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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DEFESA CIVIL 
GERÊNCIA DE PROJETOS DE ARQUITETURA
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TERMO DE REFERÊNCIA

ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 021/2021 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 
PARA OS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM 
FORNECIMENTO DE LONAS DIGITAIS E INSTALAÇÃO 
PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DEFESA 
CIVIL DO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS.

1. OBJETO

Adesão à ATA de Registro de Preços N° 021/2021 do pregão n°011/2021, da Prefeitura Municipal 
de Duque de Caxias, para os Serviços de Impressão com Fornecimento de Lonas Digitais e Instalação para a 
Secretaria Municipal de Obras e Defesa Civil de Duque de Caxias.

2. JUSTIFICATIVA

A Secretaria Municipal de Obras e Defesa Civil visa manter a transparência com a população do 
município, por esse motivo torna-se necessária a aquisição desses serviços, para serem colocados em locais 
determinados por esta Secretaria a fim de transparecer as ações que estão sendo realizados. O objeto do 
presente procedimento se faz necessário para atender os serviços de publicidade da SMODC, visto que o 
município não possui tais materiais e serviços em estoque.

Os quantitativos foram estimados a partir do pregão 011/2021 da Prefeitura Municipal de Duque 
de Caxias, por possuir necessidades similares a Secretaria Municipal de Obras e Defesa Civil, atendendo 
assim as carências da secretaria.

A adesão se vê vantajosa pelo fato de obter os materiais através de um processo ser mais rápido 
do que outro procedimento licitatório, além de garantir a qualidade do produto.
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QUANTIDADE A SER ADERIDA

Pela impossibilidade de aferir um quantitativo exato, usaremos 50% do quantitativo da ata de 
registro de preços 021/2021 da Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, retratando uma quantidade que 
melhor atende a necessidade da Secretaria Municipal de Obras e Defesa Civil de Duque de Caxias. 
Lembrando que a quantidade a ser adotada, deverá respeitar os parâmetros do pregão 011/2021.

ITEM DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO UNID QUANTIDADE
CUSTO

UNITÁRIO
VALOR TO TAL

1
ADESIVO VINÍLICO, GRAMATURA 0,10, 140 GRAMAS, 
IMPRESSÃO 1440X720, 4 CORES, COM INSTALAÇÃO 
EM LOCAL INDICADO;

M2 3.000 R$ 39,60 R$ 118.800,00

2

IMPRESSÃO DE LONA FRONT UGHT 440 GRAMAS, POR 
SRP, FIO 500X500, IMPRESSÃO DIGITAL COM 
RESOLUÇÃO 720X720, COM INSTALAÇÃO EM LOCAL 
INDICADO;

M2 7.000 R$ 31,60 R$ 221.200,00

3
PAINEL FRONT LIGHT EM ESTRUTURA METÁLICA EM 
FERRO GALVANIZADA 20X20X18CM, COM 
INSTALAÇÃO.

M2 2.500 R$ 44,60 R$ 111.500,00

| VALOR TOTAL: Quatrocentos e cinquenta e um mil e quinhentos reais R$ 451.500,00

3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

3.1 Os textos e fotografias serão fornecidos por esta Secretaria, por e-mail ou em pendrive, em arquivo 
aberto e arquivo fechado, com no mínimo 10 (dez) dias corridos antes da data programada para 
entrega de cada material.

3.2 A produção gráfica, diagramação, fotolitos e revisão dos textos enviados são de responsabilidade 
da empresa Contratada. Os preços deverão ser cotados incluídos os serviços supracitados.

3.3 Os arquivos a serem disponibilizados pela Secretaria Municipal de Obras e Defesa Civil serão 
enviados sempre em formato aberto.

3.4 A contratada deverá enviar a contratante uma prova de cada material solicitado para que seja 
examinada sua fidelidade ao layout aprovado e para que seja autorizada a impressão do material, 
no prazo máximo de sete dias antes de cada impressão.

3.5 A Secretaria Municipal de Obras e Defesa Civil será responsável pelas aprovações.

4. ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS

• Adesivo vinílico, gramatura 0,10, 140 gramas, impressão 1440x720, 4 cores, com instalação 
em local indicado;
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• Impressão de lona front light 440 gramas, por SRP, fio 500x500, impressão digital com 
resolução 720x720, com instalação em local indicado;

• Painel front light em estrutura metálica em ferro galvanizada 20x20xl8cm, com instalação.

5. VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO:

A vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, em consonância ao art. 15, caput 
do Decreto Municipal n9 7.591/2020 e art. 15, inc. III, parágrafo 39 da Lei Federal n9 8.666/93.

6. VIGÊNCIA DO CONTRATO:

A vigência do contrato será de 12 meses de acordo com a necessidade da Administração Pública, 
devendo ser iniciado dentro do prazo da ata (12 meses), em consonância ao art. 15, parágrafo 49 e art. 18, 
ambos do Decreto Municipal n9 7.591/2020.

7. GUARDA E ARMAZENAMENTO DE MATERIAL

O Servidor responsável pelo recebimento dos bens, será indicado em momento oportuno, bem 
como seu nome, função, matricula, e-mail e/ou telefone para agendamento.

Os materiais adquiridos serão recebidos na Secretaria Municipal de Obras e Defesa Civil - Avenida 
Primavera 78, Jardim Primavera. Logo, o objeto e a sua distribuição ficarão sob responsabilidade da 
Secretaria.

8. DAS OBRIGAÇÕES GERAIS DA CONTRATADA

• Analise do Termo de referência para evitar omissões e pretensão de alterações indevidas 
nos parâmetros adotados;

• Cumprir as orientações contidas nesse Termo, na planilha orçamentária e demais anexos, 
assumindo como exclusivamente seus riscos e as despesas decorrente da boa e perfeita 
execução do objeto;

• Realizar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local 
constantes na proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão na 
localização indicada, respeitando as quantidades solicitadas e prazos estipulados neste 
termo;

• Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 
12,13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n°8.078 de 1990)
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• A contratada não poderá se recusar a entregar a quantidade solicitada, mesmo que em 
pequena quantidade ou locais distantes;

• Os funcionários estão sujeitos as normas disciplinares do município de Duque de Caxias, 
quando do fornecimento do objeto, sem qualquer vínculo empregatício com está entidade;

• Uniformizar os colaboradores enquanto em trabalho para a Prefeitura Municipal de Duque 
de Caxias;

• Comunicar a contratante todas as circunstâncias ou ocorrências que não permitiram a 
correta execução do fornecimento do objeto, assim como dar ciência, por escrito de 
qualquer anormalidade;

• Prestar conta do andamento da entrega quando solicitado no prazo de até 03 dias corridos;
• Arcar com todas as despesas trabalhistas, previdenciárias, judiciais, indenizações, seguros 

e outros de seus empregados e prepostos;
• Assumir inteira responsabilidade pela entrega correta da quantidade solicitada, em 

conformidade com as especificações desse termo;
• Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato;
• Não poderá transferir a responsabilidade dos termos acordados;
• Manter todas as condições que ensejaram a contratação, particularmente no que tange à 

regularidade fiscal, até o encerramento dos compromissos pactuados;
• A licitante vencedora obriga-se a entregar os insumos, a que se refere este Termo, de 

acordo estritamente com as especificações mínimas nele descritas, sendo de sua inteira 
responsabilidade todos os custos e despesas necessários ao cumprimento integral do 
objeto deste Termo;

• O objeto deverá ser entregue em perfeita condição de uso. Devendo a contratada 
substituir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo, os insumos que não atendam as 
especificações mínimas descritas nesse termo;

• Comunicar a contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a 
data de entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a 
devida comprovação;

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

• Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no 
prazo e forma estabelecidos neste termo de referência;

• Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pela 
contratada;

• Solicitação da entrega do insumo, a contratante se compromete a obedecer à informação 
de existência de recursos orçamentários e financeiros, que indicarão qual o quantitativo 
solicitado;
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• Acompanhar e fiscalizar, através de servidor designado, os aspectos quantitativos e 
qualitativos, realizando registro próprio das 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;

• Caberá a fiscalização rejeitar total ou em partem os bens entregues em desacordo com o 
insumo licitado;

• Proceder às advertências, multas e demais cominações legais pelo descumprimento das 
obrigações assumidas pela contratada;

• Comunicar à contratada, através de notificação por escrito, a ocorrência de eventuais 
imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para sua correção. Caso o 
objeto contenha vicio ou defeito deverá a Contratada realizar a substituição num prazo de 
até 24 horas a contar do apontamento da imperfeição ou vicio;

• Propiciar as condições necessárias para recebimento dos materiais;
• Prestar informações e esclarecimentos solicitados pela contratada, fornecer à Contratada 

todos os dados, documentos e informações que se façam necessários ao bom desempenho 
dos serviços ora contratados.

