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P R E Â M B U L O 
 

 
Torna-se público que o Crea-RJ, por meio da Comissão Permanente de Licitações - CPL, 
sediado na Rua Buenos Aires, nº 40 – Centro – Rio de Janeiro - RJ, realizará licitação, na 
modalidade CONCORRÊNCIA, do tipo menor preço global, sob a forma de execução 
indireta, no regime de empreitada por preço global, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, do Decreto n° 
8.538, de 06 de outubro de 2015, do Decreto nº 7.746, de 2012, do Decreto nº 9.507, de 
2018, das Instruções Normativas SEGES/MP nº 05, de 2017, Instrução Normativa SLTI/MP 
nº 1, de 2010, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 3, de 2018, Instrução Normativa 
SEGES/MP nº 6, de 2018, e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital. 
 

DATA DA ABERTURA DOS ENVELOPES, EM SESSÃO PÚBLICA: dia 11 de dezembro de 
2020, às 11h  
 
LOCAL: Rua Buenos Aires, nº 40 – auditório do 4º andar – Centro – Rio de Janeiro - RJ 

 
O Edital da Concorrência nº 001/2020 poderá ser obtido no portal do Crea-RJ: 
https://www.crea-rj.org.br/transparencia/licitacoes/ e no endereço eletrônico 
www.comprasnet.gov.br, sendo que qualquer informação sobre esta licitação poderá ser 
obtida junto à Comissão Permanente de Licitação - CPL do Crea-RJ, por meio do endereço de 
e-mail licitacrea@crea-rj.org.br  

 
1. OBJETO 
 
1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a 
contratação de serviço de reforma do Sistema de Elevadores do edifício sede do Crea-RJ, 
composto por três elevadores, incluindo o fornecimento de peças e materiais, conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
 

1.1.1. A contratação inclui o fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos 
necessários e afins, de acordo com as especificações descritas no Projeto Básico nº 
003/2019–SOMA e documentos a ele anexados - ANEXO I deste Edital, que ficam fazendo 
parte integrante e inseparável deste instrumento, como se aqui estivessem transcritos, os 
quais deverão nortear a execução do objeto a ser contratado.  
 
1.2. O critério de julgamento adotado será o menor preço global, observadas as exigências 
contidas neste Edital e seus Anexos, quanto às especificações do objeto. 
 
2. VISTORIA 
 
2.1. Para o correto dimensionamento e elaboração de sua Proposta de Preço, as Licitantes 
poderão vistoriar os locais onde serão executados os serviços, até o último dia útil anterior à 
data fixada para a abertura das propostas, com o objetivo de se inteirar das condições e do 
grau de dificuldade existentes, mediante prévio agendamento, no horário de 10h às 17h, por 
meio do telefone (21) 2179-2275 – Sr. Rodolfo. 

mailto:crea-rj.org.br@crea-rj.org.br
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2.1.1. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, 
estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para a abertura da sessão pública. 

 
2.1.2. Para a vistoria, o representante legal da empresa interessada em participar da 
licitação, deverá estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil 
e documento expedido pela empresa, comprovando sua condição para a realização da 
vistoria. 
 
2.1.3. A Licitante deverá declarar que tomou conhecimento de todas as informações e das 
condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação. 
 
2.1.4. Tendo em vista a faculdade da realização da vistoria, as Licitantes não poderão alegar 
o desconhecimento das especificações dos serviços, das condições e do grau de dificuldade 
existentes como justificativa para se eximirem das obrigações assumidas em decorrência do 
Projeto Básico, nem para eventuais pretensões de acréscimos de preços durante a 
contratação. 
 

2.1.6. Quando da realização da vistoria, ao final dela, o representante da empresa 
interessada em participar da licitação deverá apresentar comprovante de realização de 
vistoria, em nome da empresa representada, conforme modelo constante no ANEXO II, a ser 
assinado pelo funcionário indicado pelo Crea-RJ, consoante exigido no Projeto Básico nº 
003/2020-SOMA, que deverá integrar o Envelope 1 - Documentos de Habilitação. 
 
2.1.6.1. O comprovante de realização de vistoria poderá ser substituído por declaração 

emitida pela Licitante de que conhece as condições locais para execução do objeto e tem 
pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, 
assumindo total responsabilidade por este fato e que não utilizará deste para quaisquer 
questionamentos futuros, que ensejarem desavenças técnicas ou financeiras com o Crea-RJ,  
utilizando o mesmo modelo constante no ANEXO II. 
 
3. VALOR E RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 
3.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária 
própria, na conta do Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e 
Conservação dos Bens Imóveis, no valor máximo total de R$ 1.908.895,83 (um milhão, 
novecentos e oito mil, oitocentos e noventa e cinco reais e oitenta e três centavos).  
 
3.1.1. O objeto deste Edital deverá ser entregue totalmente concluído, desimpedido e livre 
de quaisquer ônus adicionais, sem que isso implique acréscimo nos preços constantes da 

Proposta de Preço.  
 
4. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
 
4.1. Poderão participar desta licitação, os interessados cujo ramo de atividade seja 
compatível com o objeto desta licitação.  
 

4.2. Não poderão participar desta licitação: 
 

mailto:crea-rj.org.br@crea-rj.org.br
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4.2.1. os proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma 
da legislação vigente; 

4.2.2. que não atendam às condições deste Edital e seus anexos; 
4.2.3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil, com poderes expressos 
para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;  
4.2.4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 
4.2.5. que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou insolvência, em 
processo de dissolução ou liquidação; 
4.2.6. as instituições sem fins lucrativos (parágrafo único do art. 12 da Instrução 
Normativa/SEGES nº 05/2017). 
4.2.7. as sociedades cooperativas, considerando a vedação contida no art. 10 da Instrução 
Normativa SEGES/MP nº 5, de 2017. 
 
