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

TERMO DE REFERÊNCIA
REGISTRO DE PREÇO

Contratação de empresa especializada
para

fornecimento

guarda-corpo

e

instalação

e conjunto de

de

lixeiras

basculantes com suporte, para atender
as necessidades do Município de Duque
de Caxias

1.

UNIDADE RESPONSÁVEL:

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, Av. Primavera n° 78 - Jardim Primavera.

2.

GESTOR DO CONTRATO:

JOÃO CARLOS GRILO CARLETTI, Secretário Municipal de Obras.

3.

OBJETO:
O presente Termo de Referência tem por objeto a contratação de empresa

especializada para o fornecimento e instalação, através do Sistema de Registro de
Preços, de guarda-corpo e de conjunto de lixeira (basculante) com suporte para o
Município de Duque de Caxias, conforme especificações no presente Termo e seus
anexos.
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4.

JUSTIFICATIVA

A presente proposição para de fornecimento e instalação dos guarda-corpos visa a
segurança da população pela ausência de proteção contra quedas de pessoas que
circundam pelas vias públicas em pontos como pontes e cercamento à meia altura de
praças, local de grande concentração de crianças.
O fornecimento e instalação do conjunto de lixeiras basculantes com suporte tem
como finalidade a manutenção da cidade limpa.
A colocação de lixo URBANO nas LIXEIRAS visa trazer a melhoria da limpeza das
ruas da Cidade, além de evitar o lixo colocado no chão, em épocas de chuvas, seja levado
para os bueiros, evitando entupimentos e consequentes alagamentos das ruas.
O lixo também ficará protegido da ação dos animais que rasgam sacos e o
esparrama pelas calçadas, acarretando perigo aos transeuntes e a proliferação de insetos
e roedores e por consequência doenças.
A coleta também

será facilitada,

pois a mesma

basculha,

nos coletores

padronizados da limpeza urbana.
Quantidades estimadas no item 5. abaixo.

5.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E QUANTIDADES:

Conjunto de lixeira (basculante) com suporte
Deverão ser fixadas com chumbadores, não sendo permitido a fixação com
parafusos, sendo fixadas no suporte com pinos em barra redonda de 5/8” aço inox 304
polido e tubo redondo em aço inox 304 Z/À' de 2,0 mm. Os pinos deverão ser fixados no
suporte com barras de aço inox 304 de 50 x 3,00 mm.
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DESCRIÇÃO DO PRODUTO

ITEM
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UN.

QUANT.
MÍNIMA

QUANT.
MÁXIMA

UN.

100

1000

Conjunto de lixeira (basculante) com suporte form ato
1

em aço inox 304 polido com coletor em form ato
retangular com cobertura em chapa de aço inox 304
polido 1.20 mm e suporte para o coletor em tudo
retangular aço inox 304 1,50 mm, base em chapa de
aço inox 304 polido de 1.2 mm

a) Dimensão do suporte para lixeira: 1006 x 300 x 640 mm;
b) Dimensão do coletor para lixeira: 600 x 300 x 450 mm;
c) Dimensão da base: 640 x 300 mm;
d) Material do suporte: Tubo retangular especial aço inox 304 A554 (100 x 50 x 1,5 mm
polido);
e) Material da Base: Chapa de aço inox 304 A240 6,00 BQ polido;
f)

Cobertura: Chapa de aço inox 304 A240 1,50 mm BA/PVC POLIDO;

g) Material do coletor (lixeira): Chapas de aço inox 304 A240 1,50 mm BA/PVC polido);

Página 3 de 21

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

D UQ ueœ

c a x ia s

GERÊNCIA DE PROJETOS DE ARQUITETURA

ESTIMATIVA DE QUANTIDADE
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ÁREA DE DUQUE DE CAXIAS: 467.271 Km2
. Considerando- se 0,045 % a área com grande densidade de pessoas: 210,25 Km2
. Considerando-se 5 Conjuntos de lixeiras (basculante) com suporte por Km2, temos:
5 x 210,25 = aproximadamente 1000 Unidades
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Guarda-corpo

Guarda-corpo de tubos de aço inoxidável 304 soldados, formando módulos de 1,10
m de comprimento e 1,00m de altura, com 2 montantes de 214" de diâmetro chumbados
no concreto, travessa superior e inferior de 21/2" de diâmetro ligadas aos montantes e 5
tubos verticais de 114" de diâmetro entre os montantes ligados as travessas.