• A administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela contratada 
com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo, bem como por 
qualquer dano causado a terceiros em decorrência e ato da Contratada, de seus 
empregados, prepostos ou subordinados;

10. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Comete infração administrativa nos termos da Lei n° 8.666 de 1993, a Contratada que:
• Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 

contratação;
• Ensejar o retardamento da execução do objeto;
• Cometer fraude fiscal;
• Não mantiver a proposta;
• Fraudar na execução do contrato;
• Comportar-se de modo inidôneo.

A contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem 
prejuízo da responsabilidade civil e criminal, das seguintes sanções:

• Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos 
para a contratante;

• Multa: calculada sobre o valor total do Contrato, independentemente das glosas aplicadas, nos 
seguintes casos:
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I - Atraso no início da execução do Contrato, correspondente a 0,5% (meio por cento) por dia de 
atraso, limitada a 10% (dez por cento) do valor total do Contrato.
II - Inexecução total ou parcial do fornecimento, correspondente a 1% (um por cento) por dia de 
inexecução, limitada a 10% (dez por cento) do valor total do Contrato.

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a 
Administração pelos prejuízos causados e após decorrido o prazo da sanção de multa.

De acordo com artigo 78 da Lei Federal 8.666/93, as duas últimas sanções citadas aqui 
anteriormente, poderão também ser aplicadas em razões que os contratos:

• Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos;

• Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
• Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos

A aplicação de qualquer das penalidades previstas, realizar-se-á em processo administrativo que 
assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei n.9 8.666/1993 
e, subsidiariamente, na Lei n9 9.784/1999.

A autoridade competente, Secretaria Municipal de Obras e Defesa Civil, na aplicação das sanções, 
levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano 
causado à Administração, observando o princípio da proporcionalidade.

As multas devidas e/ou os prejuízos ao CONTRATANTE serão deduzidos dos valores a serem pagos 
ou recolhidos em favor do CONTRATANTE no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data do 
recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente (Secretaria Municipal de Obras e Defesa 
Civil), ou ainda, quando for o caso, inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.

Constituem motivo para rescisão do contrato:
• O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;
• O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;
• A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade do 

fornecimento, nos prazos estipulados;
• O atraso injustificado do fornecimento;
• A paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;

praticados.
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• A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão 
ou transferência, total ou parcial bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no edital 
e no contrato;

• O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e 
fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;

• O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e 
fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;

• O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § I o do art. 67 da Lei 
Federal 8.666/1993;

• A decretação de falência ou a instauração da insolvência civil;
• A dissolução da sociedade ou falecimento do contratado;
• A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique a 

execução do contrato;
• Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas 

pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas 
no processo administrativo a que se refere o contrato;

• A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução 
do contrato;

• O descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal 8.666/1993, sem prejuízo das 
sanções penais cabíveis.

11. MOTIVOS PARA RESCISÃO CONTRATUAL

I. Descumprimento das condições da ata de registro de preço;

II. Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido 
pela administração, sem justificativa aceitável;

III. Não aceitar reduzir o seu prelo registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles 
praticados no mercado;

IV. Tiver presentes razões de interesse público;

V. Por inidoneidade superveniente ou comportamento irregular do beneficiário, ou, ainda, no 
caso de substancial alteração das condições do mercado.

VI. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da lei n°8.666 de 1993

O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas nos itens anteriores, assegurados o 
contraditório e a ampla defesa, serão formalizados por despacho da autoridade competente do Órgão 
gerenciador.
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O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato 
superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de 
força maior devidamente comprovado.

A ata de registro de preço, decorrente desta licitação, será cancelada automaticamente:

Por decurso de prazo de vigência

a) Quando não restarem fornecedores registrados

b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;

c) A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade 
da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados;

d) O atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento;

e) A paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia 
comunicação à Administração;

f) A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, 
a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no 
edital e no contrato;

g) O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar 
e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;

h) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § lo  do art. 67 
da Lei 8.666/1993;

i) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;

j) A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;

k) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que 
prejudique a execução do contrato;

l) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e 
exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato.

m) A supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras, acarretando 
modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no § lo  do art. 65 desta Lei;

n) A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 
120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou 
guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do 
pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e
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mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão 
do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;

o) O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração 
decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em 
caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o 
direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;

p) A não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução de 
obra, serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais 
especificadas no projeto;

q) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 
execução do contrato.

r) Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das sanções penais 
cabíveis. (Incluído pela Lei n2 9.854, de 1999)

A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execução do contrato.