4.3. Nos termos do art. 5º do Decreto nº 9.507, de 2018, é vedada a contratação de pessoa 
jurídica na qual haja administrador ou sócio com poder de direção, familiar de: 
 
a) detentor de cargo em comissão ou função de confiança, que atue na área responsável pela 
demanda ou contratação; ou 
b) de autoridade hierarquicamente superior no âmbito do Crea-RJ. 
 
4.3.1. Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cônjuge, o companheiro 
ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro 
grau (Súmula Vinculante/STF nº 13, art. 5º, inciso V, da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 
2013 e art. 2º, inciso III, do Decreto nº 7.203, de 04 de junho de 2010).  

 
4.4. Nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, é vedada, ainda, a utilização, na 
execução dos serviços contratados, de empregado da futura Contratada que seja familiar de 
agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no Crea-RJ. 
 
4.5. As Licitantes interessadas em participar do certame não necessitam encaminhar seus 
representantes legais para entregar os envelopes com os Documentos de Habilitação e as 
Propostas de Preço, podendo, inclusive, encaminhá-los via Correios ou outro meio similar de 
entrega, atentando para as datas e horários finais para o recebimento, constantes neste 
Edital.  
 
4.5.1. A correspondência deverá ser endereçada com aviso de recebimento para a Comissão 
Permanente de Licitação - CPL, no endereço indicado no preâmbulo deste Edital, e conter os 
dois envelopes acima mencionados, e ser recebida com antecedência mínima de 1 (uma) 
hora do momento marcado para abertura da sessão pública. 
 
5. CONDIÇÕES PARA REPRESENTAÇÃO  
 
5.1. As Licitantes que desejarem se manifestar, durante as fases do procedimento licitatório, 
deverão estar devidamente representados por: 
 
5.1.1. Titular da empresa Licitante, devendo apresentar cédula de identidade ou outro 

documento de identificação oficial, acompanhado de um dos documentos listados no item 
5.2., no qual deverá constar expressos poderes para exercer direito e assumir obrigações, 
em decorrência de tal investidura. 

mailto:crea-rj.org.br@crea-rj.org.br
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5.1.2. Representante designado pela empresa Licitante, que deverá apresentar 
instrumento particular de procuração ou documento equivalente (modelo sugerido no ANEXO 

III), com poderes para se manifestar em nome da empresa Licitante, em qualquer fase da 
licitação, acompanhado de cédula de identidade ou outro documento de identificação oficial, 
e um dos documentos listados no item 5.2. 
 
5.2. Em qualquer dos casos acima, deverá ser apresentado também um dos seguintes 
documentos: 
a) registro comercial, no caso de empresa individual; 
b) contrato social ou estatuto em vigor no caso de sociedades comerciais;  
c) no caso de sociedades por ações, documentos de eleição de seus administradores;  
d) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício. 
 
5.2.1. Deverá, também, apresentar declaração para microempresa e empresa de pequeno 
porte, conforme modelo constante do ANEXO IV, se for o caso.  
 
5.2.2. Se o representante da Licitante for alguém a quem o Contrato Social confira tais 
poderes, não haverá a necessidade de instrumento de mandato próprio, bastando a 
apresentação do respectivo Contrato Social e alterações posteriores (fotocópia autenticada 
ou original) e documento de identidade civil (fotocópia autenticada ou original), devidamente 
registrado pelo Órgão Público responsável pelo registro e arquivamento de tais documentos.  
  
5.3. Tais documentos, procuração ou carta de credenciamento, com firma reconhecida, 

se for o caso; contrato social ou última alteração consolidada (fotocópia autenticada 
por cartório ou acompanhada do original); documento de identidade civil do 
representante/procurador, fotocópia autenticada por cartório ou acompanhada do 
original, e declaração para microempresa/empresa de pequeno porte, conforme 
modelo constante no ANEXO IV, se for o caso, deverão ser apresentados separadamente, ou 
seja, fora dos Envelopes 1 e 2 (Habilitação e Proposta de Preço), e serão juntados ao 
processo licitatório.  
 
5.4. A falta de apresentação dos documentos exigidos nos subitens anteriores, ou a sua 
incorreção, impedirá o representante legal de se manifestar e responder pela Licitante em 
quaisquer umas das fases do procedimento licitatório.  
  
5.5. Será admitido somente 01 (um) representante por Licitante e nenhuma pessoa física, 
ainda que credenciada por procuração legal, poderá representar mais de uma pessoa 
jurídica.  
  
5.6. Não será permitida a participação, como representantes, de menores de 18 (dezoito) 
anos, exceto se emancipados.  
  
5.7. Durante os trabalhos, só será permitida a manifestação oral ou escrita do representante 
credenciado da Licitante, cujas declarações a obrigarão administrativa e civilmente.  
  

5.8. Nos casos em que a Licitante não se fizer representar legalmente para a abertura dos 
envelopes e não tiver o interesse em passar vistas ao processo, poderá mandar junto ao 
ENVELOPE 1 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, um “Termo de Renúncia”, conforme 

mailto:crea-rj.org.br@crea-rj.org.br
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modelo sugerido no ANEXO XI, a fim de agilizar os prazos legais e possibilitar o andamento 
do processo licitatório, devendo, no entanto, se for o caso, juntar Declaração para 

microempresa e empresa de pequeno porte, conforme modelo constante do ANEXO IV.  
 
6. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - ENVELPOE 1 
 
6.1. Até o dia e hora indicados no preâmbulo, serão recebidos das Licitantes os envelopes de 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os quais deverão estar em envelopes fechados e 
lacrados, rubricados no fecho e identificados com o nome da Licitante, contendo em suas 
partes externas e frontais, em caracteres destacados, os seguintes dizeres:  
  

CONCORRÊNCIA Nº 001/2020 - CREA-RJ 
ENVELOPE 1 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

NOME E CNPJ/MF DA PESSOA JURÍDICA LICITANTE 
 

6.2. As Licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de 
Fornecedores – SICAF, nos termos da Instrução Normativa SEGES/MP nº 3, de 2018, 
deverão encaminhar ou apresentar, no Envelope 1, a seguinte documentação relativa à 
Habilitação Jurídica e à Regularidade Fiscal e Trabalhista, bem como à Qualificação 
Econômico-Financeira, nas condições descritas adiante. 
 