ITEM

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

UN.

QUANT.
MÍNIMA

QUANT.
MÁXIMA

M

47,8

478

UN.

QUANT.
MÍNIMA

QUANT.
MÁXIMA

M

173,2

1732

G uarda-corpo de tubos de aço inoxidável 304
soldados, form ando m ódulos de 1,10 m de
com prim ento e 1,00m de altura, com 2 m ontantes de
2 1/2" de diâm etro chum bados no concreto, travessa
2

superior e inferior de 1 1/2" de diâm etro ligadas aos
m ontantes e 5 tubos verticais de 14" de diâm etro entre
os m ontantes ligados as travessas. Fornecim ento e
instalação

ITEM

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
G uarda-corpo de tubos de aço inoxidável 304
soldados, form ando m ódulos de 1,10 m de
com prim ento e 1.00m de altura, com 2 m ontantes de
214" de diâm etro chum bados no concreto, travessa

3

superior 214" de diâmetro e 2 travessas horizontais de
1” de diâm etro ligadas aos montantes. Fornecim ento
e instalação
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ESTIMATIVA DE QUANTIDADE

PRAÇAS

PERÍMETRO (M)

PRAÇA BARCELONA

196.35

PRAÇA LAGUNAS E DOURADOS

210,05

PRAÇA BAR DOS CAVALEIROS

69,55

PRAÇA PEDRO LESSA

115,40

PRAÇA COVANCA

140.50

PRAÇA NOSSA SENHORA (BOM RETIRO)

430,50

PRAÇA ESMERALDA

169,45

PRAÇA FERMATUR

211.70
________________________________________________ ______________________________________________

PRAÇA PAULO TORRES QUINTANILHA

188.50

TOTAL 1732,0 M

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
• Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste Termo de referência.
• Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos produtos com as
especificações constantes deste Termo de Referência e da proposta, para fins de aceitação
e recebimento definitivo;
• Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido num prazo
máximo de 5 dias corridos;
•Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de
comissão/servidor especialmente designado;
• Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no
prazo e forma estabelecidos neste termo de referência.
• A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada
com terceiros, ainda que vinculados à execução do objeto do fornecimento, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus
empregados, prepostos ou subordinados.

V
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• Aplicar as penalidades por descumprimento do pactuado no edital.

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA;
•A

Contratada

deve

cumprir

todas

as

obrigações

constantes

no

Termo

de

Referência/Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os
riscos e as despesas decorrentes do fornecimento do material especificado e. ainda:
• Efetuar a entrega dos produtos em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e
local constantes no Termo de Referência, acompanhados dos correspondentes termos de
garantia e assistência técnica e da respectiva nota fiscal;
• Entregar, quando for o caso, o manual do usuário.
• Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a
data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a
devida comprovação;
• Ressarcir a Administração do equivalente a todos os danos decorrentes de paralisação
ou interrupção do fornecimento do objeto contratual, exceto quando isso ocorrer por
exigência da CONTRATANTE ou ainda por caso fortuito ou força maior, circunstâncias
devidamente comunicadas à contratante no prazo de 48 (quarenta e oito horas), após a sua
ocorrência;
• Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos que vier a causar à
CONTRATANTE ou a terceiros, tendo como agente a CONTRATADA, na pessoa de
prepostos ou estranhos;
• Promover a entrega dos bens no prazo, local e condições propostas neste termo de
referência, sem qualquer ônus adicional para a CONTRATANTE;
• Observar para que o transporte seja ele de que tipo for, as normas adequadas relativas à
embalagens, volumes, etc.;
• Observar rigorosamente todas as especificações técnicas, gerais, descritas neste termo
de referência:
• Responsabilizar-se por quaisquer multas ou despesas de qualquer natureza impostas à
CONTRATANTE em decorrência de descumprimento de qualquer cláusula ou condição
deste contrato, dispositivo legal ou regulamento, por sua parte;
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• Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
• Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.
• Criar ou informar e-mail oficial para comunicação com a CONTRATANTE, afim de registrar
solicitações, prazo e possíveis imprevistos no atendimento;
• Promover por sua conta, através de seguros, a cobertura dos riscos a que se julgar
exposta, em vista das responsabilidades que lhe cabem na execução do objeto do edital.