Outras possibilidades de rescisão contratual estão previstas no artigo 79 da Lei ne 8.666/93:

I -  Determinadas por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos das alíneas "a" 
até "m" citados no subitem 17.1;
II -  Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde 
que haja conveniência para a Administração; e
III -  judicial, nos termos da legislação.

A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 
próprio que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto 
na Lei n? 8.666/1993.

a) Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, 
desde que haja conveniência para a Administração; e

b) Judicial, nos termos da legislação
c) A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo próprio que assegurará o contraditório e a ampla defesa, 
observando-se o procedimento previsto na Lei n- 8.666/1993.
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12. PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO

Nos termos do art. 37 do Decreto 7.349, de 24 de julho de 2019, celebrado do respectivo 
instrumento contratual, competirá ao Secretário Municipal Obras, a imediata designação de Gerente e mais 
3 (três) servidores, sendo 1 (um) fiscal e 2 (dois) suplentes, para atuarem em eventual ausência ou 
impedimentos, que responderão diretamente pelo acompanhamento e fiscalização da execução do objeto 
contratado.

" I9 A designação dos Gerentes e dos Fiscais deverá ser efetuada por meio de Portaria da Secretaria 
Municipal ordenadora da despesa, com a publicação no Boletim Oficial do Município, contendo nome 
completo, cargo e matrícula dos Servidores, devendo a cópia do Ato ser integrante do processo 
administrativo licitatório, servindo como documento hábil para instrução de processo de pagamento, 
devendo a vacância de qualquer um destes ser suprida de imediato. "

De acordo com o Art. 38 do Decreto 7.349, de 24 de julho de 2019, as responsabilidades atribuídas 
ao Gerente e ao Fiscal do Contrato estão determinadas em Instrução Normativa específica, da qual deverão 
ter plena ciência através da declaração a ser firmada e incluída no processo originário da contratação, sem 
prejuízo de outras intrínsecas ou dispostas em legislação específica.
Todas as responsabilidades atribuídas ao Gerente e ao Fiscal estão descritas nos incisos do art. 38 do 
Decreto Municipal n9 7.349/2019.

O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da 
conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o 
perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes da CONTRATANTE, 
especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n9 8.666 de 1993, e do art. 37, 38 e 39 do 
Decreto Municipal 7.349, de 2019.

A conformidade do material a ser solicitado deverá ser verificada juntamente com o documento da 
CONTRATADA (nota fiscal, fatura ou equivalente) que contenha sua relação detalhada, de acordo com o 
estabelecimento neste Termo de Referência e na proposta, informando as respectivas quantidades e 
especificações técnicas.

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 §§ l 9 e 29 do art. 67 da Lei n9 8.666, de 1993.

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 e prepostos, de conformidade com 
o art. 70 da Lei n9 8.666, de 1993

13. ACEITABILIDADE DA PROPOSTA
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Fica estabelecido que os valores são os referidos pela ata do pregão 011/2021 da Prefeitura 
Municipal de Duque de Caxias.

14. ACEITABILIDADE DO OBJETO

O aceite da entrega do objeto é responsabilidade da fiscalização, que deve documentar o 
aceite do serviço. Oportunamente a Secretaria Municipal de Obras e Defesa Civil indicará o 
servidor responsável pelo recebimento do objeto, inserindo a matrícula, função exercida bem 
como seu telefone e/ou e-mail para contato.

O recebimento provisório se dará pelo responsável por seu acompanhamento e 
fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias 
corridos da comunicação escrita do contrato.

O recebimento definitivo se dará em até 30 (trinta) dias corridos, por servidor ou comissão 
designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas 
partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do 
objeto aos termos contratuais, observando-se a obrigatoriedade em corrigir, remover ou 
substituir, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto 
do termo em que se verificam vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de 
materiais empregados.

