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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
Pró-Reitoria de Administração

TERMO DE REFERÊNCIA
(Pregão Eletrônico Sistema de Registro de Preços )
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
SUPERINTENDÊNCIA DE OPERAÇÕES E MANUTENÇÃO
Rua Prof. Marcos Waldemar de Freitas Reis s/nº, bloco B, 5º andar (setor ímpar)
Campus Universitário do Gragoatá
São Domingos, Niterói, RJ - CEP 24210-2011. do objeto
ESCLARECIMENTOS INICIAIS
Tendo em vista a publicação da Instrução Norma va nº 05, de 26 de maio de 2017, com vigência a par r de 25 de setembro de 2017, foram
efetuados os ajustes no modelo de Termo de Referência em relação aos ar gos da Instrução Norma va nº 05, de 26 de maio de 2017.
O art. 20 da Instrução Norma va nº 05, de 26 de maio de 2017 prevê a fase de planejamento da contratação que possui as seguintes etapas:
Estudos preliminares, Gerenciamento de Riscos e Termo de Referência, podendo ser elaborados Estudos Preliminares e Gerenciamento de
Riscos comuns para serviços de mesma natureza, semelhança ou aﬁnidade (art. 20, §5). Assim, na elaboração deste Termo de Referência foi
observado o disposto no art. 28 e anexo V da IN nº 05, de 2017. Por ﬁm, de acordo com o art. 30, §2º da IN nº 5, de 2017, os documentos que
compõem a fase de Planejamento da Contratação serão parte integrante do processo administra vo da licitação.
TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I
(PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONTÍNUOS SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA)
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
Superintendência de Operações e Manutenção (SOMA) /Pró-Reitoria de Administração / Universidade Federal Fluminense
PREGÃO Nº XXX/2020 (SRP)
Processo Administra vo 23069.163116/2020-11
1. DO OBJETO
1.1. Contratação, através do Sistema de Registro de Preços, de serviços comuns, (entende-se por serviço comum todo aquele cujas
especiﬁcações técnicas são usualmente ob das no mercado. Para que sejam caracterizados como serviços comuns de engenharia dependem,
para sua execução, da assistência de engenheiro e/ou arquiteto. Caso seja necessária, essa assistência será atendida através de nossa
coordenação para evitar a necessidade do enquadramento como serviço comum de engenharia a ser prestado pelo licitante) para os serviços
de manutenção e reformas prediais de fornecimento e instalação de divisórias po painel e/ou drywall, portas completas, isolamentos
termoacús cos, forros e vidros, des nados à reforma ou criação de novos ambientes no âmbito da Universidade Federal Fluminense, nos
municípios de Niterói, Volta Redonda, Angra dos Reis, Petrópolis, Nova Friburgo, Cachoeiras de Macacu, Rio das Ostras, Macaé, Campos dos
Goytacazes, Santo Antônio de Pádua, Iguaba Grande (Estado do Rio de Janeiro). (CATSER 1627, UNIDADE DE MEDIDA M2, NATUREZA DE
DESPESA 339039-16).

Item

Descrição

Referência

VALOR ANUAL DA
PROPOSTA

1

Serviços de Adaptação, Manutenção e Reformas em Niterói - RJ Total Anexo II-A

R$ 1.599.707,22

2

Serviços de Adaptação, Manutenção e Reformas em Volta
Redonda e Angra dos Reis - RJ

Total Anexo II-B

R$ 566.362,50

3

Serviços de Adaptação, Manutenção e Reformas em Nova
Friburgo, Petrópolis, Cachoeira de Macacu, Santo Antônio de
Pádua - RJ

Total Anexo II-C

R$ 479.515,93

4

Serviços de Adaptação, Manutenção e Reformas em Rio das
Ostras, Macaé, Campos dos Goytacazes - RJ

