N° do processo: 013/000448/2022
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DEFESA CIVIL
GERÊNCIA DE PROJETOS DE ARQUITETURA

Secretaria de

Obras e
Defesa Civil

TERMO DE REFERÊNCIA
CONTRATAÇÃO
DE
EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE
LIGAÇÃO,
EXECUÇÃO
E
INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO

1. INTRODUÇÃO
A Secretaria Municipal de Obras e Defesa Civil vem, por intermédio deste termo,
propor a contratação de empresa para execução de subestação.
2. OBJETO
O conjunto que compõe este Termo de Referência contém informações relativas à
contratação supracitada e especificam o objeto, o escopo dos serviços, os produtos
esperados, os requisitos referentes à qualificação do corpo de profissionais e demais
considerações pertinentes ao desenvolvimento adequado dos serviços de ligação,
execução e instalação de subestação.
3. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO
O município de Duque de Caxias vem passando por constantes transformações em
seus logradouros, portanto, surge-se a necessidade da execução de serviços
complementares aos realizados. O principal objetivo deste é fomentar a melhoria da
infraestrutura regional e municipal, com consequente impacto na qualidade de vida e
bem-estar da população do município.
Cabe ressaltar que as Unidades Educacionais e de Saúde possui equipamentos
elétricos, que somando à necessidade de acréscimos de novos aparelhos e
modernização dos mesmos, implica na necessidade de aumento de cargas ao sistema
de distribuição de energia para atender as unidades em epígrafe.
É importante frisar que a Instalação de Condicionadores de ar nas Unidades
Educacionais exigidos por Lei, adequação do Sistema de Refrigeração nas Unidades de
Saúde para atendimento a RDC 50 da Anvisa, justifica a instalação da cabine de
transformação, conforme normatização da Concessionária Light e ENEL.
Toda carga acima de 76 KVA deverá ser medida em Média Tensão para tornar
possível o fornecimento de energia. Salientamos que temos por obrigatoriedade
atender as normativas das Concessionária de Energia Elétrica como também a ABNT
(Associação Brasileira de Normas Técnicas) atinentes ao caso.
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Dentro desse contexto, equipamentos pertencentes a estes locais sofrem danos,
logo, o serviço de instalação de subestação aumenta a vida útil dos aparelhos elétricos
adquiridos, sanando os problemas elétricos decorrentes do funcionamento desta.
As especificações técnicas necessárias e os quantitativos destes insumos a serem
adquiridos estão de acordo com o previsto no Artigo 15, § 1-, da Lei 8.666/93,
demonstrados nesse Termo de Referência.
4. TÉCNICAS DE QUANTIFICAÇÃO E DESTINAÇÃO DO OBJETO
A elaboração do contrato será baseada no levantamento in loco de cada construção,
sendo os locais adotados, a quantidade e a definição do item a partir do recebimento da
Concessionária ENEL, Creche Municipal Imbariê II, Creche Municipal Jardim Anhangá I,
Creche Municipal Jardim Anhangá II, Escola Municipal Senador Afonso Arinos, Creche
Municipal Dona Leda, Hospital Veterinário - Cão e Gato e Centro de Convenções, e o
local adotado a partir do recebimento da Concessionária Light, Creche Municipal
Chácaras Rio-Petrópolis. Levando-se em consideração a situação destas unidades, fezse necessário que este contrato previsse a quantidade solicitada para execução da obra
nos 29 e 3- distritos do município.
As unidades serão relacionadas a seguir com seus respectivos endereços.
Concessionária ENEL
•

Creche Municipal Imbariê II;
Endereço: Rua Delta com a Rua B, Imbariê - 3o Distrito - Duque de Caxias - RJ.
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Creche Municipal Jardim Anhangá I;
Endereço: Entre as Ruas "EE", "A" e "D" beirando a BR - 116 (Rio Magé) - Jardim
Anhangá - 3o Distrito - Duque de Caxias - RJ.

Figura 02: Localização da Creche Municipal Jardim Anhangá I.

Creche Municipal Jardim Anhangá II;
Endereço: Entre as Ruas "BB", "CC" e "AQ" - Jardim Anhangá - 3o Distrito Duque de Caxias - RJ.

Figura 03: Localização da Creche Municipal Jardim Anhangá II.
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•

Escola Municipal Senador Afonso Arinos;
Endereço: Avenida A; Quadra 8 6 -N o v a Cam p inas-3° Distrito-D uque de Caxias
-R J.

Figura 04: Localização da Escola Municipal Senador Afonso Arinos.

•

Creche Municipal Dona Leda Granja Victer;
Endereço: Avenida A - Parque Paulista (Nova Campinas) - 3o Distrito - Duque de
Caxias - RJ.
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Hospital Veterinário - Cão e Gato;
Endereço: Alameda Esmeralda - Jardim Primavera - 2o Distrito - Duque de Caxias
-R J.

Figura 06: Localização do Hospital Veterinário - Cão e Gato.