15. CRITÉRIOS DE FATURAMENTO

a) A cada trinta dias, a Contratada fará emissão das faturas dos serviços realizados, com 
aprovação final da Fiscalização da prefeitura, e elaborada com base na Planilha Orçamentária, 
Memória de Cálculo e Cronograma Físico-Financeiro.

b) 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.

c) Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico 
do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto.

d) Não serão aceitos quaisquer serviços que não estejam descriminados neste Termo de 
Referência e seus Anexos.
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e) A Contratada deverá apresentar, juntamente com cada fatura mensal, o Relatório Fotográfico, 
demonstrando o processo de evolução dos serviços realizados no período da medição, com 
registro das situações anterior e posterior à execução dos mesmos, contendo os seguintes 
itens:
• Transporte dos materiais;
• Execução dos serviços;
• Especificação de quantitativos e localização dos serviços.

f) No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento dos documentos da Contratada, 
a Fiscalização deverá elaborar Relatório Circunstanciado em consonância com suas atribuições 
e encaminhá-lo ao gestor do contrato.

g) 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 último.

h) Na hipótese de a verificação a que se refere o item anterior não ser procedida 
tempestivamente, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento provisório no 
dia do esgotamento do prazo.

i) O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada 
pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, ou, em qualquer época, das 
garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das 
disposições legais em vigor.

16. PAGAMENTO

O pagamento será efetuado mensalmente mediante requerimento da Contratada à Prefeitura 
Municipal de Duque de Caxias, a ser protocolado junto ao Setor de Obras Contratadas da Secretaria 
Municipal de Obras e Defesa Civil, localizada na Avenida Primavera, 78 -  Jardim Primavera;

• O requerimento de pagamento deverá ser instruído com a seguinte documentação:

a) Requerimento de pagamento;
b) Nota Fiscal de Serviços, Fatura ou Recibo de Prestação de Serviços (RPS), informando o período 

de execução do serviço, datada e atestada por 02 (dois) servidores com suas respectivas 
matrículas e assinaturas, declarando a regular prestação dos serviços faturados, de acordo com
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a contratação efetuada; deverá estar destacado, no documento fiscal, o valor da retenção de 
INSS com o título "RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL", nos serviços que couberem;

c) Termo de Contrato e seus aditivos, devidamente publicado(s);
d) AFO pertinente ao faturamento, quando couber;
e) Planilha de controle de todos os itens constantes na Ata de Registros de Preços, contendo saldo 

inicial (quantidade total contratada), itens fornecidos e saldo final a fornecer, quando se tratar 
de entrega parcelada;

f) Planilha de controle de todos os itens constantes na Ata de Registros de Preços, contendo saldo 
inicial (quantidade total contratada), itens anteriormente fornecidos, itens fornecidos 
referentes a este pagamento e saldo final a fornecer, quando se tratar de Ata de Registro de 
Preços;

g) Nota de Empenho;
h) Autorizo do Ordenador de Despesas;
i) Relatório do fiscal do contrato, de acordo com o art. 38, II "a", Decreto Municipal n̂  

7.349/2019;
j) Portaria de designação do fiscal do contrato, devidamente publicada no Boletim Oficial;
k) Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa de FGTS, Receita Federal e CNDT;

Os pagamentos deverão observar as diretrizes do art. 40, inciso XIV, da Lei n? 8.666/1993 e do art.
42 e Anexo II, ambos do Decreto Municipal n? 7.349/2019

17. GARANTIA

Os materiais deverão ser fornecidos dentro das especificações contidas neste projeto, sem quebrar 
e sem violação.

A CONTRATADA deverá fornecer garantia de no mínimo 90 (noventa) dias corridos contra qualquer 
defeito de fabricação no material.

A CONTRATADA deverá cumprir as Normas e Legislação vigentes sobre a matéria, com a finalidade 
de proteger o meio ambiente.

Serão de sua exclusiva responsabilidade, todas as providências necessárias para impedir, ou 
minimizar, os impactos negativos sobre o meio ambiente.

18. CRITÉRIOS DE REAJUSTE

O reajustamento dos preços contratados será possível somente com a observação do interregno 
mínimo de 1 (um) ano, desde que solicitado. Admitindo-se a adoção dos índices específicos ou setoriais da 
Tabela EMOP, contando da data da apresentação da proposta, até a data de adimplemento de cada parcela 
conforme prevê o inciso XI do art. 40 da Lei n̂  8.666/93.