Total Anexo II-D

R$ 511.334,96

TOTAL

R$ 3.156.920,62

1.2. O objeto da licitação tem a natureza de serviço comum e se enquadra nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 2018, consubstanciado 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.
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1.3. As eventuais aquisições estarão condicionadas às demandas apresentadas pela equipe de manutenção da CMA/SOMA.
1.4. A presente contratação adotará como regime de execução a Empreitada por Preço Unitário.
1.5. Considerando a natureza dos serviços, pois a individualização dos itens pode gerar prejuízos para o conjunto da solução e perda de
economia de escala, visando proporcionar a ampla par cipação de licitantes, a presente licitação será realizada por itens, divididos em regiões
geográﬁcas do Estado do Rio de Janeiro;
1.6. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze meses), não podendo ser prorrogado.
2. JUSTIFICATIVAS E OBJETIVOS DA CONTRATAÇÃO
2.1. A referida contratação tem por obje vo atender às demandas de manutenção corre va e preven va dos diversos bens imóveis da UFF,
viabilizando o funcionamento ininterrupto das a vidades ins tucionais.
2.2. A manutenção predial atende as diversas ediﬁcações da Universidade, atuando usualmente na correção de danos técnicos que envolvam a
necessidade de aporte de materiais para manutenção de divisórias, forros e vidros em geral. Esses materiais são imprescindíveis para a execução
das a vidades de manutenção da Universidade, de forma a garan r a segurança das pessoas e do patrimônio e propiciar condições de
funcionamento ininterrupto das unidades acadêmicas.
2.3. A escolha pelo registro de Preços deu-se, considerando a necessidade de contratações frequentes, assim como pela conveniência de que as
aquisições ocorram de forma parcelada, evitando a formação de estoque, dentro do contexto legal enquadrado nas hipóteses do art. 3º do
Decreto nº 7.892/2013.
2.4. A adjudicação do objeto contratual em itens é devida à necessária padronização da solução para a ngir o melhor grau de qualidade no
menor custo, bem como serve a ﬁnalidade de adotar um eﬁciente gerenciamento do contrato e ainda a excelência no serviço prestado.
3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO
3.1. A contratação pretendida se alinha à polí ca que o Governo Federal vem implantado na reestruturação da máquina administra va, por
intermédio de estratégias de racionalidade, na busca por padrões de excelência em qualidade e produ vidade. Neste sen do, a administração
do governo foca as suas ações nas áreas-ﬁns e reduzindo a demanda por serviços de apoio ao estritamente necessário.
3.2. A contratação da execução, indireta, das a vidades de apoio técnico, objeto desta demanda, tem suporte no Decreto. 9.507/2018, e art. 7º
da Instrução Norma va nº 05/2017, da Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.
4. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR
4.1. Trata-se de serviços comuns, sem dedicação de mão de obra, a ser contratado mediante licitação, na modalidade pregão, em sua forma
eletrônica.
4.2. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de setembro de 2018, não se cons tuindo em
quaisquer das a vidades, previstas no art. 3º do aludido decreto, cuja execução indireta é vedada.
4.3. A prestação dos serviços não gera vínculo emprega cio entre os empregados da Contratada e a Administração Contratante, vedando-se
qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.
4.4. Os materiais deste Termo de Referência são considerados comuns, pois os padrões de qualidade podem ser obje vamente deﬁnidos no
Edital, por meio de especiﬁcações usuais pra cadas no mercado. As escolhas feitas poderão ter base nos preços ofertados, haja vista serem
comparáveis entre si e não necessitam de avaliação criteriosa.
4.5. Os materiais para manutenção de divisórias, forros e vidros especiﬁcados neste termo de referência deverão ser fornecidos mediante a
apresentação do Cer ﬁcado de Conformidade do INMETRO, conforme critérios do Programa Brasileiro de Avaliação da Conformidade.
4.6. As empresas fornecedoras dos materiais de divisórias em painel e drywall predial, forros e vidros deverão atentar para os critérios de
sustentabilidade dos materiais ofertados, conforme Decreto nº 9.178, de 23 de outubro de 2017.
4.7. Os materiais a serem licitados e fornecidos deverão atender aos critérios de sustentabilidade ambiental, conforme o art. 5º da IN
SLTI/MPOG nº 1 de 19/01/2010, conforme aplicável sendo eles:
a) Os bens devem ser cons tuídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme normas da ABNT;
b) Devem ser observados os requisitos ambientais para obtenção de cer ﬁcação do INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto
ambiental em relação aos seus similares;
c) Os bens não devem conter substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na dire va RoHS
(Restric onofCertainHazardousSubstances), tais como Mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (CR(VI)), cádmio (Cd), bifenilpolibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados.
5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
5.1. São partes integrantes das especiﬁcações apresentadas no escopo deste documento, no que forem aplicados:
a) O Decreto 52.147 de 25/06/63, que estabelece as Normas e Métodos de execução de serviços em imóveis públicos.
b) As Normas Brasileiras aprovadas pela ABNT.
c) As Normas Regulamentadoras de segurança e saúde no trabalho do M.T.E.
5.2. Normas Gerais:
5.2.1. Os materiais a serem empregados na obra deverão ser novos, de primeira qualidade e obedecer às especiﬁcações do presente memorial,
às normas da ABNT no que couber e, na falta destas, ter suas caracterís cas reconhecidas em cer ﬁcados ou laudos emi dos por laboratórios
tecnológicos idôneos. As marcas dos fabricantes são indica vas da similaridade/equivalência a ser exigida.
5.2.2. Quando houver necessidade de acréscimo ou complementação de materiais existentes, ou já fornecidos pela UFF, estes deverão ser
idên cos, da mesma fabricação, ou mesma qualidade técnica.
5.2.3. A Contratada deverá estar aparelhada com máquinas, ferramentas e equipamentos necessários aos serviços, como também manterá
pessoal habilitado em número suﬁciente à perfeita execução dos serviços nos prazos previstos.
5.2.4. A Contratada submeterá à aprovação da Fiscalização amostras de todos os materiais e modelos de todos os serviços a serem executados
nas obras. Todos os produtos a serem u lizados deverão ser abertos na presença da Fiscalização.
5.2.5. Quando necessário, a Fiscalização solicitará ensaios, exames e provas dos materiais ou serviços.
5.2.6. A Contratada será obrigada a re rar do local da obra os materiais porventura rejeitados pela Fiscalização. Não será tolerado manter no
local da obra quaisquer materiais estranhos à mesma.
5.2.7. O controle de qualidade e outros exigidos pela Fiscalização não exime a Contratada de sua inteira responsabilidade civil pelas obras e
https://sei.uff.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=349192&infra_sistema=1…
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serviços por ela executados.
5.2.8. Reserva-se à Fiscalização o direito de paralisar o andamento dos serviços e a aplicação e u lização de materiais ou equipamentos, desde
que não sa sfaçam o que está con do nestas especiﬁcações, obrigando-se a Contratada a desmanchar por sua conta e risco o que for
impugnado, refazendo tudo de acordo com as mesmas especiﬁcações.
5.2.9. De modo algum a atuação da Fiscalização, na parte de execução das obras, eximirá ou atenuará a responsabilidade da Contratada pelos
defeitos de ordem constru va que as mesmas vierem a apresentar. Só à Contratada caberá a responsabilidade pela perfeição dos serviços em
todos os seus detalhes.
5.2.10. Os serviços e materiais obedecerão ainda às normas e métodos da ABNT.
5.2.11. Os casos omissos serão resolvidos em comum acordo entre a Contratada e a Fiscalização.
5.2.12. Em caso de divergência entre os desenhos de escala diferentes, prevalecerão os de maior escala.
5.2.13. Em caso de divergência entre os desenhos de datas diferentes, prevalecerão os de data mais recente.
5.2.14. Após a assinatura do contrato, a Contratada assumirá inteira responsabilidade sobre os elementos apresentados para a execução dos
serviços, não sendo admi das quaisquer alegações quanto à omissão destes elementos que venham onerar a obra.
5.2.15. A Contratada deverá se responsabilizar pelo ﬁel cumprimento de todas as disposições e acordos rela vos à legislação social e trabalhista
em vigor, par cularmente no que se refere ao pessoal alocado para os serviços, objeto do contrato.
5.2.16. A Contratada deverá efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações ﬁscais incidentes ou que vierem a incidir
sobre o objeto do contrato, até o recebimento deﬁni vo dos serviços.
5.2.17. A Contratada ﬁcará responsável pelo fornecimento total de mão-de-obra especializada e de todos os materiais, bem como dos
equipamentos necessários a realização de todos os serviços contratados, de acordo com as especiﬁcações técnicas e demais documentos, em
anexo a este Edital.
5.2.18. Serão rejeitados, pela Fiscalização daUFF e ou seus prepostos, todos os trabalhos que não sa sfaçam às condições contratuais. A