6.2.1. Habilitação Jurídica  
a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a 
cargo da Junta Comercial da respectiva sede. 

b) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - 
Eireli: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 
Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 
administradores. 
c) Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no 
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência. 
d) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 
administradores. 
e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ata de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
órgão competente (Estatuto, Contrato Social ou equivalente, registrado na Junta 
Comercial/DNRC e suas alterações), quando a atividade assim o exigir.  
  
6.2.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva. 
 
6.2.1.2. Os documentos exigidos, conforme o caso, pelas alíneas “a” a “e”, acima, deverão 
ser apresentados no envelope de habilitação somente pelas Licitantes que não possuírem 
representantes credenciados na Sessão Pública, e, para as demais, utilizar-se-á, para fins de 
cumprimento dos referidos itens, a documentação apresentada na fase de credenciamento, 
devendo, portanto, em tal fase serem apresentados. 

 
6.2.2. Regularidades Fiscal e Trabalhista  
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. 
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b) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de 
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários 
federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à 
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário 
da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 
c) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). 
d) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título 
VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1943. 
e) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual/municipal, relativo ao domicílio 
ou sede da Licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual. 
f) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Municipal do domicílio ou sede da Licitante. 
 

6.2.2.1. Caso a Licitante seja considerada isenta de tributos relacionados ao objeto 
licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração emitida 
pela correspondente Fazenda do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.  
 

6.2.3. Qualificação Econômico-Financeira 
6.2.3.1. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da 
sede da Licitante, com validade de até 90 (noventa) dias, contados da data de sua emissão. 
 

6.2.3.1.1. No caso de Comarca com mais de um Cartório Distribuidor competente, deverão 

ser apresentadas as Certidões de cada um dos Distribuidores competentes. 
6.2.3.1.2. Desde que admitido legalmente, e para fins de regularidade fiscal, as certidões 
negativas acima poderão ser substituídas por certidões positivas com efeitos de negativa.  
6.2.3.1.3. No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, a Licitante 
deverá apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido 
judicialmente, na forma do art. 58, da Lei nº 11.101, de 2005, sob pena de inabilitação, 
devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitação. 
 

6.2.3.2. balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da 
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de 
apresentação da Proposta de Preço; 
 

6.2.3.2.1. no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a 

apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de 
existência da sociedade; 
6.2.3.2.2. é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto 
social. 
 
6.2.3.3. comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de índices 
de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), 
obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas: 
 

LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
        Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
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SG = Ativo Total 
        Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
LC = Ativo Circulante 
        Passivo Circulante 
 

6.2.3.3.1. A Licitante que apresentar índices econômicos iguais ou inferiores a 1 (um) em 
qualquer dos índices de Liquidez Geral, Solvência Geral e Liquidez Corrente deverá 
comprovar que possui (capital mínimo ou patrimônio líquido) equivalente a 10% (dez por 
cento) do valor total estimado da contratação. 
 

6.2.4. Qualificação Técnica 
6.2.4.1. As empresas Licitantes, cadastradas ou não no SICAF, deverão comprovar, ainda, a 
qualificação técnica, por meio da apresentação dos documentos, a seguir, no Envelope 1:  
 
6.2.4.1.1. registro da pessoa jurídica no Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia (Crea), conforme as áreas de atuação previstas no Projeto Básico nº 003/2020-
SOMA - ANEXO I deste Edital, em plena validade, possuindo Engenheiro Mecânico, 

Engenheiro Eletricista ou Eletrônico Engenheiro Civil, como responsáveis técnicos, com a 
comprovação do vínculo de cada um, conforme indicação contida no item 6.2.4.1.1.1. abaixo, 
além da apresentação da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART de Cargo e Função de 
todos, com exceção da condição permitida na segunda parte da alínea “d”; 
 
6.2.4.1.1.1. Os profissionais indicados como responsáveis técnicos, no início da execução do 
serviço - e durante toda a sua execução, deverão possuir vínculo com a empresa proponente, 
entendendo-se como tal, para fins deste certame: 
a) o sócio que comprove seu vínculo, por meio de contrato social/estatuto social;  
b) o administrador ou o diretor;  
c) o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e  
d) o prestador de serviços, por meio de contrato escrito firmado com a Licitante ou por meio 
de declaração de compromisso de vinculação contratual futura, caso a Licitante se sagre 
vencedora desta licitação. 
 

6.2.4.1.1.2. No decorrer da execução do objeto, os profissionais de que trata este subitem 
poderão ser substituídos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por 
profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada 
pelo Crea-RJ. 
 
6.2.4.1.2. comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante apresentação de 
Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo Crea, nos termos da legislação aplicável, 

em nome dos responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica que participarão do 
serviço, que demonstre o registro de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, relativa à 
execução dos serviços relativos a cada um deles, compatível em características, quantidades 
e prazos com o objeto da presente licitação; 
 
6.2.4.1.2.1. São consideradas relevantes as seguintes parcelas do objeto:  
a) Engenharia Mecânica - instalação de elevadores, com modernização integral com 
atualização tecnológica e adequação normativa de elevador com acionamento, utilizando 
comandos com “drive” inversores de frequência (VVVF), máquina de tração sem ou com 
engrenagens, capacidade, tipo de acionamento, velocidade, sistema de despacho com 
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antecipação de chamada e destino, número de paradas e quantidade compatíveis com o 
objeto da licitação. 

b) Engenharia Elétrica - instalação dos componentes elétricos e eletrônicos de elevadores. 
c) Engenharia Civil - execução de serviços de construção civil necessários à adequação dos 
espaços para a instalação apropriada dos equipamentos que fazem parte do Sistema de 
Elevadores. 
 
