subprodutos ﬂorestais;
36.165.72.14. Cópia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos ﬂorestais junto ao Cadastro Técnico Federal de A vidades Potencialmente Poluidoras ou
U lizadoras de Recursos Ambientais - CTF, man do pelo IBAMA, quando tal inscrição for obrigatória,
acompanhados dos respec vos Cer ﬁcados de Regularidade válidos, conforme ar go 17, inciso II, da Lei
n° 6.938, de 1981, e Instrução Norma va IBAMA n° 31, de 03/12/2009, e legislação correlata;
36.165.72.15. Documento de Origem Florestal – DOF, ins tuído pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do
Ministério do Meio Ambiente, e Instrução Norma va IBAMA n° 112, de 21/08/2006, quando se tratar de
produtos ou subprodutos ﬂorestais de origem na va cujo transporte e armazenamento exijam a emissão
de tal licença obrigatória.
36.165.72.15.9.Caso os produtos ou subprodutos ﬂorestais u lizados na execução contratual tenham
origem em Estado que possua documento de controle próprio, a CONTRATADA deverá apresentá-lo, em
complementação ao DOF, a ﬁm de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos
limites do território estadual.
36.165.73.
Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção
civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações da Resolução n. 448/2012, do
Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme ar go 4°, §§ 2° e 3°, da Instrução Norma va
SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:
36.165.73.16. O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou
do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil apresentado ao órgão competente,
conforme o caso;
36.165.73.17. Nos termos dos ar gos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA deverá providenciar a des nação ambientalmente adequada dos resíduos da construção
civil originários da contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:
36.165.73.17.10.
resíduos Classe A (reu lizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reu lizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de resíduos classe A de reserva de material
para usos futuros;
36.165.73.17.11.
resíduos Classe B (recicláveis para outras des nações): deverão ser reu lizados, reciclados
ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permi r a sua
u lização ou reciclagem futura;
36.165.73.17.12.
resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações
economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados,
transportados e des nados em conformidade com as normas técnicas especíﬁcas;
36.165.73.17.13.
resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser
armazenados, transportados, reu lizados e des nados em conformidade com as normas técnicas
especíﬁcas.
36.165.73.17.14.
Em nenhuma hipótese a Contratada poderá dispor os resíduos originários da contratação
em aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreas
https://sei.cultura.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=474185&infra_si… 35/45

25/10/2017

:: SEI / MINC - 0404543 - Edital ::

protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas;
36.165.73.17.15.
Para ﬁns de ﬁscalização do ﬁel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, conforme
o caso, a contratada comprovará, sob pena de multa, que todos os resíduos removidos estão
acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da Agência
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.
36.165.74.

Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental:

36.165.74.18. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local ﬁxo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugi va, u lizado na execução contratual, deverá
respeitar os limites máximos de emissão de poluentes admi dos na Resolução CONAMA n° 382, de
26/12/2006, e legislação correlata, de acordo com o poluente e o po de fonte;
36.165.74.19. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar os
níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando
o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos
na NBR-10.152 - Níveis de Ruído para conforto acús co, da Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT, nos termos da Resolução CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislação correlata;
36.165.74.20. Nos termos do ar go 4°, § 3°, da Instrução Norma va SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010,
deverão ser u lizados, na execução contratual, agregados reciclados, sempre que exis r a oferta de tais
materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relação aos agregados naturais, inserindo-se na
planilha de formação de preços os custos correspondentes;
36.166.

Apresentação da Composição do Bene cios e Despesas Indiretas (BDI)