Contratada ﬁcará obrigada a demolir e refazer os trabalhos rejeitados, ﬁcando por sua conta exclusivas as despesas adicionais decorrentes.
5.2.19. A Contratada ﬁcará responsável pela vigilância e guarda de todos os materiais u lizados, até a aceitação formal dos serviços, inclusive
por quaisquer danos causados nas dependências da Unidade, ou a terceiros, no decorrer da realização dos serviços. Todas as instalações
existentes que, por ocasião da execução dos serviços pela Contratada, forem daniﬁcadas ou destruídas, mesmo que involuntariamente, deverão
ser recompostas, mantendo as mesmas caracterís cas e dimensões das instalações originais, sem ônus à UFF.
5.3. SEGURANÇA DO TRABALHO
5.3.1. A Contratada será responsável pelo Contrato de Seguro para Acidentes de Trabalho e danos a terceiros, ﬁrmado entre a mesma e
companhia idônea.
5.3.2. Caberá à Contratada oferecer as condições de segurança e prevenção contra acidentes de trabalho, de acordo com as normas
regulamentares editadas pelo MTE – Ministério do Trabalho e Emprego.
5.3.3. Quanto aos procedimentos de trabalho, a Contratada deverá atender as determinações das NR‟s (Normas Regulamentadoras do
Ministério do Trabalho e Emprego):
a) NR 6- Equipamentos de Proteção Individual – EPI
b) NR-11- Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais
c) NR-17- Ergonomia
d) NR-18 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção
e) NR-35 - Trabalho em Altura
5.3.4. É obrigatório o uso de equipamentos de segurança, obedecido ao disposto nas Normas Regulamentadoras NR-6 - Equipamento de
Proteção Individual - EPI e NR-1 - Disposições gerais, de acordo com a função e o serviço a ser executado.
6. VISTORIA PARA LICITAÇÃO
6.1. Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante poderá realizar vistoria nas instalações do local de execução dos
serviços, acompanhado por servidor designado para esse ﬁm, de segunda a sexta-feira, das 10 horas às 16 horas.
6.2. 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.
6.3. A não realização da vistoria, quando faculta va, não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das instalações, dúvidas ou
esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo a licitante vencedora assumir os ônus dos serviços
decorrentes.
6.4. A licitante deverá declarar que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações
objeto da licitação.
6.5. A solicitação de vistoria deverá ser encaminhada para o endereço cma.soma@id.uﬀ.br indicando telefone para contato e agendamento.
7. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO
7.1. Os serviços serão executados conforme discriminado abaixo:
7.1.1. INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60cm
7.1.1.1. Procedimentos de instalação
7.1.1.1.1. A instalação de um forro de placas de gesso comum começa com a inserção no teto de pinos de aço colocados a cada 60 cm no
máximo (tamanho normal da placa), colocados com uma pistola apropriada para este ﬁm. Um arame de aço ou cobre passa por um furo
existente no pino e é preso na placa em um furo feito na própria obra, torcendo-o bem para amarrar a peça. Uma massa feita de pó de gesso,
água e sisal são colocadas junto à parede para reforçar a ﬁxação. A moldura é ﬁxada do mesmo jeito.
7.1.1.1.2. As placas, com encaixes macho-e-fêmea nas laterais, recebem a mesma massa para acabamento nas juntas, após a re rada das sobras
de arame.
7.1.1.1.3. O processo começa junto à parede para que as chapas não se comprimam no ajuste ﬁnal. O acabamento é feito com massa de rejunte
e ﬁta de papel, usada para prevenir ﬁssuras. Uma nova camada de massa ﬁnaliza o trabalho (única etapa em que se u liza água, para fazer a
massa).
7.1.1.1.4. Na instalação do forro suspenso deverão ser observados todos os detalhes previstos no projeto, locando-se previamente os pontos de
ﬁxação dos pendurais, as posições de luminárias, as eventuais juntas de movimentação etc.
7.1.1.1.5. Nos forros em que for empregada pasta preparada na obra (rejuntamento de placas, assentamento de molduras ou cimalhas, etc.),
qualquer super cie metálica passível de entrar em contato como gesso (caixilhos, metais sanitários, etc) deverá ser previamente protegida,
mesmo que tais componentes sejam anodizados, cromados, etc.
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7.1.1.1.6. Os locais de instalação deverão ser indicados e os serviços acompanhados pelos técnicos lotados na CMA/SOMA.
7.1.2. INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO EMASSADO
7.1.2.1. O forro deverá ser composto de placas de gesso acartonado parafusadas sob perﬁlados de aço galvanizado longitudinal F530 reguláveis
a cada 1,20m e interligadas por rantes até o ponto de ﬁxação da cobertura. As placas deverão ser transportadas na ver cal uma a uma ou
cintadas duas a duas. De preferência deverão ser colocadas próximas ao local de instalação. Todos os materiais deverão ser estocados em local
seco e protegidos da ação de intempéries. As pilhas deverão ser estocadas em solo plano e de preferência próximo aos locais de instalação.
7.1.2.2. Processo Execu vo
7.1.2.2.1. Antes da instalação, deverá ser marcado o nível do forro nas paredes de contorno do ambiente a ser forrado. No encontro do forro
com a parede deverá ser instalada cantoneira ﬁxada a cada 0,60 m da parede para ﬁxação posterior das placas. Marcar o espaçamento dos
rantes qualquer que seja o suporte, de modo a ter num sen do, no máximo, 0,60m entre perﬁs e no outro sen do, no máximo 1,20m (espaço
entre pontos de ﬁxação no mesmo perﬁl).
7.1.2.2.2. A instalação das placas, assim como os demais elementos de ﬁxação deverá ser executada conforme indicação do fabricante. A ﬁxação
dos rantes deverá ser feita diretamente na laje, que por sua vez não receberá qualquer po de acabamento. As placas deverão ser ﬁxadas
perpendicularmente aos perﬁs, respeitando o alinhamento entre si e o nível estabelecido para o forro acabado.
7.1.2.2.3. Deverá ser feito o tratamento das juntas entre as placas. Todas as super cies a serem tratadas, bem como aquelas adjacentes, por
exemplo, alvenarias, deverão estar com o tempo de cura concluído, secas e livres de poeira e outras impurezas. As juntas deverão ser feitas
antes da aplicação da massa corrida. Caso contrário, será necessário raspar essa massa ao longo da junta. Todos os retoques deverão ser
previamente realizados com massa adesiva ou outro produto indicado pelo fabricante.
7.1.2.2.4. A super cie de rebaixo entre as placas deverá ser generosamente emassada com espátula especíﬁca para aplicação e recobrimento da
junta (10 e 15cm). Deverá ser aplicada ﬁta adesiva indicada pelo fabricante das placas com a mesma espátula sobre o eixo da junta. A ﬁta
adesiva deverá ser comprimida sem exageros, a ﬁm de evitar a re rada total da massa. Uma falha de massa poderá causar uma colagem
defeituosa da ﬁta e uma bolha. Deverá ser feito o recobrimento da ﬁta, cons tuindo assim uma segunda camada. Desta vez a aplicação deverá
ser feita com uma espátula mais larga (20 e 25cm).
7.1.2.2.5. Após a secagem desta camada, a junta deverá ser recoberta com uma nova camada de acabamento mais larga, 2 a 5cm maior do que
a anterior. Esta camada deverá apresentar perfeito acabamento. Caso seja necessário, após a secagem deverá ser aplicada uma nova camada de
acabamento, alargando sempre de cada lado da precedente. Após a total secagem da úl ma camada de massa, a junta deverá ser
cuidadosamente lixada com a lixa aplicada sobre um taco de madeira, garan ndo um lixamento nivelado, sem ondulações, eliminando as
imperfeições e as rebarbas do rejuntamento. No caso da intersecção de juntas as ﬁtas não deverão ser remontadas a ﬁm de evitar espessura
maior nestes pontos. No caso dos ângulos internos a massa será aplicada sobre cada lado do ângulo, como na junta plana. A ﬁta deverá ser
dobrada antes da aplicação, devendo ser comprimida e recoberta de cada lado do ângulo. As camadas de acabamento deverão ser feitas com
espátula de canto.
7.1.2.2.6. Os ângulos externos deverão ser protegidos por ﬁtas armadas. A massa deverá ser aplicada sobre cada lado do ângulo. As ﬁtas
deverão ser aplicadas, comprimidas e depois recobertas de massa.
Documentos de referência: ORSE- Orçamento de Obras de Sergipe - Departamento Estadual de Habitação e Obras Públicas
(h p://200.199.118.135/orse/especiﬁcacoes.asp) GUEDES, Milber Fernandes. Caderno de Encargos. São Paulo: Pini, 2005. ABNT NBR 12775 –
Placas lisas de gesso para forro – Determinação das dimensões e propriedades sicas. ABNT NBR 14715 – Chapas de gesso acartonado –
Requisitos. ABNT NBR 14716 – Chapas de gesso acartonado – Veriﬁcação das caracterís cas geométricas. ABNT NBR 14717 – Chapas de gesso
acartonado – Veriﬁcação das caracterís cas sicas. Manual de Obras Públicas – Ediﬁcações – Prá cas da SEAP, disponível no endereço eletrônico
www.comprasnet.gov.br.
7.1.3. PAREDES INTERNAS DE GESSO ACARTONADO
7.1.3.1. As divisórias em gesso acartonado deverão ser em gesso acartonado de fabricação nacional ou equivalente, devendo todas elas seguir
do piso até o teto, impreterivelmente. Deverão ser consideradas divisórias com proteção contra umidade nos locais indicados pelo projeto, bem
como miolo em lã mineral para absorção acús ca. A estrutura instalada deverá permi r a ﬁxação de armários e quadros.