•

Centro de Convenções;
Endereço: Rua Amazonas, s/n -S a n ta Cruz da Serra, 3o Distrito - Duque de Caxias
- RJ.

Figura 07: Localização do Centro de Convenções.
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Concessionária LIGHT
•

Creche Municipal Chácaras Rio-Petrópolis;
Endereço: Avenida Pitágoras, s/n, Chácaras Rio Petrópolis - 2o Distrito - Duque
de Caxias - RJ.

Figura 08: Localização do Creche Municipal Chácaras Rio-Petrópolis.

Foi realizado levantamento prévio para demonstrativo dos itens a serem solicitados
para os empreendimentos, estes constam na tabela abaixo.
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
Mobilização e desmobilização
Placa de identificação de obra pública, tipo banner/plotter,
constituída por lona e impressão digital, inclusive suportes de
madeira. Fornecimento e colocação
Projeto executivo de arquitetura para área destinada a abrigar
subestação, até 2750kva, inclusive detalhamento da serralhe ria
e dos cubículos, apresentado em autocad nos padrões da
contratante
Projeto executivo de instalação elétrica para prédios escola res
e/ou administrativos até 500m2, inclusive projeto básico,
apresentado em autocad, inclusive as legalizações pertinentes
QGBT
Subestação simplificada, padrão Enel, com transformador
trifásico de 225 kva, tensão nominal de 15 kv, tensão secundaria
de 220/127v, em óleo isolante tipo mineral
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Subestação simplificada, padrão light, com transformador
trifásico de 225kva,13,8kv-220/127v, inclusive cabine de medição

UN

1,00

Cabo de cobre flexível isolado, 185 mm2, anti-chama 0,6/1,0 kv,
para rede enterrada de distribuição de energia elétrica fornecimento e instalação. Af_12/2021

M

3.690,00

Cabo de cobre rigido, lKv, PVC/70oc, de 150mm2

M

1.260,00

UN

384,00

M

420,00

KG

86,00

UN

52,00

UN

52,00

UN

48,00

M2

256,00

M3

4,40

UN

15,00

M2

512,00

M2

512,00

M2

512,00

M3

8,00

M2

7,56

M2

96,00

Terminal mecânico de pressão para ligação de um cabo a
barramento, fabricado em bronze, com bitolas de 120 a 185mm2.
Fornecimento e colocação
Eletroduto espiral, flexível, de polietileno, linha Kanalex, Kanaflex
ou similar, diâmetro nominal
Cabo de cobre nu, de 50mm2 (lkg = 2,27 metros)
Conector fabricado em bronze para aterramento, para fixação de
um ou dois condutores a superfície plana, para cabos com bi tolas
de 35 a 185mm2. Fornecimento e colocação
Haste para aterramento, de cobre de 5/8"(16mm), com 3,00m de
comprimento. Fornecimento e colocação
Caixa polimérica de inspeção de aterramento com diâmetro
superior de aproximadamente 23cm e altura aproximada de
25cm, com tampa. Fornecimento e colocação
Alvenaria de blocos de concreto 15x20x40cm, assentes com
argamassa de cimento, cal hidratada aditivada e areia, no traço 1:
1:10,em paredes de 0,15m de espessura, de superfície corrida,
até 3,00m de altura e medida pela área real
Concreto importado de usina, dosado racionalmente,
compreendendo apenas o fornecimento de materiais,
Caixa de passagem, retangular, de alvenaria com tampa de
concreto,
dimensões
de(0,80x0,80x1,00)m;
exclusive
fornecimento do material. Assentamento
Chapisco superf. Concr./alven., com argamassa de cimento e
areia no traço 1:3
Emboco com argamassa de cimento e areia, no traco 1:1,5 com 1
,5cm de espessura, inclusive chapisco de cimento e areia, no traço
1:3
Pintura com tinta latex semibrilhante, fosca ou acetinada,
classificação premium ou standard, conforme abnt nbr 15079,
para interior e exterior, branca ou colorida, sobre tijolo, concreto
liso, cimento sem amianto, e revestimento, inclusive lixamento
Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem
transporte)
Porta de ferro para subestação transformadora, com uma ou duas
folhas, quadro e marco de barras e cantoneiras, revestida de
chapa de ferro galvanizado n918, com painel superior fechado por
tela de arame galvanizado n510, malha de 2cm, altura de 30cm,
in
Tela tipo Q-92, Telcon ou similar
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Cantoneira de aço doce, p/serralheria; preço de revendedor, de
5/8"xl/8" até l.l/2"xl/8"

KG

60,00

Chapa de aço galvanizada bitola gsg 20, e = 0,95 mm (7,60 kg/m2)