36.166.75.
A Composição do BDI, ajustado à proposta apresentada pela Contratada na licitação, deve
detalhar todos os seus componentes, inclusive de forma percentual.
36.166.75.21. Os custos rela vos a administração local, mobilização e desmobilização e instalação de
canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam ser apropriados como custo
direto da obra, não poderão ser incluídos na composição do BDI, devendo ser cotados na planilha
orçamentária;
36.166.75.22. As alíquotas de tributos cotadas pelo licitante não podem ser superiores aos limites
estabelecidos na legislação tributária;
36.166.75.23. Os tributos considerados de natureza direta e personalís ca, como o Imposto de Renda de
Pessoa Jurídica - IRPJ e a Contribuição Sobre o Lucro Líquido - CSLL, não deverão ser incluídos no BDI, nos
termos do art. 9º, II do Decreto 7.983, de 2013 (TCU, Súmula 254).
36.166.75.24. licitantes sujeitas ao regime de tributação de incidência não-cumula va de PIS e COFINS
devem apresentar demonstra vo de apuração de contribuições sociais comprovando que os percentuais
dos referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem à média dos percentuais efe vos
recolhidos em virtude do direito de compensação dos créditos previstos no art. 3º das Leis 10.637/2002 e
10.833/2003, de forma a garan r que os preços contratados pela Administração Pública reﬂitam os
bene cios tributários concedidos pela legislação tributária.
36.166.75.25. as empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional deverão apresentar os percentuais
de ISS, PIS e COFINS, discriminados na composição do BDI, compa veis as alíquotas a que estão
obrigadas a recolher, conforme previsão con da no Anexo IV da Lei Complementar 123/2006.
36.166.75.26. a composição de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples Nacional não
poderá incluir os gastos rela vos às contribuições que estão dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai,
Sebrae etc.), conforme dispões o art. 13, § 3º, da referida Lei Complementar;
36.166.75.27. será u lizada a taxa de BDI do orçamento base da licitação nos casos de adi vos
contratuais incluindo novos serviços, sempre que a taxa de BDI adotada pela contratada for
injus ﬁcadamente elevada, com vistas a garan r o equilíbrio econômico-ﬁnanceiro do contrato e a
manutenção do percentual de desconto ofertado pelo contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXI,
da Cons tuição Federal e ao art. 14 do Decreto 7.983/2013;
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36.167.

Administração da Obra para cada etapa

36.167.76.

Para a Restauração da Cobertura:

36.167.76.28. Equipe Técnica mínima para a Execução dos Serviços:
36.167.76.28.16.
Arquiteto ou Engenheiro Civil – Coordenador in loco da Execução dos Serviços;
36.167.76.28.17.
Mestre de Obras - deve estar permanentemente no local dos serviços;
36.167.76.29. A CONTRATADA deverá apresentar ART/RRT do CREA/CAU referente à execução da obra
civil, com a respec va taxa recolhida, no início da obra.
36.167.76.30. Equipamentos de Proteção Individual – EPI: Deverão ser fornecidos todos os Equipamentos
de Proteção Individuais necessários e adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas
da obra, conforme previsto na NR-06 e NR-18 da Portaria nº 3214 do Ministério do Trabalho, bem como
demais disposi vos de segurança necessários.

37.

CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

37.168.
O acompanhamento e a ﬁscalização da execução do contrato consistem na veriﬁcação da
conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma
a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais representantes da
Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993.
37.169.
O representante da Contratante deverá ter a qualiﬁcação necessária para o
acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.
37.170.
A veriﬁcação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos
critérios previstos neste Termo de Referência.
37.171.
A ﬁscalização do contrato, ao veriﬁcar que houve subdimensionamento da produ vidade
pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável
para que esta promova a adequação contratual à produ vidade efe vamente realizada, respeitando-se
os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do ar go 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
37.172.
A conformidade do material/técnica/equipamento a ser u lizado 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 respec vas
quan dades e especiﬁcações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.
37.173.
O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências veriﬁcadas,
adotando as providências necessárias ao ﬁel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto
nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.
37.174.
O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela
Contratada, sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a aplicação de
sanções administra vas, previstas neste Termo de Referência e na legislação vigente, podendo culminar
em rescisão contratual, conforme disposto nos ar gos 77 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993.
37.175.
ro nas:

A ﬁscalização da execução dos serviços pela Contratante abrange, ainda, as seguintes

37.175.77.
obra.

Vistoria dos locais de intervenção, do canteiro de obras e dos materiais empregados na

37.175.78.
Obras.

Reunião in loco com o proﬁssional coordenador da Contratada e/ou com o Mestre de

37.175.79.

Apreciação in loco das medições dos serviços executados.
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37.175.80.

Veriﬁcação, quando per nente, de possíveis irregularidades e fatos denunciados.

37.175.81.

O que mais couber.

37.176.
A ﬁscalização da Contratante não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas,
vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta,
não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade
com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
38.

DA SUBCONTRATAÇÃO

38.177.

Não será admi da a subcontratação do objeto licitatório.

39.

SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

39.178.
Comete infração administra va nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de
2002, a Contratada que:
39.178.82.
inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da
contratação;
39.178.83.

ensejar o retardamento da execução do objeto;

39.178.84.

fraudar na execução do contrato;

39.178.85.

comportar-se de modo inidôneo;

39.178.86.

cometer fraude ﬁscal;

39.178.87.

não man ver a proposta.