7.1.3.2. No caso das divisórias com isolamento térmico/acús co estas deverão ser com miolo acús co em lã mineral com redução mínima de
50dB, do po W111 – CLM – 95/ 70/ 400 – ST / ST. Deverão ser fornecidos e instalados todos os acessórios necessários ao seu funcionamento e
aos itens complementares como os visores em vidro duplo incolor. Em locais especíﬁcos deverá ser instalada divisória em gesso acartonado sem
miolo acús co do po W111 – CLM – 95/ 70/ 400 – RU / RU.
7.1.3.3. As chapas de gesso deverão atender às espessuras e aos pos indicados no projeto ou conforme orientação da Gerência de Projetos e
Obras. No caso destes úl mos, poderão ser do po simples, resistente à umidade e resistente ao fogo. Ainda deverão possuir o “miolo”
conforme especiﬁcação do projeto. Deverá ser fornecido e instalado todo o po de isolamento térmico e/ ou acús co, de acordo com as
especiﬁcações do projeto. Os perﬁs deverão ser em aço galvanizado, em acordo com a norma NBR 15217, com espessura mínima da chapa de
0,50mm e um reves mento galvanizado mínimo de Classe Z 275 (massa de 275g/ m²). O po de perﬁl deverá ser o indicado em projeto.
7.1.3.4. Os elementos de ﬁxação deverão possuir minimamente como caracterís cas a resistência à corrosão, possuir comprimento adequado à
quan dade e espessura das chapas a ﬁxar. No caso de elementos de ﬁxação dos perﬁs metálicos entre si, o comprimento dos mesmos deverá
ultrapassar o úl mo elemento metálico, no mínimo em três passos de rosca.
7.1.3.5. Deverão ser u lizados todos os acessórios das divisórias, bem como ferramentas adequadas à sua montagem. A montagem deverá
permi r a remoção frontal, sem deslocamento dos painéis adjacentes. Deverá ser previsto o reaproveitamento total dos painéis quando da
remontagem das divisórias.
7.1.3.6. No caso de divisórias em gesso acartonado que incorporem vigas, pilares ou tubulações. Independente da quan dade de chapas de
gesso que a compõe, a espessura será variável em função dos elementos a serem inseridos no interior dela mesma. A dupla estrutura deverá
possuir travamento executado com pedaços de chapa de gesso com altura de 30cm. Estes pedaços de chapas deverão ter espaçamento entre
eixos de 1,00 a 1,50m.
7.1.3.7. No caso de paredes no alinhamento de pilares, vigas ou alvenarias, deverá ser feita a colagem da chapa de gesso sobre o elemento
estrutural ou executar um desnível de no mínimo 2,5cm. Veriﬁcar o detalhe especiﬁcado no projeto. No caso de trechos onde há cargas a serem
ﬁxadas, observar especiﬁcações do projeto e do fabricante da divisória. A Fiscalização deverá ser consultada para conﬁrmação destes pontos. No
caso de instalações de aspiração, os seus pontos de saída podem ser ﬁxados na estrutura da parede, diretamente nos montantes ou por meio de
travessas horizontais metálicas.
7.1.3.8. Para ﬁxação de peças suspensas nas paredes em gesso acartonado deverão ser u lizadas buchas e parafusos adequados às
caracterís cas da peça e do suporte: quan dade de camadas de chapa de gesso, espessura do acabamento da parede, etc. A distância mínima
entre os pontos de ﬁxação deverá ser de 40cm. Dois ou mais pontos distanciados a menos de 40cm serão considerados como um único ponto.
Deverão ser seguidos os detalhes técnicos fornecidos pelo fabricante e os do projeto da Contratante. As divisórias deverão ser montadas com
perfeito alinhamento, prumo e execução de vér ces em 90°, atendendo às dimensões e detalhes do projeto fornecido.
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7.1.3.9. Deverá ser fornecida amostra do material da divisória para aprovação da Fiscalização. A amostra aprovada será a referência do padrão a
ser adotado para todas as divisórias.
7.1.3.10. As portas das divisórias serão de madeira reves das com laminado melamínico, conforme indicação do projeto. Deverão ser fornecidas
e instaladas as fechaduras, dobradiças e puxadores de acordo com a especiﬁcação do projeto. As ferragens deverão possuir a qualidade máxima
para a perfeita operação do sistema e permita um perfeito acabamento na sua instalação.
Referências
ORSEOrçamento
de
Obras
de
Sergipe
Departamento
Estadual
de
Habitação
e
Obras
Públicas
(h p://200.199.118.135/orse/especiﬁcacoes.asp) GUEDES, Milber Fernandes. Caderno de Encargos. São Paulo: Pini, 2005.
7.1.4. INSTALAÇÃO DE DIVISORIAS PAINEL DUPLO C/ REVEST. LAMINADO MELAMÍNICO
7.1.4.1. A Contratada deverá realizar minucioso estudo, veriﬁcação, medições e comparação do projeto fornecido pelo contratante com as
condições locais de instalação, bem como observar as especiﬁcações técnicas e detalhes constru vos pretendidos.
7.1.4.2. Na hipótese da necessidade de remoção de instalações elétricas, lógicas, telefonia ou outras nos locais serem desmontadas ou
remanejadas divisórias, todos os serviços deverão ser comunicados à Fiscalização. A estocagem dos materiais somente será feita nos locais
indicados pela Fiscalização. A execução dos serviços de remanejamento e re radas de divisórias serão feitos de forma a garan r a manutenção
das condições existentes, dos móveis e equipamentos e das instalações que permanecerão.
7.1.4.3. Todo o transporte externo e interno de divisórias será de inteira responsabilidade da contratada.
7.1.4.4. As divisórias serão todas em sistema modulado de perﬁs e painéis removíveis e deverão permi r a montagem e desmontagem completa
e independente de todas as suas peças.
7.1.4.5. A montagem de divisórias inclui o fornecimento das placas, montantes, rodapés, guias ver cais e horizontais, batentes, requadros,
portas, fechaduras, maçanetas e vidros. As divisórias serão confeccionadas com perﬁs de alumínio natural (montantes, perﬁs de canto, guias
ver cais ou horizontais) e sem parafusos aparentes.
7.1.4.6. Os painéis serão em peças de 1,20 x 2,10 metros, com miolo po colméia de madeira. Deverão ter requadramento em todo o perímetro
com madeira maciça de primeira qualidade e contraplacado em compensado de alta densidade, com reves mento deﬁnido pelo projeto.
Deverão apresentar espessura ﬁnal mínima de 40mm.
7.1.4.7. Processo Execu vo
7.1.4.7.1. Antes do início da execução dos serviços, a contratada deverá apresentar as amostras para aprovação da Fiscalização. A montagem e
ﬁxação das placas e painéis deverão ser feita em conformidade com os projetos, de modo a evitar danos, ﬁssuras ou quebras. A montagem será
realizada após a execução dos pisos e reves mentos, de modo a evitar choques de equipamentos e materiais com as placas.
7.1.4.7.2. Os recortes deverão ser executados no local, observando-se cada po de acabamento necessário, materiais, móveis ou equipamentos
existentes.
7.1.4.7.3. Nos locais indicados deverão ser instaladas as portas completas, com as dimensões deﬁnidas pelos projetos, composta de ferragens,
requadros, dobradiças, maçanetas e bandeiras. Deverão ter o mesmo padrão especiﬁcado para as divisórias, com requadros em alumínio, aço
pintado ou madeira. Todas as portas deverão ser instaladas com duas cópias de chaves, que deverão ser entregues à Fiscalização.
7.1.4.7.4. Todas as ferragens deverão ser instaladas de modo que os rebordos ou encaixes tenham sua forma exata.
7.1.4.7.5. A Contratada deverá veriﬁcar todas as condições de sustentação das estruturas e dos vidros, não se admi ndo a ocorrência de folgas,
movimentações a apresentação de vibrações.
Documentos de Referência
Normas da ABNT e do INMETRO; Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive de concessionárias de
serviços públicos; Instruções e Resoluções do Sistema CREA/CONFEA.
7.1.5. INSTALAÇÃO DE FERRAGENS PARA PORTAS DE DIVISÓRIAS
7.1.5.1. A ferragem a ser u lizada deverá estar isenta de quaisquer defeitos e em acordo com os pos, dimensões e modelos especiﬁcados. Os
parafusos, porcas, rebites e outras peças complementares deverão ser de aço inoxidável. As portas terão no mínimo três dobradiças por folha e
chaves em duplicata. Para assentamento das ferragens serão empregados parafusos de qualidade, com acabamento e dimensões adequadas as
das peças que forem ﬁxadas.
7.1.5.2. A localização das ferragens nas esquadrias será medida com precisão, de modo a serem evitadas discrepâncias de posição ou diferença
de nível.
7.1.5.3. As ferragens para esquadrias deverão ser precisas no seu funcionamento e seu acabamento deverá ser perfeito. Na sua colocação e
ﬁxação serão tomados cuidados para que os rebocos e os encaixes nas esquadrias tenham a forma exata, não sendo permi dos esforços nas
ferragens para seus ajustes. Não serão toleradas folgas que exijam quaisquer ar cios de correção. Esta especiﬁcação complementa as seguintes
normas em suas úl mas edições:
NBR-7258 – Dobradiças de abas. NBR-5635 – Fechadura de embu r po interno. NBR-7257 – Trincos e fechos.
8. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO
8.1. Os atores que par ciparão da gestão do contrato se conﬁguram em Gestor, Fiscalização técnica, Fiscalização administra va, Fiscalização
Setorial e Fiscalização pelo Público usuário, com atribuições estabelecidas pelo item 16.3 do presente Termo de Referência.
8.2. A comunicação a ser estabelecida com o prestador de serviço só deverá ser feita pelos ﬁscais e Gestor, através de no ﬁcações oﬁciais ou emails. Nenhum outro servidor da Universidade poderá designar, responsabilizar ou no ﬁcar a contratante.