8.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
A licitante que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não

celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o
certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta,
falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer
fraude fiscal ficará impedida temporariamente de licitar e contratar com o município, sem
prejuízo das multas e das demais combinações legais pertinentes.
As penalidades serão obrigatoriamente registradas no boletim oficial do município.
O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela Contratada, sem
justificativa aceita pelo Contratante, resguardados os procedimentos legais pertinentes,
poderá acarretar as seguintes sanções;
I) Advertência por escrito, quando praticar irregularidades de pequena monta, a critério do
Contratante, desde que não configure infração mais grave, incluindo-se: - omitir da
fiscalização qualquer anormalidade verificada no fornecimento; - dificultar a ação da
fiscalização ou o cumprimento de orientações e atendimento a solicitações do Contratante;
II) Multa de mora de até 1% (um por cento) por dia útil sobre o valor do contrato, por um
período máximo de 30 (trinte) dias úteis, e de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do
contrato, após esgotado o termo do mesmo;
III) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
IV) 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
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sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.
V)

Descredenciamento junto ao Cadastro de Habilitação de fornecedores da Prefeitura

Municipal de Duque de Caxias, pelo prazo de até 2 (dois) anos ou enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou, ainda, até que seja promovida a reabilitação perante
a autoridade que aplicou a penalidade.
O contrato poderá ser rescindido unilateralmente pelo Contratante por conta do não
atendimento a termos contratuais, da recorrência de aplicação de multas, de repetidos
eventos de inexecução parcial, ou da caracterização de inexecução total do fornecimento.
As sanções previstas nas alíneas “I” e “II”, poderão também ser aplicadas no caso
de a Contratada:
- receber reiteradamente outras sanções;
- ter o contrato rescindido unilateralmente pelo Contratante;
- ter sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
- ter praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
- demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos
ilícitos praticados.
As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas
isoladamente ou, no caso das multas, cumulativamente com outras, sem prejuízo de outras
medidas cabíveis previstas na Lei n° 8.666/1993.
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° 8.666/1993 e, subsidiariamente, na Lei n° 9.784/1999.
A autoridade competente, 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, observado o princípio da proporcionalidade.
As multas devidas e/ou os prejuízos causados ao Contratante serão deduzidos dos
valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Contratante.

Página 9 de 21

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

A recorrência de faltas ou falhas poderá ensejar aplicação das demais sanções
previstas na legislação vigente, cumulativamente à aplicação de multa, observado o
disposto neste capítulo.

9.

FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO:
A fiscalização do Contrato de Fornecimento e instalação do guarda-corpo e dp

conjunto de lixeira basculante com suporte será realizada pelo Secretaria Municipal de
Obras, Urbanismo e Habitação.
Responsabilidades atribuídas ao Gerente e ao Fiscal do Contrato:
“Decreto 7.349, de 2019 - Capítulo V - Da Gerência e fiscalização do Contrato “
Art. 37. Celebrando o respectivo instrumento contratual, competirá ao secretário Municipal
ordenador da despesa 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 do objeto contratado.
§ 1o A designação dos Gerentes e fiscais deverá ser efetuada por meio de Portaria da
Secretaria Municipal ordenadora da despesa, com a publicação no Boletim Oficial do
Município, contento nome completo, cargo e matrícula dos Servidores, devendo a cópia do
Ato ser parte 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.
§ 2o Deverá ser disponibilizado na internet da PMDC, pela Secretaria contratante, cópia da
Portaria de designação de Fiscais e Gerentes, no prazo de 5 dias úteis após a publicação
do Ato.
Art. 38. As responsabilidades atribuídas ao Gerente e ao Fiscal do Contarto estão
determinadas em instrução Normativa específica, da qual deverão ter plena ciência através
de declaração a ser firmada e incluída no processo originário da contratação, sem prejuízo
de outras intrínsecas ou dispostas em legislação específica, devendo ser também
observado:

I - responsabilidades atribuídas ao Gerente:
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A) O controle de aumento injustificado dos custos para administração pública, de insumos.
bens ou serviços;
B) A confecção de registros e planilhas, quando for parte da administração, de insumos,
bens ou serviços;
C) A emissão de

pronunciamento fundamentado

para

sugestão de

alterações e

prorrogações contratuais;
D) Recomendar a aplicação de sanções e/ ou rescisões ao gestor da pasta, após o devido
processo legal;
E) Elaboração de relatório final conclusivo, referente a satisfatória execução do objeto
contratado, que deverá ser acostado ao processo administrativo de contratação.
F) Recebimento de nota fiscal e demais documentos pertinentes;

II - Responsabilidades atribuídas ao Fiscal:
A) A elaboração de relatórios de fiscalização justificados e fundamentados;
B) O acompanhamento em campo dos serviços que couber;
C) A verificação da correta execução contratual, de modo a legitimar a liquidação dos
pagamentos devidos ao contratado, afim de orientar as autoridades competentes acerca
da necessidade de serem aplicadas sanções ou rescisão contratual;
D) A Pronta comunicação ao Gerente de qualquer irregularidade constatada na execução
do instrumento contratual:
Parágrafo único. O mau desempenho das funções e das responsabilidades inerentes ao
Gerente e ao Fiscal sujeita o servidor designado às penalidades previstas na Lei Municipal
n° 1.506, de 2000 e na Lei Federal n° 8.666, de 1993 e demais legislações pertinentes,
resguardado o direito à ampla defesa e contraditório.

Art. 39. Independentemente da ação do Gerente, todo e qualquer servidor que tiver ciência
de falhas na execução do contrato tem o dever legal de comunicar a ocorrência a
Autoridade hierarquicamente superior ou ao próprio Gerente.
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10.

DOS PRAZOS DE ENTREGA

10.1

- O prazo de fornecimento dos produtos será de até 30 (trinta) dias corridos e

começará a fluir a partir do 1o (primeiro) dia útil seguinte ao do recebimento, pela
CONTRATADA, do Termo de Autorização de Fornecimento, a ser emitido pela
CONTRATANTE.
10.2

- o prazo poderá ser prorrogado, mantidas as demais condições da contratação

decorrente desta licitação e assegurada a manutenção do seu equilíbrio económicofinanceiro, desde que ocorra algum dos motivos elencados no § 1o do art. 57 da Lei
Federal n° 8.666/93, devidamente autuado em processo.

11.

LOCAL DA ENTREGA
Os bens deverão ser entregues e instalados nos locais estabelecidos previamente
pela fiscalização do contrato.
A nota fiscal deverá descrever detalhadamente o produto oferecido ou, se sucinta,

que seja acompanhada de romaneio descritivo.
A Secretaria Municipal de Obras indicará servidor responsável pelo recebimento do
objeto.

12.

DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
Conforme Capítulo VII. art. 42 e Anexo I do Decreto 7.379, de 2019:
“Decreto 7.349, de 2019 - Capítulo VII - Da Liquidação e Pagamento“

Art. 42. As fases da liquidação, registro das despesas no sistema apropriado e de
pagamento do compromisso assumido seguirão as seguintes etapas:
I - A liquidação da despesa somente se perfectibiliza com a entrega dos bens, da prestação
dos serviços ou execução das obras, segundo as cláusulas contratuais e à vista dos
documentos fiscais correspondentes e demais documentos exigidos em contrato e nos
regulamentos legais, conforme os Anexos I, II e III do presente Decreto;
II - Para efeito de pagamento, será obedecida a ordem cronológica determinada em decreto
Municipal próprio.
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III - Para o registro da despesa, o Gerente do contrato deverá encaminhar a SMFP, por
meio de processo específico devidamente autuado, os documentos mencionados no inciso
I, devidamente atestados pelo fiscal do contrato, acompanhados de cópia do contrato e
seus aditivos (quando for o caso), cópia da AFO (quando for o caso), cópia da Nota de
Empenho e planilha atualizada de acompanhamento de saldos contratuais (quando for o
caso).
IV - Na hipótese de ocorrência de pagamento antecipado, será feito o respectivo e
proporcional desconto do valor da fatura apresentada para pagamento “pro rata die” do
valor da obrigação, a razão de 1 % (um por cento) ao mês, conforme alínea “d”, do inciso
XIV, do artigo 40, da Lei federal 8.666, de 1993.
V - Na hipótese de pagamento posterior ao vencimento da obrigação, será feita o
respectivo e proporcional compensação do valor da fatura apresentada para pagamento
“pro rata die” do valor da obrigação, a razão de 1% (um por cento) ao mês, conforme alínea
“d”, do Inciso XIV, do art. 40, da Lei Federal 8.666, de 1993.
VI - a SMFP verificará, com base nos incisos I a III, a instrução do processo e procederá
com a Secretaria Municipal ordenadora da despesa as correções necessárias para o devido
trâmite processual, sendo certo que, concluídas as verificações de praxe:
A) A SMFP efetuará o cálculo das retenções (ISSQN, INSS, IR e demais cabíveis;
B) Efetuará o registro da despesa em sistema apropriado;
C) Emitirá os documentos “Ordem de Pagamento”;
D) Emitirá os documentos “Exame para Registro da Despesa;
E) Encaminhará o processo para pagamento;
VII - Somente após o efetivo pagamento e, tratando-se de aquisição de material
permanente, o processo será encaminhado ao Departamento de Patrimônio da SMA para
o tombamento dos itens, retornando a SMFP para as devidas conferências e anotações
no Ativo Imobilizado da PMDC.
ANEXO I
Documentos