6.2.4.1.2.2. Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do serviço, a 
apresentação de diferentes atestados de serviços executados de forma concomitante.  
 
6.2.4.1.2.3. As Licitantes, quando e se solicitadas, deverão disponibilizar todas as 
informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, 
apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação e 
das correspondentes Certidões de Acervo Técnico (CAT), endereço atual da contratante e 
local em que foram executados os serviços de engenharia. 
 
6.2.4.1.3. comprovação da realização de vistoria, assinada por funcionário indicado pelo 
Crea-RJ OU declaração emitida pela Licitante de que conhece as condições locais para 
execução do objeto e tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à 
natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e por não o utilizar, 
para quaisquer questionamentos futuros que ensejarem desavenças técnicas ou financeiras 
com o Crea-RJ, conforme modelo constante no ANEXO II. 
 
6.2.4.2. Quando da contratação, e como condição para tanto, a empresa vencedora do 

presente certame deverá: 
 
a) providenciar seu registro no Crea-RJ, com os mesmos responsáveis técnicos indicados na 
fase de habilitação, se não já não for registrada no referido Regional; 
b) apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, junto ao Crea-RJ, efetuada 
pelos seus responsáveis técnicos, respectivamente à parcela do objeto da contratação sob a 
responsabilidade de cada um deles, como também a comprovação do vínculo firmado e a 
ART de Cargo e Função, referente aos responsáveis técnicos, que foram indicados na fase de 
habilitação, por meio de declaração de compromisso de vinculação contratual futura, caso a 
Licitante se sagrasse vencedor da licitação; 
c) comprovar o seu registro no GEM – Gerência de Engenharia Mecânica da Prefeitura da 
Cidade do Rio de Janeiro. 
 
6.2.5. Todas as Licitantes, cadastrados ou não no SICAF, deverão apresentar, ainda, no 
Envelope 1, as Declarações de que: 
 
6.2.5.1. cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 
2006, caso opte por usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus artigos 42 a 49, 
conforme modelo constante no ANEXO IV; 
6.2.5.1.1. A ausência da declaração produzirá o efeito de a Licitante não ter direito ao 
tratamento favorecido, previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que 
microempresa ou empresa de pequeno porte. 
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6.2.5.2. inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, conforme modelo constante no ANEXO 

V; 
 
6.2.5.3. não utiliza mão de obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) 
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos da Lei 
9.854, de 1999, conforme modelo constante no ANEXO VI. 
 
6.2.5.4. não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III 
do art. 5º da Constituição Federal, conforme modelo constante no ANEXO VII; 
 
6.2.5.5. cumpre a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 
reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na 
legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 1991, caso opte pelo benefício 
previsto no art. 3º, § 2º, inciso V, da Lei nº 8.666, de 1993 (item 9.9.5.3.) , conforme 
modelo constante no ANEXO VIII; 
 
6.2.5.6. está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem 
como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos, bem como tem 
pleno conhecimento das condições necessárias para o cumprimento do Contrato e disporá, 
por ocasião da futura contratação, das instalações, aparelhamento e pessoal técnico, 
considerados essenciais para a sua execução, conforme modelo constante no ANEXO IX; 
 
6.2.5.7. a Proposta de Preço foi elaborada de forma independente, nos termos da 
Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16.09.2009, conforme modelo constante no ANEXO X. 
 
6.2.6. Nos casos em que a Licitante não puder se fazer representar legalmente para a 
abertura dos envelopes, não tendo interesse em passar vistas ao processo, poderá juntar 
“Termo de Renúncia”, conforme modelo sugerido no ANEXO XI, a fim de agilizar os prazos 
legais e possibilitar o andamento do processo licitatório, conforme orientado no item 5.8. 
 
6.2.7. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará a Licitante 
às sanções previstas em lei e neste Edital. 
 
6.2.8. Os Documentos para Habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer 
processo de cópia autenticada por cartório competente ou por funcionário do Crea-RJ, ou 
publicação em órgão da imprensa oficial. 
 
6.2.9. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles 
legalmente permitidos. 
 
6.2.9.1. Se a Licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, 
e, se a Licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto 
aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente 

em nome da matriz. 
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6.2.9.2. Serão aceitos registros de CNPJ de Licitante matriz e filial, com diferenças de 
números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a 

centralização do recolhimento dessas contribuições. 
 
6.2.9.3. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão encaminhar OS 
Documentos de Habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e 
trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 
 
6.2.9.4. As Licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para 
habilitação da presente licitação serão consideradas “inabilitadas”.  
 
6.2.9.5. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, a Licitante 
estará habilitada para a fase de classificação. 
 
7. PROPOSTA DE PREÇO - ENVELOPE 2 
 
7.1. Até o dia e hora indicados no preâmbulo, serão recebidos de cada uma das Licitantes o 
seu ENVELOPE 2 – PROPOSTA DE PREÇO, que deverá estar fechado e lacrado, rubricado 
no fecho e identificado com o nome da Licitante, contendo em suas partes externas e 
frontais, em caracteres destacados, os seguintes dizeres: 
 

CONCORRÊNCIA Nº 001/2020 - CREA-RJ 
ENVELOPE 2 – PROPOSTA DE PREÇO 

NOME E CNPJ/MF DA PESSOA JURÍDICA LICITANTE 

 
7.2. Dentro do Envelope, 2, deverão estar: 
 
7.2.1. a Proposta de Preço, conforme modelo constante no ANEXO XII, redigida no idioma 
pátrio, impressa, rubricada em todas as suas páginas e ao final firmada pelo representante 
legal da empresa Licitante, sem emendas, entrelinhas ou ressalvas, nela constando: 
 