KG

22,00

Fita isolante plástica adesiva, de 19mmx20m.fornecimento

UN

10,00

Tapete de borracha de isolamento 20 kv - cotado estrado (tapete)
- dimensões 1.000 x 1.000 x 25mm 20kv
Janela com tela protetora em malha fio # 12 com (15xl5mm) com
venezianas de alumínio (0,6 x 0,8 m), fornecimento e instalação
Elaboração de relatório dos serviços eletromecânicos realizados
com apresentação dos certificados de qualidade dos
equipamentos instalados (databook)
Instalação de um conjunto de 4 tomadas, aparente com canaleta
perfurada, sendo está ligada a eletrocalha principal(exclusive
esta),equivalente a 3,5 varas de canaleta e 5 varas de eletroduto
de pvc rígido de 1/2", 63,00m de fio 2,5mm2,caixas, conexões
Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa,
acabamento padrão médio, incluso execução de furo fornecimento e instalação. Af_12/2019

UN

4,00

UN

4,00

UN

1,00

UN

4,00

UN

3,00

Fita isolante autofusão, de 19mmxl0m.fornecimento

UN

10,00

Barra chata de aço, de l"xl/4"

KG

18,00

M2

32,00

M2

192,00

M

1,00

M3

1,44

KG

65,00

M2

28,00

M2

28,00

M2

2,88

M3

9,71

M2

2,88

Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com
recobrimento lateral de 1/4 de onda para telhado com inclinação
maior que 10°, com até 2 águas, incluso içamento. Af_07/2019
Pintura interna ou externa sobre concreto liso ou revestimento,
com tinta aquosa a base de epoxi incolor ou em cores, inclusive
limpeza, e duas demãos de acabamento
Sondagem em solo a percussão, em terreno plano, inclusive
deslocamento do tripé até 50m de distancia
Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (incluindo
escavação para colocação de fôrmas). Af_06/2017
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de
concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos
utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. Af_12/2015
Tela de aço soldada nervurada, ca-60, q-92, (1,48 kg/m2),
diâmetro do fio = 4,2 mm, largura = 2,45 x 60 m de comprimento,
espaçamento da malha = 15 x 15 cm
Fabricação, montagem e desmontagem de forma para radier, piso
de concreto ou laje sobre solo, em madeira serrada, 4 utilizações.
Af_09/2021
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em
madeira serrada, e=25 mm, 2 utilizações. Af_06/2017
Concretagem de edificações (paredes e lajes) feitas com sistema
de fôrmas manuseáveis, com concreto usinado autoadensável fck
25 mpa - lançamento e acabamento. Af_10/2021
Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou
sapatas, espessura de 5 cm. Af_08/2017
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M3

64,00

M3

64,00

UN

3,00

KG

72,00

UN

1,00

UN

1,00

Poste de concreto circular 12m 400 dan

UN

1,00

Cruzeta polimérica 90x90x2400mm

UN

4,00

Sela para cruzeta de madeira

UN

4,00

Mao francesa plana de (6,3x32x610)mm

UN

8,00

Parafuso francês ml6xl50mm

UN

12,00

Grade dentada em tela especial, rodoviária, altura 2,20 m.
Incluído portal, trinco e cadeado
Cinta circular de aço galvanizado com parafusos, de
aproximadamente 180mm.fornecimento

UN

1,00

UN

8,00

Cinta de aço galvanizado, de 240mm

UN

4,00

Pino de ferro para cruzeta de madeira, com rosca de chumbo de
1", porca e arruela quadrada

UN

12,00

Parafuso francês ml6x45mm

UN

4,00

Fio de cobre nu, de 16mm2

M

20,00

UN

1,00

M

70,00

M

80,00

M

10,00

Reaterro manual de valas com compactação mecanizada.
Af_04/2016
Escavação manual de vala em material de la categoria (areia,
argila ou piçarra), ate l,50m
Caixa de passagem, retangular, de alvenaria com tampa de
concreto,
dimensões
de(0,80x0,80x1,00)m;
exclusive
fornecimento do material. Assentamento
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50
de 12,5 mm - montagem. Af_06/2017
Projeto executivo de elétrica para área destinada a abrigar
subestação, até 2750kva, inclusive detalhamento da serralhe ria
e dos cubículos, apresentado em autocad nos padrões da
contratante
Projeto arquitetônico para área destinada a abrigar subestação,
até 2750kva, inclusive detalhamento da serralhe ria e dos
cubículos, apresentado em autocad nos padrões da contratante

Módulo de proteção compacto contendo: disjuntor a vácuo 15 kv
630 a 350 mva com proteção secundária completa com 3 tc's
400/5, relé pextron 7104, padrão enel para subestações
abrigadas carga acima de 300 kva, sem medição, fornecimento e
instalação
Cabo de cobre unipolar 35 mm2, blindado, isolação 12/20 kv epr,
cobertura em pvc
Eletroduto/duto pead flexível parede simples, corrugacao
helicoidal, cor preta, sem rosca, de 4", para cabeamento
subterrâneo (nbr 15715)
Eletroduto espiral, flexível, de polietileno, linha Kanalex, Kanaflex
ou similar
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Conector de parafuso fendido, KS-26, para cabo de 35 a 70mm2,
Burndy ou similar
Transformador de distribuição de 500kva, abrigada, classe 15kv,
a seco, tensão primaria de 13,8kv, tensão secundaria de 220/1
27v-60hz, com acessórios. Fornecimento e colocação