8.3. O serviço a ser contratado poderá ser implantado por etapas e de maneira grada va, considerando que o pagamento será apenas pelo que
já foi autorizado expressamente por autoridade competente e executado.
8.4. A forma de medição do serviço para efeito de pagamento com base no resultado da avaliação do IMR – Instrumento de Medição de
Resultados (Anexo III)deste Termo de Referência.
8.5. Todos os serviços prestados serão acompanhados e avaliados por proﬁssional com competência técnica para essa a vidade,
preferencialmente da Superintendência de Operações e Manutenção (SOMA).
9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
9.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua
proposta;
9.2. Exercer o acompanhamento e a ﬁscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas
detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à
autoridade competente para as providências cabíveis;
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9.3. 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 que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas;
9.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas neste Termo de Referência;
9.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da contratada, no que couber, em conformidade com o item 6
do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017.
9.6. Não pra car atos de ingerência na administração da Contratada, tais como:
9.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela
indicados, exceto quando o objeto da contratação previr o atendimento direto, tais como nos serviços de recepção e apoio ao usuário;
9.6.2. direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;
9.6.3. promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, mediante a u lização destes em a vidades dis ntas daquelas
previstas no objeto da contratação e em relação à função especíﬁca para a qual o trabalhador foi contratado; e
9.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do próprio órgão ou en dade responsável pela contratação,
especialmente para efeito de concessão de diárias e passagens.
9.7. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato;
9.8. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento;
9.9. Cien ﬁcar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento
das obrigações pela Contratada;
9.10. Arquivar, entre outros documentos, 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;
9.11. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneﬁciado da preferência estabelecida pelo art. 3º, § 5º,
da Lei nº 8.666, de 1993.
9.12. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, apresentem condições adequadas ao cumprimento,
pela contratada, das normas de segurança e saúde no trabalho, quando o serviço for executado em suas dependências, ou em local por ela
designado.
10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
10.1. 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;
10.2. 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;
10.3. Manter a execução do serviço nos horários ﬁxados pela Administração.
10.4. Responsabilizar-se pelos vícios e defeitos decorrentes da inexecução ou execução parcial do objeto contratado, bem como responsabilizarse por todo e qualquer dano que seus funcionários, comprovada culpa, gerem à terceiros, à União ou à en dade federal, devendo ressarcir
imediatamente a Administração em sua integralidade, ﬁcando a Contratante autorizada a descontar da garan a, caso exigida no edital, ou dos
pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;
10.5. U lizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em conformidade com as normas e
determinações em vigor;
10.6. Vedar a u lização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público ocupante de cargo em comissão ou função
de conﬁança no órgão Contratante, nos termos do ar go 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;
10.7. Manter seus empregados devidamente uniformizados e iden ﬁcados por meio de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de
Proteção Individual - EPI, quando for o caso;
10.8. Instruir seus empregados, no início da execução contratual, quanto à obtenção das informações de seus interesses junto aos órgãos
públicos, rela vas ao contrato de trabalho e obrigações a ele inerentes, adotando, entre outras, as seguintes medidas:
10.8.1. Manter preposto nos locais de prestação de serviço, aceito pela Administração, para representá-la na execução do contrato;
10.8.2. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade veriﬁcada no decorrer da prestação dos serviços, comunicando ao Fiscal do
Contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, as ocorrências relacionadas a crimes e dano patrimonial na ins tuição;
10.9. Manter durante toda a vigência do contrato, em compa bilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualiﬁcação exigidas na licitação;
10.10. Guardar sigilo sobre todas as informações ob das em decorrência do cumprimento do contrato;
10.11. Não beneﬁciar-se da condição de optante pelo Simples Nacional, salvo as exceções previstas no § 5º-C do art. 18 da Lei Complementar nº
123, de 14 de dezembro de 2006;
10.12. Comunicar formalmente à Receita Federal a assinatura do contrato de prestação de serviços mediante cessão de mão de obra, salvo as
exceções previstas no § 5º-C do art. 18 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, para ﬁns de exclusão obrigatória do Simples
Nacional a contar do mês seguinte ao da contratação, conforme previsão do art.17, XII, art.30, §1º, II e do art. 31, II, todos da LC 123, de 2006.
10.13. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quan ta vos de sua proposta.
10.14. 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 serviço.
10.15. 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 serviço.
10.16. 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.
10.17. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução dos serviços, durante a
vigência do contrato.
10.18. 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.
10.19. 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.
10.20. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, qualquer mudança no método de execução do serviço que
fuja das especiﬁcações constantes deste Termo de Referência.
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10.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança da Contratante;
10.22. 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.
11. DA SUBCONTRATAÇÃO
11.1. Não será admi da a subcontratação do objeto licitatório.
12. ALTERAÇÃO SUBJETIVA
12.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa
jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam man das as demais cláusulas e condições do contrato; não haja
prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à con nuidade do contrato.
13. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO
13.1. 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.
13.2. As a vidades de gestão e ﬁscalização da execução contratual são o conjunto de ações que tem por obje vo aferir o cumprimento dos
resultados previstos pela Administração para o serviço contratado, veriﬁcar a regularidade das obrigações previdenciárias, ﬁscais e trabalhistas,
bem como prestar apoio à instrução processual e o encaminhamento da documentação per nente ao setor de contratos para a formalização
dos procedimentos rela vos a repactuação, alteração, reequilíbrio, prorrogação, pagamento, eventual aplicação de sanções, ex nção do
contrato, dentre outras, com vista a assegurar o cumprimento das cláusulas avençadas e a solução de problemas rela vos ao objeto.
13.3. O conjunto de a vidades de gestão e ﬁscalização compete ao gestor da execução do contrato, podendo ser auxiliado pela ﬁscalização
técnica, administra va, setorial e pelo público usuário, de acordo com as seguintes disposições:
I – Gestão da Execução do Contrato: é a coordenação das a vidades relacionadas à ﬁscalização técnica, administra va, setorial e pelo público
usuário, bem como dos atos preparatórios à instrução processual e ao encaminhamento da documentação per nente ao setor de contratos para
formalização dos procedimentos quanto aos aspectos que envolvam a prorrogação, alteração, reequilíbrio, pagamento, eventual aplicação de
sanções, ex nção do contrato, dentre outros;
II – Fiscalização Técnica: é o acompanhamento com o obje vo de avaliar a execução do objeto nos moldes contratados e, se for o caso, aferir se a
quan dade, qualidade, tempo e modo da prestação dos serviços estão compa veis com os indicadores de níveis mínimos de desempenho
es pulados no ato convocatório, para efeito de pagamento conforme o resultado, podendo ser auxiliado pela ﬁscalização pelo público usuário;
III – Fiscalização Administra va: é o acompanhamento dos aspectos administra vos da execução dos serviços, quanto às obrigações
previdenciárias, ﬁscais e trabalhistas, bem como quanto às providências tempes vas nos casos de inadimplemento;
IV – Fiscalização Setorial: é o acompanhamento da execução do contrato nos aspectos técnicos ou administra vos, quando a prestação dos
serviços ocorrer concomitantemente em setores dis ntos ou em unidades desconcentradas de um mesmo órgão ou en dade; e
V - Fiscalização pelo Público Usuário: é o acompanhamento da execução contratual por pesquisa de sa sfação junto ao usuário, com o obje vo