necessários

a

instrução

dos

processos

de

pagamento

fornecimento em geral e fornecimento oriundo de Ata de Registros de Preços.
1) Requerimento de pagamento;
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2) DANFE, atestado e datado por 2 (dois) servidores com suas respectivas matrículas
e assinaturas, declarando a regular entrega dos bens faturados, de acordo com a
contratação efetuada;
3) Termo de Contrato e seus aditivos, devidamente publicado, (quando couber);
4) AFO pertinente ao faturamento;
5) Planilha de controle de todos os itens constantes na AFO, contendo o saldo inicial
(quantidade total contratada), itens fornecidos e Saldo a fornecer, quando se tratar de
entrega parcelada;
6) Planilha de controle de todos os itens constantes na Ata de Registros de preços,
contendo o 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 Registros de Preços;
7) Nota de Empenho;
8) Autorizo do Ordenador de despesas pertinente;
9) Relatório do Fiscal do contrato, de acordo com o art. 38, II “a”;
10) Portaria de designação do Fiscal do contrato, devidamente publicada do Boletim
Oficial; e
11) Certidão negativa ou positiva com efeito negativa de FGTS, Receita Federal e
CNDT.

13.

GARANTIA:

O prazo de garantia mínimo será de 24 (vinte e quatro) meses, com assistência
técnica prestada pela CONTRATADA, sem ônus adicional para o MUNICÍPIO DE DUQUE
DE CAXIAS, o qual deverá incluir a realização de manutenção corretiva com substituição
de componentes ou partes defeituosas, bem como, a mão-de-obra necessária para devidos
reparos.

14. PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
1 (UM) ANO.
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15.

D uque De

c a x ia s

CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

O aceite da Proposta está diretamente vinculado à apresentação de Memória de
Cálculos, Composição de Preço, Composição de BDI, Cronograma Físico- Financeiro e
Planilha Orçamentária.
Conforme descrito no inciso X, art. 40 da Lei Federal n° 8.666/93: “o critério de
aceitabilidade dos preços unitário e global, conforme o caso, permitida a fixação de preços
máximos e vedados a fixação de preços mínimos, critérios estatísticos ou faixas de
variação em relação a preços de referência, ressalvado o disposto nos parágrafos 1o e
2o do art. 48”.
Fica estabelecido como Preço Máximo (Unitário e Global) os valores constantes na
planilha orçamentária.

16.

CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DO OBJETO

O aceite da entrega dos serviços é responsabilidade da fiscalização, que deve
documentar o aceite dos serviços de fornecimento e instalação dos guarda-corpos e/ou
conjunto de lixeira basculante com suporte.
Caberá a fiscalização, devidamente designada pela Secretaria Municipal de Obras,
as seguintes situações:
•

Acompanhar o recebimento dos serviços executados:

•

Verificar se o serviço será entregue de acordo com o escopo contido neste

termo;
•

Notificar caso haja não conformidade.