UN

30,00

UN

2,00

Para-raio, tipo válvula, para 15kv/5ka.fornecimento e instalação

UN

6,00

Barra chata de cobre eletrolítico 3/8 x 1/8 (9,52"x3/17")

M

40,00

Parafuso c/ porca olhai 16xl50mm

UN

30,00

Arruela de pressão, de 5/16"

UN

16,00

Arruela lisa de aço galvanizado, de 5/16"

UN

16,00

Fusível 60a 15kv 325mm

UN

3,00

Fusível 20a 15kv 325mm

UN

3,00

Chave seccionada, tripolar, abertura com carga, comando manual
em grupo, instalação abrigada, com chave de bloqueio mecânico
tipo kirk, 630a/17,5kv e porta fusíveis hh, referência nal-17,5,
abb-sace ou similar. Fornecimento e instalação.

UN

2,00

Isolador de pino "hi-top", classe 15kv

UN

3,00

Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w, sem
reator - fornecimento e instalação. Af_02/2020
Terminal mecânico de pressão para ligação de um cabo a barra
mento, fabricado em bronze, com bitolas de 10 a
25mm2.fornecimento e colocação
Terminal mecânico de pressão para ligação de um cabo a
barramento, fabricado em bronze, com bitolas de 50 a
70mm2.fornecimento e colocação
Isolador de pino, tipo hi-top, cilíndrico classe 15kv. Fornecimento
e colocação
Eletroduto rígido soldável, pvc, dn 25 mm (3/4"), aparente,
instalado em parede - fornecimento e instalação. Af_ll/2016
Luminária arandela tipo tartaruga, de sobrepor, com 1 lâmpada
led de 6 w, sem reator - fornecimento e instalação. Af_02/2020
Caixa de sobrepor, tipo condulete, em pvc, para 5 ou 6 entradas,
com diâmetro dei"

UN

5,00

UN

40,00

UN

9,00

UN

12,00

M

30,00

UN

6,00

UN

10,00

Tampa para condulete, em pvc, para tomada hexagonal

UN

6,00

Tomada padrão brasileiro 2P+T 10A/250V, linha Pialplus,
fabricação Piai Legrand ou similar
Interruptor simples conjugado com uma tomada 10A/250V, 2P
Universal, referência 4103, Piai ou similar

UN

4,00

UN

2,00

Cabo fiex 4,0mm 750v pr

M

100,00

Cabo flex 2,5mm 750v pr

M

100,00
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Terminal polimérico tpk+ 01-

UN

12,00

Terminal p/cabo 12/20kv ext 97100 tpk 01-e

UN

4,00

Cabo de cobre nu, de 25mm2 (lkg = 4,51 metros)

KG

60,00

Fornecimento de quadro geral modular de distribuição de baixa
tensão qgbt com barramento de 1600 a, 1 disjuntor geral de 800
a, 4 disjuntores de 300 a2 disjuntores monofásicos de 16 a. 2
multimedidores digitais. Nota: esse qgbt atende a 1
transformador de 300 kva e previsão de mais 1 de 300 kva.

UN

1,00

Haste de aterramento cobreada, alta camada, de (5/8"x2,40m)

UN

10,00

Grampo aterramento duplo 3/8" c/paraf. U gtdu 3/8" ips 4-2/0

UN

10,00

Cabo de cobre flexível com isolamento termoplástico, de
450v/750v, de 240mm2
Guindauto com capacidade máxima de carga em torno de 15,5t a
aproximadamente 2,00m e alcance máximo vertical (do solo) a
aproximadamente 16,50m, angulo de giro de 1809, montado
sobre chassis de caminhão, exclusive este. São considerados dois
ajudantes
Máquina de solda a arco, de 375a, com motor elétrico, exclusive
operador

M

600,00

H

48,00

H

48,00

Limpeza final da obra

M2

240,00

Mão-de-obra de engenheiro ou arquiteto sênior, inclusive
encargos sociais

H

144,00

Mão de obra de encarregado de obra, inclusive encargos sociais

H

1.056,00

Mão-de-obra de eletricista de construção civil, inclusive encargos
sociais
Mão-de-obra de técnico de segurança do trabalho, inclusive
encargos sociais
Mão-de-obra de ajudante de construção civil, inclusive encargos
sociais