de aferir os resultados da prestação dos serviços, os recursos materiais e os procedimentos u lizados pela contratada, quando for o caso, ou
outro fator determinante para a avaliação dos aspectos qualita vos do objeto.
13.4. Quando a contratação exigir ﬁscalização setorial, o órgão ou en dade deverá designar representantes nesses locais para atuarem como
ﬁscais setoriais.
13.5. As a vidades de gestão e ﬁscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma preven va, ro neira e sistemá ca, podendo
ser exercidas por servidores, equipe de ﬁscalização ou único servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, ﬁque assegurada a dis nção
dessas a vidades e, em razão do volume de trabalho, não comprometa o desempenho de todas as ações relacionadas à Gestão do Contrato.
13.6. A CONTRATANTE poderá conceder prazo para que a CONTRATADA regularize suas obrigações trabalhistas ou suas condições de habilitação,
sob pena de rescisão contratual, quando não iden ﬁcar má-fé ou a incapacidade de correção ou exclusivamente de fatores imprevisíveis e
alheios ao controle do prestador.
13.7. Na hipótese de comportamento con nuo de desconformidade da prestação do serviço em relação à qualidade exigida, bem como quando
esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à
CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatório.
13.8. O representante da Contratante deverá ter a qualiﬁcação necessária para o acompanhamento e controle da execução dos serviços e do
contrato.
13.9. A veriﬁcação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos neste Termo de Referência.
13.10. A conformidade do material a ser u lizado na execução dos serviços deverá ser veriﬁcada juntamente com o documento da CONTRATADA
que contenha sua relação detalhada, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência e na proposta, informando as respec vas
quan dades e especiﬁcações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.
13.11. 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.
13.12. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada 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.
13.13. As a vidades de gestão e ﬁscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma preven va, ro neira e sistemá ca, podendo
ser exercidas por servidores, equipe de ﬁscalização ou único servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, ﬁque assegurada a dis nção
dessas a vidades e, em razão do volume de trabalho, não comprometa o desempenho de todas as ações relacionadas à Gestão do Contrato.
13.14. A ﬁscalização técnica dos contratos avaliará constantemente a execução do objeto e u lizará o Instrumento de Medição de Resultado
(IMR), conforme modelo previsto no Anexo III, ou outro instrumento subs tuto para aferição da qualidade da prestação dos serviços, devendo
haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:
a) não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as a vidades contratadas; ou
b) deixar de u lizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou u lizá-los com qualidade ou quan dade inferior à
demandada.
13.14.1. A u lização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a avaliação da prestação dos serviços.
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13.15. Durante a execução do objeto, o ﬁscal técnico deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos serviços para evitar a sua
degeneração, devendo intervir para requerer à CONTRATADA a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.
13.16. O ﬁscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação de
desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.
13.17. Em hipótese alguma, será admi do que a própria CONTRATADA materialize a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos
serviços realizada.
13.18. A CONTRATADA poderá apresentar jus ﬁca va para a prestação do serviço com menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo
ﬁscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle
do prestador.
13.19. Na hipótese de comportamento con nuo de desconformidade da prestação do serviço em relação à qualidade exigida, bem como
quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à
CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatório.
13.20. O ﬁscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período escolhido seja suﬁciente para avaliar ou, se for o
caso, aferir o desempenho e qualidade da prestação dos serviços.
13.21. A conformidade do material a ser u lizado na execução dos serviços deverá ser veriﬁcada juntamente com o documento da CONTRATADA
que contenha sua relação detalhada, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência e na proposta, informando as respec vas
quan dades e especiﬁcações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.
13.22. As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto no Anexo VIII da Instrução Norma va SLTI/MP nº 05, de 2017, aplicável no
que for per nente à contratação.
13.23. A ﬁscalização de que trata esta cláusula 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 corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e ﬁscais, de conformidade com o
art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
14. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO
14.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento deﬁni vo dos serviços, nos termos abaixo.
14.2. No prazo de até 5 dias corridos do adimplemento da parcela, a CONTRATADA deverá entregar toda a documentação comprobatória do
cumprimento da obrigação contratual;
14.3. O recebimento provisório será realizado pelo ﬁscal técnico, administra vo e/ou setorial ou pela equipe de ﬁscalização após a entrega da
documentação acima, da seguinte forma:
14.3.1. A contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio de proﬁssionais técnicos competentes,
acompanhados dos proﬁssionais encarregados pelo serviço, com a ﬁnalidade de veriﬁcar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os
arremates, retoques e revisões ﬁnais que se ﬁzerem necessários.
14.3.2. 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, cabendo à ﬁscalização não atestar a úl ma e/ou
única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.
14.3.2.1. O recebimento provisório também ﬁcará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e
Instruções exigíveis.
14.3.2.2. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do relatório circunstanciado ou, em havendo mais de um a
ser feito, com a entrega do úl mo.
14.3.2.2.1. 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 provisório no dia do esgotamento do prazo.
14.4. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a par r do recebimento provisório dos serviços, o Gestor do Contrato deverá providenciar o
recebimento deﬁni vo, ato que concre za o ateste da execução dos serviços, obedecendo as seguintes diretrizes:
14.4.1. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela ﬁscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a
liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais per nentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respec vas
correções;
14.4.2. Emi r Termo Circunstanciado para efeito de recebimento deﬁni vo dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentações
apresentadas; e
14.4.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela ﬁscalização, com base no
Instrumento de Medição de Resultado (IMR), ou instrumento subs tuto.
14.5. O recebimento provisório ou deﬁni vo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta
execução do contrato, ou, 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).
14.6. 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.
15. DO PAGAMENTO
15.1. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Fatura.
15.2. 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.
15.3. A emissão da Nota Fiscal será precedida do recebimento deﬁni vo do serviço, conforme este Termo de Referência
15.4. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade ﬁscal, constatada por meio de
consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sí os eletrônicos oﬁciais ou à
documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.
15.4.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no
do art. 31 da Instrução Norma va nº 3, de 26 de abril de 2018.
15.5. O setor competente para proceder o pagamento deve veriﬁcar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e
essenciais do documento, tais como:
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15.5.1. o prazo de validade;
15.5.2. a data da emissão;
15.5.3. os dados do contrato e do órgão contratante;
15.5.4. o período de prestação dos serviços;
15.5.5. o valor a pagar; e
15.5.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.
15.6. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ﬁcará sobrestado
até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da
regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante;
15.7. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrução Norma va SEGES/MP nº 05, de 2017, será efetuada a retenção ou glosa no pagamento,
proporcional à irregularidade veriﬁcada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:
15.7.1. não produziu os resultados acordados;