39.179.
A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ﬁcará
sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
39.179.88.
advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos
signiﬁca vos para a Contratante;
39.179.89.
multa moratória de até 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) por dia de atraso
injus ﬁcado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
39.179.89.31. em se tratando de inobservância do prazo ﬁxado para apresentação da garan a (seja para
reforço ou por ocasião de prorrogação), aplicar-se-á multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor
do contrato por dia de atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento), de modo que o atraso
superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração contratante a promover a rescisão do
contrato;
39.179.90.

multa compensatória:

39.179.90.32. em caso de inexecução total do objeto, de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do
contrato;
39.179.90.33. em caso de inexecução parcial, de até 10% (dez por cento) aplicada de forma proporcional
à obrigação/parcela inadimplida.
39.179.90.34. 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;
39.179.90.35. impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente descredenciamento no
SICAF pelo prazo de até cinco anos;
39.179.90.36. 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
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perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada
ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
39.180.
Também ﬁca sujeita às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a
Contratada que:
39.180.91.
tenha sofrido condenação deﬁni va por pra car, por meio dolosos, fraude ﬁscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
39.180.92.

tenha pra cado atos ilícitos visando a frustrar os obje vos da licitação;

39.180.93.
demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos
ilícitos pra cados.
39.181.
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 garan a, ou ainda, quando for o caso,
serão inscritos na Dívida A va da União e cobrados judicialmente.
39.181.94.
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 autoridade competente.
39.182.
A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administra vo
que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto
na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
39.183.
As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes
entre si, , podendo ser aplicadas concomitantemente com as demais, facultada a defesa prévia do
interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a par r da data em que tomar ciência.
39.184.
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.
39.185.

As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

40.

GESTÃO DO PROJETO

40.186.
À Secretaria de Infraestrutura Cultural do MinC cabe o acompanhamento do projeto,
durante o seu desenvolvimento, em todas as etapas e fases. Este acompanhamento tem como ﬁnalidade
o atendimento ao que dispõem este Termo de Referência, o Edital e o Contrato.
40.187.
Caberá à Secretaria de Infraestrutura Cultural do MinC, através de Portaria publicada no
Diário Oﬁcial ou Bole m Interno, a designação do FISCAL para acompanhar a execução destes serviços,
conforme estabelece a lei 8.666/93, podendo este ﬁscal ser proveniente do quadro de servidores do
MinC ou de ins tuições vinculadas.
40.188.
A existência da ﬁscalização sobre os serviços não diminuirá a responsabilidade da
Contratada em qualquer ocorrência, atos, erros ou omissões veriﬁcadas no desenvolvimento dos
trabalhos ou a ela relacionadas.
41.

INDICAÇÃO DOS CÓDIGOS DA AÇÃO

41.189.
Os recursos ﬁnanceiros necessários para fazer face às despesas decorrentes do presente
contrato correrão à conta do Programa de conservação de Ediﬁcações e Equipamentos Culturais do
Ministério da Cultura para o ano de 2017.
42.

NÃO PODERÃO PARTICIPAR DESTE PREGÃO:

42.190.
Não podem par cipar, direta ou indiretamente, da licitação, da execução da obra, da
prestação dos serviços e do fornecimento de bens necessários à obra ou serviços:
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42.190.95.
Empresário suspenso de par cipar de licitação e impedido de contratar com o TCU,
durando o prazo da sanção aplicada;
42.190.96.
Empresário declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Publica,
enquanto perdurarem os mo vos determinantes da punição ou ate que seja promovida sua reabilitação;
42.190.97.
aplicada;

Empresário impedido de licitar e contratar com a União, durante o prazo da sanção

42.190.98.

Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no Pais;

42.190.99.

Empresário cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto deste Pregão;

42.190.100. Empresário que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial, recuperação
extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão, ou incorporação;
42.190.101. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que
tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que u lizem recursos materiais,
tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse
econômico em comum;
42.190.102.

O autor de projeto básico ou execu vo, pessoa sica ou jurídica;

42.190.103. A empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração de projeto básico
ou execu vo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5%
(cinco por cento) do capital com direito a voto, ou controlador, responsável técnico ou subcontratado;
42.190.104.

O servidor ou dirigente de órgão ou en dade contratante ou responsável pela licitação.

42.191.
Considera-se par cipação indireta a existência de qualquer vínculo de natureza técnica,
comercial, econômica, ﬁnanceira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa sica ou jurídica, e o
licitante ou responsável pelos serviços, fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e
serviços a estes necessários. Esse entendimento é extensivo aos membros da comissão de licitação.
43.