7.2.1.1. a razão social e CNPJ da empresa Licitante; 
7.2.1.2. a identificação do objeto de forma clara, observadas as especificações constantes do 
Projeto Básico nº 003/2020-SOMA e demais documentos técnicos anexos; 
7.2.1.3. o valor global da Proposta de Preço, em algarismo, expresso em moeda corrente 
nacional (real), de acordo com os preços praticados no mercado, considerando o Cronograma 
Físico Financeiro, constante no Anexo I do Projeto Básico nº 003/2020-SOMA, observando o 
cronograma de desembolso máximo por período e adotando o pagamento proporcional dos 
valores pertinentes ao andamento físico do objeto contratual; 
7.2.1.4. Cronograma Físico-Financeiro, conforme Anexo I do Projeto Básico nº 003/2019-
SOMA; 
7.2.1.5. o prazo de validade da Proposta de Preço, que não poderá ser inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data da sessão pública para abertura do Envelope 2. 
 
7.2.2. A Proposta de Preço será acompanhada de: 
 

7.2.2.1. planilha com identificação e características técnicas dos equipamentos a 
serem utilizados; e 
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7.2.2.2. instrumento particular de procuração com validade, se a Proposta de Preço for 
assinada por procurador(a), com poderes expressos para tal, acompanhado de cédula de 

identidade ou outro documento de identificação oficial do(a) outorgante e do(a) 
outorgado(a). 
 
7.3. Todas as especificações do objeto contidas na Proposta de Preço vinculam a Contratada. 
 
7.4. No pagamento dos serviços, serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na 
legislação vigente. 
 
7.5. A apresentação da Proposta de Preço implica obrigatoriedade do cumprimento das 
disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Projeto Básico nº 
003/2020-SOMA, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto nos seus 
termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios 
necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, 
promovendo, quando requerido, sua substituição. 
 
7.6. Os preços ofertados serão de exclusiva responsabilidade da Licitante, não lhe assistindo 
o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro 
pretexto. 
 
7.7. Para fins de análise dos Documentos de Habilitação e da Proposta de Preço, quanto ao 
cumprimento das especificações do objeto, será colhida a manifestação escrita da Equipe 
Técnica Multidisciplinar, instituída pela Portaria AD/PRES/RJ nº 0118/2020, de 26 de outubro 

de 2020 (ANEXO XIV). 
 
8. SESSÃO PÚBLICA - ABERTURA DO ENVELOPE 1 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
8.1. No dia, hora e local designados no preâmbulo deste Edital, em ato público, o Presidente 
da Comissão Permanente de Licitação – CPL declarará aberta a Sessão, cujos eventos nela 
ocorridos deverão ser consignados em Ata.  
 
8.1.1. Em seguida, a Comissão Permanente de Licitação - CPL procederá ao credenciamento 
dos representantes das Licitantes, com base nos documentos exigidos no item 5 deste Edital, 
e, confirmada essa condição, serão os representantes credenciados para acompanhar o 
procedimento licitatório. 
 
8.1.2. A Comissão Permanente de Licitação - CPL receberá, então, das Licitantes, de uma só 
vez, os Envelopes 1 e 2, que serão juntados àqueles que, porventura, tenham sido 
enviados pelos Correios e recebidos dentro do prazo previsto para tal. 
 
8.1.3. Depois de ultrapassado o horário para recebimento dos envelopes, nenhum outro será 
recebido, nem tampouco serão permitidos quaisquer adendos ou esclarecimentos relativos à 
documentação ou à Proposta de Preço apresentadas.  

  
8.1.4. Os atos públicos poderão ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente deles 

participarão ativamente as Licitantes ou os representantes credenciados, não sendo 
permitida a intercomunicação entre eles, nem atitudes desrespeitosas ou que causem 
tumultos e perturbem o bom andamento dos trabalhos. 
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8.1.5. A seguir, serão identificadas as Licitantes e proceder-se-á à abertura dos Envelopes 
1 - Documentos de Habilitação. 

 
8.1.5.1. O conteúdo dos envelopes será rubricado pelos membros da Comissão Permanente 
de Licitação - CPL e pelas Licitantes presentes ou por seus representantes. 
 
8.1.6. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação das Licitantes, a 
Comissão Permanente de Licitação - CPL verificará o eventual descumprimento das condições 
de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no 
certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

 
a) SICAF; 
b)Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela 
Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);  
c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, 
mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).   
d) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos - 
CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União - TCU. 

 
8.1.6.1.  Para a consulta das Licitantes, poderá haver a substituição das consultas das 
alíneas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU 
(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/) 
 

8.1.6.1.1. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa Licitante e também 
de seu sócio majoritário, por força do art. 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as 
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a 
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da 
qual seja sócio majoritário. 
8.1.6.1.2. Caso conste, na Consulta de Situação do Fornecedor, a existência de Ocorrências 
Impeditivas Indiretas, a Comissão Permanente de Licitação - CPL diligenciará para verificar 
se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas 
Indiretas. 
8.1.6.1.3. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 
fornecimento similares, dentre outros. 
8.1.6.1.4. A Licitante será convocada para manifestação previamente à sua desclassificação. 

 
8.1.7. Caso a Comissão Permanente de Licitação - CPL julgue conveniente, poderá suspender 
a sessão para analisar os documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data 
e horário, informando às Licitantes.  
 
8.1.7.1. Nessa hipótese, todos os documentos de habilitação já rubricados e os Envelopes n° 
2 - Proposta de Preço, fechados, rubricados externamente por todas as Licitantes e pelos 
membros da Comissão Permanente de Licitação - CPL, permanecerão em poder desta, até 
que seja concluída a fase de habilitação. 
 