15.7.2. deixou de executar as a vidades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida;
15.7.3. 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.
15.8. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emi da a ordem bancária para pagamento.
15.9. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para veriﬁcar a manutenção das condições de habilitação exigidas
no edital.
15.10. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua no ﬁcação, por escrito, para que, no
prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por
igual período, a critério da contratante.
15.11. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta ao SICAF para iden ﬁcar
possível suspensão temporária de par cipação em licitação, no âmbito do órgão ou en dade, proibição de contratar com o Poder Público, bem
como ocorrências impedi vas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Norma va nº 3, de 26 de abril de 2018.
15.12. 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.
15.13. 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.
15.14. 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.
15.14.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por mo vo de economicidade, segurança
nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente jus ﬁcado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.
15.15. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, em especial a prevista no ar go 31 da Lei
8.212, de 1993, nos termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.
15.16. É vedado o pagamento, a qualquer tulo, por serviços prestados, à empresa privada que tenha em seu quadro societário servidor público
da a va do órgão contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente.
15.17. 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 )/365
I = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%
16. DO PREÇO E DA REVISÃO
16.1. O objeto do presente Edital será executado pelo preço ofertado na proposta da licitante vencedora e constante da Ata de Registro de
Preços, que será ﬁxo e irreajustável, podendo, contudo, ser revisto, observadas as prescrições con das nos arts. 17 a 19 do Decreto nº
7.892/2013.
16.2. Os preços ajustados já levam em conta todas e quaisquer despesas incidentes no fornecimento do objeto, tais como serviços de frete,
impostos, taxas.
16.3. O preço ajustado também poderá sofrer correção desde que reste comprovada a ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas na alínea
“d”, do inciso II, do art. 65, da Lei nº 8.666/93.
17. GARANTIA DA EXECUÇÃO
17.1. O adjudicatário prestará garan a de execução do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, com validade durante a
execução do contrato e por 90 (noventa) dias após o término da vigência contratual, em valor correspondente a 3% (três por cento) do valor
total do contrato.
17.2. No prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do contratante, contados da assinatura do contrato, a
contratada deverá apresentar comprovante de prestação de garan a, podendo optar por caução em dinheiro ou tulos da dívida pública,
seguro-garan a ou ﬁança bancária.
17.2.1. A inobservância do prazo ﬁxado para apresentação da garan a acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do
valor total do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento).
17.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) 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.
17.3. A validade da garan a, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um período de 90 dias após o término da vigência
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contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP nº 5/2017.
17.4. A garan a assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
17.4.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;
17.4.2. prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;
17.4.3. multas moratórias e puni vas aplicadas pela Administração à contratada; e
17.4.4. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não adimplidas pela contratada, quando couber.
17.5. A modalidade seguro-garan a somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item anterior, observada a legislação que
rege a matéria.
17.6. A garan a em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, em conta especíﬁca na Caixa Econômica Federal, com correção
monetária.
17.7. 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.
17.8. 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.
17.9. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garan a deverá ser ajustada à nova situação ou renovada,
seguindo os mesmos parâmetros u lizados quando da contratação.
17.10. 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 dez (dez) dias úteis, contados da data em que for no ﬁcada.
17.11. A Contratante executará a garan a na forma prevista na legislação que rege a matéria.
17.12. Será considerada ex nta a garan a:
17.12.1. 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;
17.12.2. no prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência do contrato, caso a Administração não comunique a ocorrência de sinistros,
quando o prazo será ampliado, nos termos da comunicação, conforme estabelecido na alínea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n.
05/2017.
17.13. O garan dor não é parte para ﬁgurar em processo administra vo instaurado pela contratante com o obje vo de apurar prejuízos e/ou
aplicar sanções à contratada.
17.14. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garan a, na forma prevista neste TR.
17.15. A garan a da contratação somente será liberada ante a comprovação de que a empresa pagou todas as verbas rescisórias decorrentes da
contratação, e que, caso esse pagamento não ocorra até o ﬁm do segundo mês após o encerramento da vigência contratual, a garan a será
u lizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas, incluindo suas repercussões previdenciárias e rela vas ao FGTS, conforme estabelecido
no art. 8º, VI do Decreto nº 9.507, de 2018, observada a legislação que rege a matéria.
17.15.1. Também poderá haver liberação da garan a se a empresa comprovar que os empregados serão realocados em outra a vidade de
prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção do contrato de trabalho
17.16. Por ocasião do encerramento da prestação dos serviços contratados, a Administração Contratante poderá u lizar o valor da garan a
prestada para o pagamento direto aos trabalhadores vinculados ao contrato no caso da não comprovação: (1) do pagamento das respec vas
verbas rescisórias ou (2) da realocação dos trabalhadores em outra a vidade de prestação de serviços, nos termos da alínea "j do item 3.1 do
Anexo VII-F da IN SEGES/MP n. 5/2017.
18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
18.1. Comete infração administra va nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a CONTRATADA que:
18.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
18.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto;
18.1.3. falhar ou fraudar na execução do contrato;
18.1.4. comportar-se de modo inidôneo; ou
18.1.5. cometer fraude ﬁscal.
18.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
18.2.1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer dasobrigações contratuais consideradas faltas leves, assim
entendidas aquelas que não acarretam prejuízos signiﬁca vos para o serviço contratado;
18.2.2. Multa de:
18.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execução dos
serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso,
poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a conﬁgurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da
rescisão unilateral da avença;
18.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execução do objeto, por período
superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecução parcial da obrigação assumida;
18.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida;
18.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e
18.2.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentação da garan a (seja para reforço ou por ocasião
de prorrogação), observado o máximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração
CONTRATANTE a promover a rescisão do contrato;
18.2.2.6. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si.
18.2.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, en dade ou unidade administra va pela qual a Administração Pública
opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
18.2.4. Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e en dades da União, com o consequente descredenciamento no SICAF pelo
prazo de até cinco anos.
18.2.4.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como
infração administra va no subitem 19.4 deste Termo de Referência
18.2.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os mo vos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a
https://sei.uff.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=349192&infra_sistema=…
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Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
18.3. As sanções previstas poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem
efetuados.
18.4. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:
Tabela 1
GRAU