DO VALOR DA PROPOSTA

43.192.
Não serão aceitas propostas com valor global ou valores unitários superiores aos
es mados ou com preços manifestamente inexequíveis.
43.193.
Considerar-se-á inexequível a proposta que não venha a ter demonstrada sua viabilidade
por meio de documentação que comprove que os custos envolvidos na contratação são coerentes com os
de mercado do objeto deste Pregão.
43.194.
Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma do § 3º do art. 43 da Lei
n.º 8.666/93, para efeito de comprovação de sua exequibilidade, podendo-se adotar, dentre outros, os
seguintes procedimentos:
43.194.105. Ques onamentos junto à proponente para a apresentação de jus ﬁca vas e
comprovações em relação aos custos com indícios de inexequibilidade;
43.194.106. Veriﬁcação de acordos cole vos, convenções cole vas ou sentenças norma vas em
dissídios cole vos de trabalho;
43.194.107. Levantamento de informações junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, e junto ao
Ministério da Previdência Social;
43.194.108.

Consultas a en dades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares;

43.194.109.

Pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas;

43.194.110. Veriﬁcação de outros contratos que a proponente mantenha com a Administração ou com
a inicia va privada;
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43.194.111. Pesquisa de preço com fornecedores dos insumos u lizados, tais como: atacadistas, lojas
de suprimentos, supermercados e fabricantes;
43.194.112.

Levantamento de indicadores salariais ou trabalhistas publicados por órgãos de pesquisa;

43.194.113.

Estudos setoriais;

43.194.114. Consultas às Secretarias de Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou Municipal;21.3.11.
Demais veriﬁcações que porventura se ﬁzerem necessárias.
44.

DISPOSIÇÕES FINAIS

44.195.

São partes integrantes deste Termo de Referência (0401954 e 0401966):

44.195.115.

Anexo I - Planilha Previsão de Custos;

44.195.116.

Anexo II - Cronograma Físico-Financeiro;

44.195.117.

Anexo III - Projeto de arquitetura;

44.195.118.

Anexo IV - Ordem de Serviço;

44.195.119.

Anexo V - Composição do BDI;

44.195.120.

Anexo VI - Composição dos Encargos Sociais;

44.195.121.

Anexo VII - Proposta de preços;

44.195.122.

Anexo VIII - Declaração de disponibilidade de Equipe Técnica;

44.195.123.

Anexo IX - Declaração de NÃO Vistoria;

44.195.124.

Anexo X - Declaração de vistoria;

44.195.125.

Anexo XI - Memorial Descri vo;

Brasília, 09 de outubro de 2017.

Encaminho para consideração superior e aprovação.

(assinado eletronicamente)
Alexandre Alberto Moura de Vasconcellos
Coordenador-Geral de Análise de Projetos

Aprovo e o Termo de Referência, relativo à execução do Restauro da cobertura em prédio tombado,
incluindo restauro de calhas, cordões, mantas, telhas e instalações pluviais e revestimentos do edifício sede
da Representação Regional do Ministério da Cultura em São Paulo, denominado Solar da Baronesa,
localizado na rua Julio Marcondes Salgado n° 234, Bairro Campos Elísios – São Paulo/SP.

(assinado eletronicamente)
PAULO EDY NAKAMURA
Diretor de Projetos de Infraestrutura Cultural
DEPRO/SEINFRA/MINC
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Documento assinado eletronicamente por Alexandre Alberto Moura de
Vasconcellos, Coordenador-Geral de Análise de Projetos, em 09/10/2017, às 16:57, conforme
horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 30, inciso II, da Portaria nº 26/2016, de
01/04/2016, do Ministério da Cultura,Publicada no Diário Oﬁcial da União de 04/04/2016.
Documento assinado eletronicamente por Paulo Edy Nakamura, Diretor do Departamento de
Projetos de Infraestrutura Cultural, em 09/10/2017, às 17:16, conforme horário oﬁcial de Brasília,
com fundamento no art. 30, inciso II, da Portaria nº 26/2016, de 01/04/2016, do Ministério da
Cultura,Publicada no Diário Oﬁcial da União de 04/04/2016.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site
h p://sei.cultura.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
veriﬁcador 0399939 e o código CRC A8DE9749.

ANEXO II DO EDITAL
TERMO DE CONTRATO
(SERVIÇO DE ENGENHARIA)

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
ENGENHARIA Nº ......../...., QUE FAZEM ENTRE SI O MINISTÉRIO
DA
CULTURA
E
A
EMPRESA
..............................
.................................