8.1.8. Constatada a existência de sanção, a Licitante será declarada inabilitada, por falta de 
condição de participação, e receberá o seu respectivo Envelope 2, que permaneceu fechado. 
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8.1.9. Não ocorrendo inabilitação, será consultado o Sistema de Cadastro Unificado de 
Fornecedores – SICAF, para as Licitantes cadastradas, em relação à habilitação jurídica, à 

regularidade fiscal, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o 
disposto nos artigos 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 
2018. 

 
8.1.9.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa 
SEGES/MP nº 03, de 2018, mediante utilização do sistema, deverá atender às condições 
exigidas no cadastramento no SICAF, até o terceiro dia útil anterior à data prevista para 
recebimento das Propostas de Preço. 

 
8.1.10. Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, 
especialmente quando a Licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao SICAF. 
 
8.1.11. Como condição para a aplicação do tratamento diferenciado previsto na Lei 
Complementar nº 123, de 2006, a Comissão Permanente de Licitação - CPL poderá realizar 
consultas e diligências para verificar se o somatório dos valores das ordens bancárias 
recebidas pela ME/EPP, no exercício anterior, extrapola o limite previsto no artigo 3°, inciso 
II, da referida Lei, ou o limite proporcional de que trata o artigo 3°, §2°, do mesmo diploma, 
em caso de início de atividade no exercício considerado. 
 
8.1.11.1. Para a microempresa ou empresa de pequeno porte, a consulta também abrangerá 
o exercício corrente, para verificar se o somatório dos valores das ordens bancárias por ela 
recebidas, até o mês anterior ao da sessão pública da licitação, extrapola os limites acima 

referidos, acrescidos do percentual de 20% (vinte por cento) de que trata o artigo 3°, §§ 9°-
A e 12, da Lei Complementar n° 123, de 2006; 
8.1.11.2. A participação em licitação na condição de microempresa ou empresa de pequeno 
porte, sem que haja o enquadramento nessas categorias, ensejará a aplicação das sanções 
previstas em Lei e a não-aplicação, na presente licitação, dos benefícios decorrentes dessa 
qualificação.  
 
8.1.12. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede 
que a Licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja habilitada, 
uma vez que atenda a todas as demais exigências do Edital. 
 
8.1.13. À Licitante inabilitada será devolvido o respectivo Envelope n° 02, que permaneceu 
fechado, depois de transcorrido o prazo legal sem interposição de recurso ou de sua 
desistência, ou da decisão desfavorável ao recurso. 
 
8.1.14. Será considerada inabilitada a Licitante que: 
 
a) não apresentar os documentos exigidos neste Edital, no prazo de validade e/ou 
devidamente atualizados, ou não comprovar sua habilitação por meio do SICAF, ressalvado o 
disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresas de 
pequeno porte; 
b) incluir a Proposta de Preço no Envelope 1. 

 
8.1.15. Constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e 
trabalhista de microempresa ou empresa de pequeno porte, a mesma terá o prazo de 5 
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(cinco) dias úteis para a regularização da documentação, a realização do pagamento ou 
parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito 

de certidão negativa.  
 
8.1.15.1. O prazo para regularização fiscal será contado a partir da divulgação do resultado 
do julgamento das Propostas de Preço e poderá ser prorrogado por igual período, a critério 
do Crea-RJ, quando requerido pela Licitante, mediante apresentação de justificativa. 
8.1.15.2. A não regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior 
acarretará a inabilitação da Licitante, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei nº 
8.666, de 1993, sendo facultado ao Crea-RJ convocar as Licitantes remanescentes, na ordem 
de classificação, ou revogar a licitação. 
  
8.1.16. A intimação dos atos de habilitação ou inabilitação das Licitantes será feita mediante 
publicação na imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos das Licitantes, no ato público 
em que foi adotada a decisão, caso em que a intimação será feita por comunicação direta aos 
interessados e lavrada em Ata. 
 
8.1.17. Não ocorrendo desistência expressa de todas as Licitantes, quanto ao direito de 
recorrer, os Envelopes 2 - Proposta de Preço serão rubricados pelas Licitantes presentes ao 
ato e mantidos invioláveis até a posterior abertura. 
 
8.1.18. Ultrapassada a fase de habilitação e abertas os Envelopes 2 - Propostas de Preço, 
não cabe desclassificar a Licitante por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão 
de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento. 

 
8.1.19. Se todas as Licitantes forem inabilitados, a Comissão Permanente de Licitação - CPL 
poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova documentação, 
escoimada das causas que as inabilitaram. 
  
9. SESSÃO PÚBLICA - ABERTURA DOS ENVELOPES 2 E JULGAMENTO DAS 
PROPOSTAS DE PREÇO 
 
9.1. Após o procedimento de verificação da documentação de habilitação, os Envelopes n° 
2 - Proposta de Preço das Licitantes habilitadas serão abertos, na mesma sessão, desde 
que todas as Licitantes tenham desistido expressamente do direito de recorrer, ou em ato 
público especificamente marcado para este fim, após o regular decurso da fase recursal, com 
todos os eventos registrados em Ata. 

 
9.2. Após a abertura dos Envelopes nº 2, serão rubricados os documentos neles constantes, 
pelos membros da Comissão Permanente de Licitação - CPL e pelos representantes legais das 
Licitantes.  
 
9.3. As Propostas de Preço das Licitantes habilitadas serão então julgadas, conforme item 7 
deste Edital. 
 
9.4. O critério de julgamento será o menor preço global. 

 
9.5. A Comissão Permanente de Licitação - CPL, caso julgue necessário, poderá suspender a 
sessão para análise das Propostas de Preço. 
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9.6. A Comissão Permanente de Licitação - CPL verificará as Propostas de Preço 
apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os 

requisitos estabelecidos neste Edital. 
 
9.7. Não será considerada qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital, para efeito 
de julgamento da Proposta de Preço. 
 