H

220,00

H

220,00

H

440,00

Tabela 1 - Resumo de consumo previsto.
5. ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS
a) PROJETO EXECUTIVO
Visto a ausência de projeto básico para a execução do objeto, foi contemplado na
planilha orçamentária a elaboração de projeto executivo de instalação elétrica para a
subestação, inclusive projeto básico para as oito unidades.
b) SUBESTAÇÃO
As subestações de energia elétrica são responsáveis pela distribuição e transmissão
de energia havendo a necessidade de Ligação Nova em Média Tensão para cada local.
Nas unidades elucidadas anteriormente, mesmo estas estando em funcionamento
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parcial de sua demanda projetada, há necessidade da construção de subestação para a
adaptação dos níveis de tensão, o que se torna vital para o correto funcionamento.
Neste contexto, são utilizadas as normas regulamentadoras: ABNT NBR 5410 Instalações Elétricas em Baixa Tensão, ABNT NBR 14039 - Instalações Elétricas em
Média Tensão, NR-10 - Segurança em Instalações Elétricas e Serviços com Eletricidade,
entre outros.
Na cabine de proteção são instalados disjuntores, fusíveis ou chaves seccionadoras
responsáveis pela proteção das demais instalações. Enquanto, na outra cabine são
alocados equipamentos transformadores.
Ao ser construída, a estrutura da subestação é executada através de métodos
convencionais, junto à realização de rede de terra para condução de correntes
(aterramento), execução de valas para travessia de cabos, instalação de sistemas de
proteção contra descargas atmosféricas (SPDA), instalação eletromecânica e elétrica em
geral, além da instalação de painéis, barramentos e sistemas supervisórios.
Em alguns casos, deverá ser realizado apenas o retrofit, com peças compatíveis às
utilizadas pelo sistema anterior.
6. CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DA PROPOSTA
Fica estabelecido também como critério de aceitabilidade de proposta, aquela que
conter os seguintes elementos: memória de cálculo, composição de preço unitário,
cronograma físico-financeiro, composição de BDI e planilha orçamentária.
Fica estabelecido ainda como preço máximo, os valores unitário e global da planilha
orçamentária constante do Edital, conforme art. 40, inc. X da Lei Federal 8.666/93.
7. CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DO OBJETO
O aceite 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, 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 5 (cinco)
dias corridos da comunicação escrita do contrato.
O recebimento definitivo se dará em até 15 (quinze) 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, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do
termo em que se verificam vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou
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de materiais empregados, no prazo máximo de até 1 (um) dia corrido após notificação
da fiscalização.
Os parâmetros para aceite PROVISÓRIO e DEFINITIVO são aqueles estabelecidos no
art. 73 da Lei n° 8.666/1993.
8. 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 da boa e perfeita execução do serviço e, ainda:
a)

Indicar responsável técnico para o contato com a CONTRATANTE;

b)

Fornecer, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, informações, documentos e
esclarecimentos técnicos necessários sobre a execução do Contrato;

c)

Respeitar as Resoluções, Normas e Instruções, da Secretaria Municipal de Obras e
Defesa Civil, responsabilizando-se pelo fiel cumprimento das mesmas;

d)

Aceitar toda

e qualquer fiscalização da CONTRATANTE,

no tocante ao

fornecimento dos serviços, assim como ao cumprimento das obrigações previstas
no Edital;
e)

A existência e atuação da fiscalização do CONTRATANTE em nada restringem a
responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne aos
serviços contratados e as suas consequências e implicações;

f)

Conduzir os serviços de forma que os mesmos estejam atendendo as normas e
com estrita observância na qualidade dos mesmos;

g)

Manter, durante toda a duração deste contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas para
participação na licitação;

h)

Prestar, sem quaisquer ônus para a CONTRATANTE, os serviços necessários à
correção e revisão de falhas ou faltas verificadas, sempre que a ela imputáveis;

i)

Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE cujas
reclamações se obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência aos
mesmos, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar
quando da execução do contrato;

j)

Manter durante toda a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e

k)

qualificação exigidas na licitação;
Manter em seu quadro pessoal adequado e capacitado a atender suas obrigações
contratuais, em todos os níveis de trabalho;

l)

Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do
serviço, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer
natureza;
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m) Cumprir toda a legislação vigente, incluindo o pagamento de taxas, impostos,
emolumentos, multas fiscais e demais contribuições fiscais que incidam, ou
venham a incidir, sobre a prestação dos serviços;
n)

Ressarcir quaisquer danos diretos, comprovados, causados a CONTRATANTE, na
execução das obrigações assumidas, respondendo por perdas e danos pela
infração cometida ou executada inadequadamente;

o)

Comunicar imediatamente a CONTRATANTE sobre qualquer alteração ocorrida no
endereço, conta bancária e outros necessários para o recebimento de
correspondências.
9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

a)

Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.

b)

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.

c)

Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no
curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção.

d)

Pagar a CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e
condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

e)

Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da
CONTRATADA, em conformidade com o art. 36, §89 da IN SLTI/MO N. 02/2008.

f)

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. 69 do
Decreto n9 2.271, de 1997.

g)

O representante da CONTRATANTE deverá ter a experiência necessária para o
acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.

h)

A verificação da adequação dos serviços deverá ser realizada com base nos
critérios previstos neste Termo de Referência.