____________________________________________ Página 13 de 17__________________________________
Av. Primavera, n?78 - 25230-010 -  Jardim Primavera - Duque de Caxias -  FU, Telefone: 2676-8234

e-mail: projetos.smo@gmaiI.com www.duquedecaxias.rj.gov.br 04 de março de 2022

mailto:projetos.smo@gmaiI.com
http://www.duquedecaxias.rj.gov.br


ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DEFESA CIVIL 
GERÊNCIA DE PROJETOS DE ARQUITETURA

Sccrciarii dc
Obras e 

Defesa Civil
R *  DUQueoe
- ^ c a x i a s

No caso de solicitação do reajuste, deve-se instruir o pedido pela metodologia de cálculo de 
reajustamento, exposição dos índices setoriais aplicáveis, memória de cálculo dos valores liquidados e a 
liquidar

19. DISPOSIÇÕES GERAIS

As empresas contratadas deverão no mínimo seguir as seguintes orientações abaixo descritas:
• Aceitar e concordar que o objeto dos documentos contratuais, deverão ser completados em 

todos os seus detalhes;
• Não deve prevalecer-se de qualquer erro involuntário, ou de qualquer omissão eventualmente 

existente para eximir-se de suas responsabilidades;
• Obriga-se a satisfazer todos os requisitos constantes do Edital de Licitação e a 

presente especificação;
• Se do contrato constar condições especiais e especificações gerais, estas condições deverão 

prevalecer sobre esta especificação técnica, quando existirem discrepâncias entre as mesmas;
• Os materiais a serem fornecidos serão novos e comprovadamente de primeira qualidade;
• O uso dos materiais fornecidos, pela contratada, só serão aceitos após apresentação e 

aprovação dos mesmos pela fiscalização;
• Os materiais, devem além de todas as checagens estipuladas, ser comparados com as 

amostras aprovadas;
• Os materiais já aprovados pela fiscalização, devem ser guardados e conservados 

cuidadosamente.

20. CONDIÇÕES GERAIS:

Art. 20. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual deflação dos preços 
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou materiais registrados, cabendo ao 
Órgão Gerenciador negociar junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do 
inciso II do caput do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

Art. 21. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo 
superveniente, o Órgão Gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos 
valores médios praticados pelo mercado.

§ I o Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores médios praticados pelo 
mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, na forma do art. 24, 
inciso III, deste Decreto.
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§ 2° A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores 
médios de mercado observará a classificação realizada na forma do art. 14.

Art. 22. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor, 
mediante requerimento devidamente fundamentado, não puder cumprir o compromisso, o Órgão 
Gerenciador poderá:

I - Liberar o fornecedor do compromisso assumido sem aplicação da penalidade, se confirmada à 
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e, caso a comunicação ocorra antes do pedido de 
fornecimento;

II - Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
Parágrafo único. Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à

revogação, parcial ou integral, da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção 
da contratação mais vantajosa.

21. DA SUBCONTRATACÃO

Não poderá ocorrer a subcontratação do objeto.

22. DA PARTICIPAÇÃO DE COOPERATIVA

Não será admitida a participação de cooperativa pela necessidade de haver subordinação.

23. DA PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS

Não será permitida a participação de empresas reunidas em consórcio pela não complexidade do 
objeto bem como para evitar variações no padrão de qualidade.

24. DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPREEIMPEPOR INDIVIDUAL (MEI), MICROEMPRESA (ME) E 
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP)

Será permitida a participação de MEI, ME ou EPP do ramo de atividade pertinente ao 
objeto da contratação, que a atendam a todas as exigências legais. Poderá ser adotado os 
benefícios concedidos pela lei municipal n°2884/2017.

25. REGIME DE EXECUÇÃO

O Regime que se dará à contratação em tela será de Empreitada por Preço Unitário, contratando a 
execução da obra ou serviço por preço certo de unidades determinadas pelo fato de não constar projeto
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executivo do objeto em questão, portanto havendo apenas o projeto básico, o particular não disporá de 
informações suficientes.

26. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade orçamentária: 13.01 
Programa de trabalho: 04.122.0001.2.218 
Elemento de despesa: 4.4.90.52.00 
Fonte de recurso: 101
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27. CRONOGRAMA

FLUXO DE DECEMBOLSO WEfiüAL

Sem mais para o momento, 
Duque de Caxias, 29 de abril de 2022.

Elaborado por:

Bárbara Augusta V. F. Batista 
Engenheira Civil - Mat.: 41763-7

Mat.: 35.177-6 Mat.: 39.510-2
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