9.8. As Propostas de Preço serão classificadas em ordem crescente de preços propostos. 
 
9.9. A Comissão Permanente de Licitação - CPL verificará o porte das empresas Licitantes 
classificadas e, havendo microempresas e empresas de pequeno porte, proceder-se-á a 
comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, para o 
fim de aplicar-se o disposto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, 
regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 
 
9.9.1. Nessas condições, as Propostas de Preço de microempresas e empresas de pequeno 
porte que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da Proposta de Preço 
de menor preço serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 
 
9.9.2. A melhor Licitante classificada nos termos do item anterior terá o direito de 
apresentar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da 
primeira colocada, no prazo de 2 (duas) horas, caso esteja presente na sessão ou no prazo 
de 2 (dois) dias, contados da comunicação da Comissão Permanente de Licitação - CPL, na 
hipótese de ausência, sendo que, neste caso, a oferta deverá ser escrita e assinada para 

posterior inclusão nos autos do processo licitatório. 
 

9.9.3. Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou 
não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais Licitantes 
microempresas e empresas de pequeno porte, que se encontrem naquele intervalo de 10% 
(dez por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, nos mesmos 
prazos estabelecidos no subitem anterior. 
 
9.9.4. Caso sejam identificadas Propostas de Preços idênticas de microempresa ou empresa 
de pequeno porte, empatadas na faixa de até 10% (dez por cento) sobre o valor cotado pela 
primeira colocada, a Comissão Permanente de Licitação - CPL convocará as Licitantes para 
que compareçam ao sorteio, na data e horário estipulados, para que se identifique aquela 
que primeiro poderá reduzir a oferta. 
 
9.9.4.1. Havendo êxito no procedimento de desempate, será elaborada a nova classificação 
das Propostas de Preço, para fins de aceitação do valor ofertado.  
9.9.4.2. Não sendo aplicável o procedimento, ou não havendo êxito na aplicação deste, 
prevalecerá a classificação inicial. 
 
9.9.5. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos serviços: 
 
9.9.5.1. prestados por empresas brasileiras; 

9.9.5.2. prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 
tecnologia no País; 
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9.9.5.3. prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos 
prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que 

atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.  
 
9.10. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha da 
Licitante vencedora ocorrerá por meio de sorteio, para o qual as Licitantes habilitadas serão 
convocadas. 
  
9.11. Quando todas as Propostas de Preço forem desclassificadas, a Comissão Permanente 
de Licitação - CPL poderá fixar o prazo de 8 (oito) dias úteis para a apresentação de novas 
Propostas de Preço, escoimadas das causas de desclassificação.  
 
9.12. Será desclassificada a Proposta de Preço que: 
 
9.12.1. não estiver acompanhada dos documentos definidos no item 7.2.2.; 
9.12.2. não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contendo 
vício insanável ou ilegalidade; 
9.12.3. seja verificado valor superior ao de referência fixado pelo Crea-RJ.  
 
9.13. A participação na presente licitação implica a concordância da Licitante com o Projeto 
Básico nº 003/2020-SOMA, ANEXO I deste Edital, de modo que eventuais alegações de 
falhas ou omissões não poderão ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor 
total do futuro contrato, nos termos do art. 13, II do Decreto nº 7.983, de 2013.  
 

9.14. Quando a Licitante não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos 
suficientes para executar a contento o objeto, será considerada inexequível a Proposta de 
Preço ou menor lance que for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, 
apresente preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero. 
 
9.15. O exame da inexequibilidade observará a fórmula prevista no art. 48, §§ 1º e 2º da Lei 
nº 8.666, de 1993. 
 
9.15.1. Se houver indícios de inexequibilidade da Proposta de Preço, ou em caso da 
necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na 
forma do § 3° do art. 43 da Lei n° 8.666, de 1993, a exemplo das enumeradas no subitem 
9.4 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP nº 5, de 2017, para que a empresa comprove a 
exequibilidade da Proposta de Preço. 
 
9.15.2. Quando a Licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da média 
dos preços ofertados, não sendo possível a sua imediata desclassificação por 
inexequibilidade, será obrigatória a realização de diligências para o exame da Proposta de 
Preço. 
 
9.15.2.1. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 
exequibilidade e a legalidade das Propostas de Preço, devendo apresentar as provas ou os 
indícios que fundamentam a suspeita. 

 
9.15.2.2. Será facultado à Licitante o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, para comprovar a 
viabilidade dos preços constantes em sua Proposta de Preço, conforme parâmetros do art. 
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48, inciso II, da Lei n° 8.666, de 1993, sob pena de desclassificação. 
 

9.16. Erros formais no preenchimento da Proposta de Preço não são motivo suficiente para a 
sua desclassificação, quando puder ser ajustada sem a necessidade de majoração do preço 
ofertado, atendidas as demais condições de aceitabilidade. 
 
9.17. Em nenhuma hipótese, poderá ser alterado o teor da Proposta de Preço apresentada, 
seja quanto ao preço ou quaisquer outras condições que importem em modificações de seus 
termos originais, ressalvadas apenas as alterações absolutamente formais, destinadas a 
sanar evidentes erros materiais, sem nenhuma alteração do conteúdo e das condições 
referidas, desde que não venham a causar prejuízos às demais Licitantes. 
 
9.18. Se a Proposta de Preço não for aceitável, a Comissão Permanente de Licitação - CPL 
examinará a Proposta de Preço subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de 
classificação. 
 
9.19. Sempre que a Proposta de Preço não for aceita, e antes de a Comissão Permanente de 
Licitação - CPL passar à subsequente, haverá nova verificação da eventual ocorrência do 
empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina 
antes estabelecida, se for o caso. 
 
9.20. Do julgamento das Propostas de Preço e da sua classificação, será dada ciência às 
Licitantes para apresentação de recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, se for do interesse 
delas.  