Como disposto no art. 73 da Lei Federal n° 8.666/1993, se tratando de obras e
serviços, o objeto será recebido:
a) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias
da comunicação escrita do contratado;
b) Definitivamente,

por

servidor

ou

comissão

designada

pela

autoridade

competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o
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decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do
objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 desta Lei;
0 § 3- do mesmo artigo ainda ressalta que o prazo a que se refere a alínea "b" do
inciso I deste artigo não poderá ser superior a 90 (noventa) dias, salvo em casos
excepcionais, devidamente justificados e previstos no edital.

17.

MOTIVOS PARA RESCISÃO CONTRATUAL

Os motivos para rescisão contratual serão os dispostos no Art. 78 da Lei Federal
n° 8.666/93, listados a seguir:
1 - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
II - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e
prazos;
III - a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a
impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos
estipulados;
IV - o atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento;
V - a paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia
comunicação à Administração;
VI - 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;
VII - o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;
VIII - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do §
1o do art. 67 desta Lei;
IX - a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
X - a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;
XI - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa,
que prejudique a execução do contrato;

Página 16 de 21

NS do processo:013/000460/2020 fls:

9 f-

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

XII - 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.
XIII - a supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras,
acarretando modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no
§ 15 do art. 65 desta Lei;
XIV - 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
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:
XV - 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:
XVI - 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;
XVII - a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execução do contrato;
XVIII - descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das
sanções penais cabíveis.

18.

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
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•

Qualificação Técnica Operacional

Para fins de comprovação de qualificação técnica, deverão ser apresentados os
seguintes documentos:
- Registro ou inscrição na entidade profissional competente, CREA OU CAU;
- Apresentar comprovação de obter no quadro funcional da empresa:
- Engenheiro Civil ou Arquiteto:
•

Qualificação Técnica Profissional

Apresentação de atestado (s) de capacidade técnica, emitido (s) por pessoa jurídica
de direito público ou privado, devidamente registrado (s) nas entidades profissionais
supracitados, que comprove (m) aptidão pertinente e compatível com o objeto da
licitação.

19.

REVISÀO E CANCELAMENTO DO CONTRATO
Conforme Capítulo VIII do Decreto n° 7.591 de 04/06/20
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. 05 da Lei n° 8.666, de 1993.
Art. 21. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço no mercado por
motivo superveniente, o Órgão Gerenciador convocará os fornecedores para
negociarem a redução dos preços aos valores médios praticados pelo mercado.
§ 1o 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.
§ 2o 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.
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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 deverá proceder
à revogação, parcial ou integral, da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas
cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
Art. 23. O registro do fornecedor será cancelado quando o mesmo:
I.

Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

II.

Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

III.

Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar
superior à média dos preços praticados no mercado; ou

IV.

Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei n°
8666 de 1993, ou no art. 7o da Lei 10.520 de 2002.

Parágrafo único. O cancelamento de registros de preços nas hipóteses
previstas nos incisos I, II e IV do caput será formalizado mediante Notificação do
Órgão Gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
Art. 24. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer ainda por fato
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
I.

Por razão de interesse público; ou

II.

A pedido do fornecedor
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20.

DA SUBCONTRATAÇÃO

Não será permitida a subcontratação integral ou parcial do contrato.

21.

EM RELAÇÀO A ME-EPP-MEI

Objetivo divisível com a cota de 10% para ME-EPP-MEI.

22.

EM RELAÇÀO A PARTICIPAÇÃO CONSÓRCIO E COOPERATIVA

Não será permitida a participação de consórcio e cooperativa, afim de manter a
concorrência justa.
No caso da cooperativa, a não participação se dá pelo fato de necessitar
subordinação a administração.
Em relação a consórcio, só deverá ser permitida sua participação em objetos
especiais em que uma empresa não possua capacidade de atender a demanda, e
tal condição não se aplica nesse termo.
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23.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Ação: Serviço de Limpeza Urbana
Cod. Função: 17
Cod. Subfunção: 512
N° do Programa: 0026
Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00
Fonte de recurso: 100

Duque de Caxias, 07 de abril de 2021

Elaborado por: Arthur C S Loureiro, matrícula: 39.871-3

De acordo,

\L
Eng° joão Carfos Grilo Carletti

> r

falber Rodrigues Januário

Secretário Municipal de Obras

Subs/ecretario Operacional

Matrícula: 39.510-2

Matrícula: 35.177-6
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