i)

A execução dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de
instrumentos de controle, que compreendam a mensuração dos aspectos
mencionados no art. 34 da instrução Normativa SLTI/MP n9 02, de 2008, quando
for o caso.
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O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade do objeto, deverá comunicar à
autoridade responsável para que esta promova adequação contratual à
produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos
valores contratuais previstos no § 1- do artigo 65 da Lei n? 8.666, de 1993.

k)

A conformidade do serviço 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.

l)

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 §§ 1? e 25 do art. 67 da Lei n9 8.666,
de 1993.

m) O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades
assumidas pela CONTRATADA ensejará a aplicação de sanções administrativas,
previstas no instrumento convocatório e na legislação vigente, podendo culminar
em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei n5 8.666, de
1993.
n) 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 n- 8.666, de 1993.

10. GARANTIA
•

Garantir a execução dos serviços de acordo com os parâmetros desse termo e
da planilha orçamentária;

•

Executar o objeto dentro dos prazos e locais definidos;

•

O material fornecido deverá possuir a garantia estipulada pelo fornecedor e em
caso de defeito ou mal uso, deverá ser realizada sua troca no prazo máximo de
05 (cinco) dias úteis

11. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
Competirá ao Secretário Municipal Obras e Defesa Civil, 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 e recebimento do
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objeto durante toda sua vigência, de forma a garantir a plena execução do objeto
contratual, em consonância com o disposto nos artigos 37 a 39 do Decreto Municipal
7.349/2019 e Lei Federal 8.666/93.
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. Deverá ser disponibilizado na intranet da PMDC, pela
Secretaria contratante, cópia da Portaria de designação de Fiscais e Gerentes, no prazo
de 5 (cinco) dias úteis após a publicação do ato.
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, devendo ser também observado:
•

Responsabilidades atribuídas ao Gerente:
a) O controle de aumento injustificado dos custos para a administração pública,
de insumos, bens ou serviços;
b) A confecção de registros e planilhas, quando for parte de administração, de
insumos, bem ou serviços necessários ao desempenho de suas funções;
c) A emissão de pronunciamento fundamentado para a 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.

Responsabilidades atribuídas ao Fiscal:
a) A elaboração de relatórios de fiscalização justificados e fundamentados;
b) O acompanhamento em campo dos serviços, se couber;
c) A verificação da correta execução contratual, de modo a legitimar a liquidação
dos pagamentos devidos ao contratado, a fim 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.
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O mau desempenho das funções e das responsabilidades inerentes ao Gerente Fiscal
sujeita o servidor designado às penalidades previstas na Lei Municipal n9 1.506, de 2000
e na Lei Federal n9 8666, de 1993 e demais legislações pertinentes, resguardando o
direito à ampla defesa e ao contraditório.
Com relação ao Art. 39 do Decreto 7.349, de 24 de Julho de 2019 cita que
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.
12. FORMA E PRAZO DE 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, 7 8 -Jard im Primavera.
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.
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.
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.
Não serão aceitos quaisquer serviços que não estejam descriminados neste Termo
de Referência e seus Anexos.
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.
Na hipótese de pagamento posterior ao vencimento da obrigação, será feita a
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.
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
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prestação dos serviços faturados, de acordo com 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
(IN RFB n° 971/2009);
c) Termo de Contrato e seus aditivos, devidamente publicado (quando couber);
d) Autorização de Fornecimento (AFO) pertinente ao faturamento (quando
couber);
e) Planilha com detalhamento dos serviços executados, apurando o valor
apresentado no faturamento emitido;
f) Nota de Empenho;
g) Autorizo do Ordenador de Despesas;
h) Relatório do fiscal do contrato, de acordo com o art. 38, II "a", Decreto
Municipal n9 7.349/2019;
i) Portaria de designação do fiscal do contrato, devidamente publicada no
Boletim Oficial;
j) Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa de FGTS, Receita Federal
e CNDT;
k) Folhas de pagamento distintas e o respectivo resumo geral, para cada
estabelecimento ou obra de construção civil da empresa contratante,
relacionando todos os segurados alocados na prestação de serviços (IN FRB n°
971/2009- a r t . 134-1);
l)

GFIP com as informações relativas aos tomadores de serviços para cada
estabelecimento da empresa contratante ou cada obra de construção civil,
utilizando os códigos de recolhimento próprios da atividade, conforme normas
previstas no Manual da GFIP (art. 134, inciso I, da IN RFB n9 971/2009);