O(A)....................................
(órgão
ou
en dade
pública),
com
sede
no(a)
....................................................., na cidade de ...................................... /Estado ..., inscrito(a) no CNPJ
sob o nº ................................, neste ato representado(a) pelo(a) ......................... (cargo e nome),
nomeado(a) pela Portaria nº ......, de ..... de ..................... de 20..., publicada no DOU de ..... de ...............
de ..........., inscrito(a) no CPF nº ...................., portador(a) da Carteira de Iden dade nº
...................................., doravante denominada CONTRATANTE, e o(a) .............................. inscrito(a) no
CNPJ/MF sob o nº ............................, sediado(a) na ..................................., em .............................
doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ....................., portador(a) da
Carteira de Iden dade nº ................., expedida pela (o) .................., e CPF nº ........................., tendo em
vista o que consta no Processo nº .............................. e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de
21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente
e do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013, bem como da instrução Norma va SLTI/MPOG nº 2, de 30
de abril de 2008 e suas alterações, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do
Pregão nº ........../20...., mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.
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1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de serviço comum de engenharia, que será
prestado nas condições estabelecidas no Termo de Referência e demais documentos técnicos que se
encontram anexos ao Edital.
1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão e seus anexos, iden ﬁcado no
preâmbulo acima, e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.
2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA
2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele ﬁxado no Edital, com início na data de
.........../......../........ e encerramento em .........../........./...........
2.2. A vigência poderá ultrapassar o exercício ﬁnanceiro, desde que as despesas referentes à
contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para ﬁns de inscrição em restos
a pagar, conforme Orientação Norma va AGU n° 39, de 13/12/2011.
2.3. A execução dos serviços será iniciada após a emissão da Ordem de Serviço, cujas etapas
observarão o cronograma ﬁxado no Termo de Referência.
2.4. A prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato será precedida da correspondente
adequação do cronograma sico-ﬁnanceiro, bem como de jus ﬁca va e autorização da autoridade
competente para a celebração do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo
administra vo.
3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO
3.1. O valor total da contratação é de R$.......... (.....)
3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da
execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários,
ﬁscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administração, frete, seguro e
outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária
própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 20...., na classiﬁcação abaixo:
Gestão/Unidade:
Fonte:
Programa de Trabalho:
Elemento de Despesa:
PI:
5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO
5.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-se
deﬁnidos no Edital.
6. CLÁUSULA SEXTA – GARANTIA DE EXECUÇÃO
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6.1. A CONTRATADA prestará garan a no valor de R$ ............... (.......................), na modalidade de
.............................., correspondente a 5% (cinco por cento) de seu valor total, no prazo de 10 (dez)
dias úteis, observadas as condições previstas no Edital.
6.2. O regime jurídico da garan a é aquele previsto em edital.
7. CLÁUSULA SÉTIMA – REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO
7.1. O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os materiais que
serão empregados e a ﬁscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos no Termo de Referência,
anexo do Edital.
8. CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
8.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de
Referência, anexo do Edital.
9. CLÁUSULA NONA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
9.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência,
anexo do Edital.
10. CLÁUSULA DÉCIMA– RESCISÃO
10.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei
nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da
aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.
10.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente mo vados, assegurando-se à CONTRATADA
o direito à prévia e ampla defesa.
10.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administra va
prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
10.4. O termo de rescisão, sempre que possível, deverá indicar:
10.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos em relação
ao cronograma sico-ﬁnanceiro, atualizado;
10.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
10.4.3. Indenizações e multas.
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – VEDAÇÕES
11.1. É vedado à CONTRATADA:
11.1.1. Caucionar ou u lizar este Termo de Contrato para qualquer operação ﬁnanceira;
11.1.2. Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO E DAS ALTERAÇÕES
12.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
12.2. A diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência não
poderá ser reduzida em favor do contratado em decorrência de aditamentos que modiﬁquem a
planilha orçamentária.
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12.3. O contrato será realizado por execução indireta, sob o regime de empreitada por preço global.
12.4. A assinatura do presente Contrato implica a concordância da Contratada com a adequação de
todos os projetos anexos ao instrumento convocatório a que se vincula este ajuste, a qual aquiesce
que eventuais alegações de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas,
especiﬁcações, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos não poderão ultrapassar, no
seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, II do Decreto
n. 7.983/2013.
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – PUBLICAÇÃO
13.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário
Oﬁcial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FORO
14.1. O Foro para solucionar os li gios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o
da Seção Judiciária do Distrito Federal - Jus ça Federal.
Para ﬁrmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de
igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.
..........................................., .......... de.......................................... de 20.....
_________________________
Responsável legal da CONTRATANTE
_________________________
Responsável legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
12Referência: Processo nº 01400.013772/2017-18

SEI nº 0404543
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