CORRESPONDÊNCIA

1

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

2

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

3

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

4

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

5

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

Tabela 2
INFRAÇÃO
ITEM

DESCRIÇÃO

GRAU

1

Permitir situação que crie a possibilidade de causar
dano físico, lesão corporal ou conseqüências letais,
por ocorrência;

05

2

Suspender ou interromper, salvo motivo de força
maior ou caso fortuito, os serviços contratuais por
dia e por unidade de atendimento;

04

3

Manter funcionário sem qualificação para executar
os serviços contratados, por empregado e por dia;

03

4

Recusar-se a executar serviço determinado pela
fiscalização, por serviço e por dia;

02

5

Retirar funcionários ou encarregados do serviço
durante o expediente, sem a anuência prévia do
CONTRATANTE, por empregado e por dia;

03

Para os itens a seguir, deixar de:

6

Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e
a pontualidade de seu pessoal, por funcionário e
por dia;

01

7

Cumprir determinação formal ou instrução
complementar do órgão fiscalizador, por
ocorrência;

02

8

Substituir empregado que se conduza de modo
inconveniente ou não atenda às necessidades do
serviço, por funcionário e por dia;

01

9

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus
Anexos não previstos nesta tabela de multas, após
reincidência formalmente notificada pelo órgão
fiscalizador, por item e por ocorrência;

03
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10

11

Indicar e manter durante a execução do contrato os
prepostos previstos no edital/contrato;
Providenciar treinamento para seus funcionários
conforme previsto na relação de obrigações da
CONTRATADA

01

01

18.5. Também ﬁcam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou proﬁssionais que:
18.5.1. tenham sofrido condenação deﬁni va por pra car, por meio dolosos, fraude ﬁscal no recolhimento de quaisquer tributos;
18.5.2. tenham pra cado atos ilícitos visando a frustrar os obje vos da licitação;
18.5.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos pra cados.
18.6. 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.
18.7. 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.
18.7.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da
comunicação enviada pela autoridade competente.
18.8. 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.
18.9. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prá ca de infração administra va piﬁcada pela Lei nº 12.846, de
1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administra vo necessárias à
apuração da responsabilidade da empresa deverão ser reme das à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e
decisão sobre a eventual instauração de inves gação preliminar ou Processo Administra vo de Responsabilização - PAR.
18.10. A apuração e o julgamento das demais infrações administra vas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou
estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administra va.
18.11. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administra vos especíﬁcos para apuração da ocorrência de
danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo come do por pessoa jurídica, com ou sem a par cipação de agente
público.
18.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

19. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR.
19.1. As exigências de habilitação jurídica e de regularidade ﬁscal e trabalhista são as usuais para a generalidade dos objetos, conforme
disciplinado no edital.
19.2. Os critérios de qualiﬁcação econômica a serem atendidos pelo fornecedor estão previstos no edital.
19.3. O critério de aceitabilidade de preços será o valor global es mado para o item em disputa.
19.4. O critério de julgamento da proposta é o menor preço total para o item.
19.5. As regras de desempate entre propostas são as discriminadas no edital.
19.6. As empresas deverão comprovar, ainda, a qualiﬁcação técnica, por meio de:
19.6.1. Comprovação de ap dão para a prestação dos serviços em caracterís cas, quan dades e prazos compa veis com o objeto desta
licitação, mediante a apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado.
19.6.2. Para ﬁns da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a serviços executados com as caracterís cas
mínimas de 50% dos itens de maiores relevâncias da contratação do item ou itens par cipantes.
19.6.3. Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua a vidade econômica principal ou secundária especiﬁcadas no
contrato social vigente;
19.6.4. Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do início de sua
execução, exceto se ﬁrmado para ser executado em prazo inferior, conforme item 10.8 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5, de 2017.
19.6.5. Poderá ser admi da, para ﬁns de comprovação de quan ta vo mínimo do serviço, a apresentação de diferentes atestados de serviços
executados de forma concomitante, pois essa situação se equivale, para ﬁns de comprovação de capacidade técnico-operacional, a uma única
contratação, nos termos do item 10.9 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5/2017.
19.6.6. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legi midade dos atestados apresentados, apresentando,
dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram prestados os
serviços, consoante o disposto no item 10.10 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5/2017.
20. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS.
20.1. O custo es mado da contratação é o previsto no valor de cada item.
20.2. Tal valor foi ob do a par r da pesquisa de Preços pela Tabela SINAPI, BDI, compondo a Planilha de Custos.
21. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
21.1. A célula orçamentária para efetuar a presente aquisição, será apresentada no momento da emissão da nota de empenho.
21.2 De acordo o Decreto 7892/2013, Art. 7º § 2º:
“Na licitação para registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária, que somente será exigida para a formalização do
contrato ou outro instrumento hábil.”
22. ANEXOS
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22.1. Integram este Termo de Referência, para todos os ﬁns e efeitos, os seguintes anexos:
Anexo II – A , B, C, D e E –Descrição dos Serviços e Planilha de Formação de Custos;
Anexo II-F – Composição BDI;
Anexo III – Instrumento de Medição de Resultados;
Anexo IV – Minuta de Termo de Contrato;
Anexo V – Modelo de Proposta Comercial
Anexo VI – Locais de Execução dos serviços.
Anexo VII – Minuta da Ata de Registro de Preços;
Anexo VIII – Modelo de Declaração de Vistoria;
Anexo IX – Modelo de Declaração de não vistoria;
Anexo X – Modelo de Termo de Responsabilidade.
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