m ) Guia de recolhimento do FGTS e guia da Previdência Social devidamente
quitadas referentes ao período da prestação do serviço;
n) Documento de Arrecadação de Receita Federal (DARF) dos tributos federais,
quando houver;
o) Cronograma Físico Financeiro. Caso haja descumprimento, anexar justificativa;
p) Nos casos de obras, anexar cronologia informando o memorando de início e
possíveis paralisações da mesma.
Os pagamentos deverão observar as diretrizes do art. 40, inciso XIV, da Lei n9
8.666/1993 e do art. 42 e Anexo II, ambos do Decreto Municipal n9 7.349/2019. E após
o aceite de toda documentação, a contratante deverá realizar o pagamento em até 30
(trinta) dias corridos.
No que tange à administração, seu pagamento deverá ser realizado de forma
proporcional às parcelas efetivamente realizadas e aferidas em cada medição.
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13. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
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
e em respaldo ao art. 87 da Lei Federal n9 8.666/93, poderá acarretar as seguintes
sanções:
a) Advertência por escrito, quando praticar irregularidades de pequena
monta, a critério do Contratante, desde que não configure infração mais
grave, incluindo-se:
I. Omitir

da

fiscalização

qualquer

anormalidade

verificada

no

fornecimento;
II. Dificultar a ação da fiscalização ou o cumprimento de orientações e
atendimento a solicitações do Contratante;
b) Multa calculada sobre o valor do contrato nos seguintes casos:
III. Atraso no início da execução do Contrato correspondente a 0,50%
(meio por cento) por dia de atraso, limitada a 10% (dez por cento) do
valor do Contrato;
IV.

Inexecução total ou parcial dos serviços, correspondente a 1% (um
por cento) por dia de inexecução, limitada a 10% (dez por cento) do
valor do Contrato;

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
d) 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 contrato ressarcir
a administração pelos prejuízos causados e após decorrido o prazo da
sanção de multa.
As sanções "c” e "d", também serão 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 n9 8.666/1993.
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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 n9 8.666/1993 e, subsidiariamente, na Lei n9 9.784/1999.
A autoridade competente para aplicação das sanções será a Secretaria Municipal de
Obras e Defesa Civil, levando 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 avaliadas após
instauração de processo administrativo próprio, a contar da data do recebimento da
comunicação enviada pela autoridade competente.
As multas não têm caráter compensatório e o seu pagamento não exime a
CONTRATADA da responsabilidade pelas perdas ou danos decorrentes das infrações
cometidas.
A multa por atraso injustificado na execução do contrato, não impede que a
Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas
por Lei.
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.
Deverão ser observados os art. 86 a 88 da Lei Federal 8.666/93.
14. CRITÉRIOS DE REAJUSTE
O reajuste será permitido em conformidade com o inciso X do artigo 40 da Lei
Federal n9 8.666/93.
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 n9 8.666/93.
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.
15. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO
As medições deverão estar acompanhadas das respectivas memórias de cálculo,
com as dimensões de cada parte ou trecho dos diversos itens medidos, indicando os
locais de entrega dos materiais, apresentando os registros fotográficos correspondentes
e realização dos serviços.
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As medições dos itens de projeto devem estar acompanhadas das memórias de
cálculo e dimensionamento a eles relativas, para fins de verificação da adequação da
solução adotada.
Para a solicitação da medição dos itens de transporte, é necessário a origem, destino,
percurso e 0 equipamento a ser utilizado.
O pagamento deverá ser efetuado sobre as unidades efetivamente executadas.
Somente após as supracitadas medições que o pagamento proporcional ao percentual
dos serviços executados deverá ser realizado.
No caso de aditamento da administração local durante a execução contratual, seu
valor não deverá ultrapassar a mesma relação percentual entre o valor do referido item
e o valor total contratado, a fim de garantir a economicidade.
Itens ou serviços não previstos em decorrência da medição, terão pagamento com
base em no custo unitário constante do sistema EMOP, acrescidos do BDI estabelecido
pela administração e aplicando-se o desconto inicialmente obtido na licitação. Itens
novos não constantes do sistema EMOP terão preços limitados aos custos indicados nos
sistemas de orçamentação de obras (SICRO, SINAPI e SCO). Caso não existente nos
sistemas de custos, o preço será 0 menor obtido em pesquisa de mercado junto a, no
mínimo, 03 (três) fornecedores especializados. Aplicando-se, em qualquer caso, o BDI
estabelecido pela administração no projeto e o respectivo desconto obtido na proposta
de preços da licitação.
16. RESCISÃO CONTRATUAL
Constituem motivos de rescisão contratual 0 disposto nos artigos 78 e 79 da Lei
Federal n^ 8.666/93. As hipóteses a seguir indicam a rescisão unilateral:
a)

O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou

b)

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

c)

prazos;
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;
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O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 19
do art. 67 desta Lei;

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 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 n9
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 n9 8.666/1993.
17. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
A empresa licitante deverá possuir registro ativo na entidade de classe
correspondente, bem como possuir em seu quadro técnico ou contrato de prestação de
serviço, profissionais com registros ativos, que comprovem, através de Certidão de
Acervo Técnico (CAT'S) averbadas em registro de classe.
Para fins de comprovação de qualificação técnica, deverão ser apresentados os
seguintes documentos, indicada pela Lei 8.666/93, Artigo 30:
Qualificação Técnica Operacional
A.

Registro ou inscrição da empresa licitante na entidade profissional competente,

CREA;
B. Certidão emitida pela (CREA) de existência no quadro técnico da empresa e/ou
contrato de prestação de serviços: Engenheiro Eletricista.
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Qualificação Técnica-Profissional
A.

Comprovação do licitante da existência no quadro permanente ou contrato de

prestação de serviços, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível
superior (Engenheiro Eletricista) reconhecido pela entidade competente (CREA),
detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço
de características semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior
relevância e valor significativo do objeto da licitação.
Item de maior relevância:
•

Instalação de transformador;

•

Montagem de subestação.

Qualquer exigência de qualificação técnica que não taxativamente indicada pela Lei
8.666/93, só é possível quando previsto em Lei Especial, nos exatos termos do artigo 30,
VI, da Lei Federal 8.666/93.
18. VISITA TÉCNICA
Conforme elucidado pelo TCU em seu Informativo de Licitações e Contratos n°
220/2014, a exigência de visita técnica antes da licitação é admitida, desde que
atendidos os requisitos:
i.

Demonstração da imprescindibilidade da visita;

ii.

Não imposição de que a visita seja realizada pelo engenheiro responsável

iii.

pela obra;
Não seja estabelecido prazo exíguo para os licitantes vistoriarem os locais
onde os serviços serão executados.
A marcação da visita técnica e demais informações serão obtidas através do

contato realizado com o Gerente de Obras Contratadas, João Marcos Frauches Nunes,
sendo solicitado através do seu e-mail de contato: joãofrauches.pmdc@gmail.com.
A visita técnica apenas não será necessária, caso seja apresentado documento
que ateste capacidade técnica para execução do objeto em questão.
19. DA PARTICIPAÇÃO DE COOPERATIVA
Será vedada a participação de cooperativa por haver a necessidade de subordinação.
20. DA PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIO
Será vedada a participação de consórcio devido à baixa complexidade do objeto.
21. DA SUBCQNTRAÇÃO
A subcontratação é permitida, contanto que não envolva os itens de maior de
relevância.
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22. DA PARTICIPAÇÃO DE MEI, ME OU 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. Poderão ser
adotados os benefícios concedidos pela Lei Municipal n°2884/2017.
23. REGIME DE EXECUÇÃO
O regime de execução será empreitada por preço unitário.
24. TIPO DE LICITAÇÃO
O tipo de licitação adotada será menor preço global.
25. MODALIDADE DA LICITAÇÃO
A modalidade da licitação será tomada de preço.
26. VIGÊNCIA CONTRATUAL
A vigência do contrato será de 180 dias, conforme celebrado no Cronograma da
Planilha Orçamentária.
27. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Secretaria Municipal de Obras e Defesa Civil é a unidade responsável pela presente
licitação no âmbito da Prefeitura Municipal de Duque de Caxias.
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 mantidas as demais cláusulas e
condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a
anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.
A Planilha e Memória com quantitativos de materiais, constantes deste Termo de
Referência, devem obrigatoriamente ser conferidas pelo Licitante, antes da entrega de
sua proposta, na fase licitatória, não sendo aceitas quaisquer reclamações ou
reivindicações durante Contratação. Qualquer discrepância deverá ser resolvida com a
Comissão de Licitação, antes da Contratação.
Nenhum pagamento adicional será efetuado em remuneração ao serviço descrito
em todo conjunto que compõe este Projeto Básico; seus custos deverão estar incluídos
nos preços unitários e/ou no global constante da proposta da Licitante.
Possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções das especificações ora
fornecidas, não poderão, jamais, constituir pretexto para a Empresa vencedora da
licitação pretender cobrar "serviços extras" e/ou alterar a composição de preços
unitários. Considerar-se-á, inapelavelmente, a Licitante como altamente especializada
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no serviço em questão e que, por conseguinte, deverá ser computado, no valor global
da sua proposta, também, as complementações e acessórios por acaso omitidos nas
especificações, mas implícitos e necessários ao perfeito e completo serviço.
O foro do Município de Duque de Caxias é designado como o competente para
dirimir quaisquer controvérsias relativas à presente licitação e à adjudicação,
contratação e execução dela decorrentes.
28. D O TAÇÃO O R Ç A M EN TÁ R IA

•

Unidade orçamentária: 13.01;

•

Programa de trabalho: 04.122.0001.2.218;

•

Elemento de despesa: 3.3.90.39.02;

®

Fonte: 100.
Duque de Caxias, 25 de julho de 2022.

Sem mais para o momento,
Elaborado por:

Eng° Paulo Cãrneiro Borges
Gerente de Projetos de Engenharia
Mat.: 28.925-4

I
Superintendence txecutivo ae u o ras-SM O D C
Mat.: 35.177-6

Eng° João Carlos Grilo Carletti
Secretário Municipal de Obras e Defesa Civil
Mat.: 39.510-2
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