9.20.1. Interposto o recurso, será comunicado às demais Licitantes, que poderão impugná-
lo, no mesmo prazo. 
 
9.21. Transcorrido o prazo recursal, sem interposição de recurso, ou decididos os recursos 
interpostos, a Comissão Permanente de Licitação - CPL encaminhará o procedimento 
licitatório para homologação do resultado do certame pela autoridade competente e, após, 
adjudicação do objeto licitado à Licitante vencedora. 
 
9.22. A intimação do resultado final do julgamento das Propostas de Preço será feita 
mediante publicação na imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos das Licitantes, no 
ato público em que foi adotada a decisão, caso em que a intimação será feita por 
comunicação direta aos interessados e lavrada em Ata. 
 
9.23. O resultado do certame será divulgado no Portal do Crea-RJ: http://www.crea-rj.org.br 
 
10. RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 
10.1. A interposição de recurso referente à habilitação ou inabilitação de Licitantes e 
julgamento das Propostas de Preço observará o disposto no art. 109, § 4º, da Lei 8.666, de 
1993. 
 
10.2. O recurso da decisão que habilitar ou inabilitar Licitantes e que julgar as Propostas de 

Preço terá efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes 
razões de interesse público, atribuir aos demais recursos interpostos eficácia suspensiva. 
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10.3. O recurso será dirigido ao Presidente do Crea-RJ, por intermédio do Presidente da 
Comissão Permanente de Licitação - CPL, nos endereços licitacrea@crea-rj.org.br ou Rua 

Buenos Aires, nº 40 - Centro - Rio de Janeiro - RJ, CEP: 20.070-022, a qual poderá 
reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo 
subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo 
de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade. 
 
10.4. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 
 
11. DIVULGAÇÃO DOS ATOS LICITATÓRIOS 
 
11.1. A critério da Comissão Permanente de Licitação - CPL, todas as decisões referentes a 
esta Concorrência poderão ser divulgadas, conforme a seguir, ressalvadas aquelas cuja 
publicação no Diário Oficial da União - DOU seja obrigatória:  
  
a) nas Sessões de abertura dos envelopes;  
b) no Portal do Crea-RJ;  
c) por qualquer outro meio que permita o recebimento da comunicação pelas Licitantes, em 
especial, por meio do envio de e-mail.   
 
12. GARANTIA DE EXECUÇÃO 
 
12.1. Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme regras 
constantes do Projeto Básico nº 003/2020-SOMA, ANEXO I deste Edital. 

 
13. CONTRATAÇÃO 

 
13.1. A contratação formalizar-se-á mediante assinatura de Contrato entre o Crea-RJ e a 
Licitante vencedora, conforme dispõe o art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.  
  
13.2. O Contrato será lavrado na forma da minuta anexada a este Edital (ANEXO XIII).  
  
13.3. Farão parte do Contrato, independentemente de transcrição, todas as condições 
constantes do presente Edital, seus Anexos e a Proposta de Preço apresentada pela Licitante 
vencedora.  
 
13.4. A adjudicatária deverá assinar o Contrato em até 05 (cinco) dias úteis, contados da 
data de sua convocação.  
13.4.1. Como condição para a assinatura do Contrato, será exigida da adjudicatária a 
comprovação do cumprimento do item 6.2.4.2., do presente Edital, no prazo de até 05 
(cinco) dias úteis, a contar da data da homologação do processo licitatório.  
 
13.5. Previamente à contratação, o Crea-RJ realizará consulta ao SICAF para identificar 
possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, 
proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, 
observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.  

 
13.5.1. Nos casos em que a adjudicatária não estiver inscrita no SICAF, deverá proceder ao 
seu cadastramento, sem ônus, antes da contratação. 
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13.5.2. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, a adjudicatária deverá 
regularizar a sua situação perante o cadastro, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena 

de aplicação das penalidades previstas no Edital e anexos. 
 
13.6. Para a assinatura do Contrato, a Licitante convocada deverá adotar os seguintes 
procedimentos: 
  
13.6.1. enviar representante legal à sede do Crea-RJ, onde este deverá assinar as vias do 
Contrato e todos os documentos que dele façam parte integrante;  
13.6.2. no caso de remessa do Contrato para assinatura, quando o endereço da Licitante for 
de outra cidade, o Contrato e toda a documentação deverão ser devolvidos, devidamente 
assinados, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis do envio de e-mail. 
  
13.7. A convocada deverá, até a data da assinatura do Contrato, providenciar o número da 
conta corrente bancária, número da agência bancária e denominação da respectiva 
instituição financeira, para pagamento dos serviços licitados. 
 
13.8. O prazo de vigência da contratação é de 36 (trinta e seis) meses, contados da data da 
assinatura do Contrato. 
 
13.9. Caso a adjudicatária não comprovar que mantém as mesmas condições de habilitação, 
ou quando, injustificadamente, recusar-se à assinatura do Contrato, ou não o assinar no 
prazo estipulado (item 14.4.), ou deixar de cumprir o exigido no item 14.4.1., o Crea-RJ 
poderá convocar as Licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em 

igual prazo e nas mesmas condições propostas pela Licitante vencedora, inclusive quanto aos 
preços, sendo aplicadas à Licitante vencedora desistente multa correspondente a 10% (dez 
por cento) sobre o valor global da sua Proposta de Preço. 
 
13.10. Decorridos 90 (noventa) dias da data da entrega das Propostas de Preço, sem 
convocação para a contratação, ficam as Licitantes liberadas dos compromissos assumidos.   
 
13.11. O Crea-RJ exercerá, por meio da fiscalização do contrato, o acompanhamento dos 
serviços objeto desta Licitação, sendo que a sua ação ou a sua omissão total ou parcial não 
eximirá a Contratada de quaisquer de suas responsabilidades perante o Conselho ou 
terceiros.  
 
13.12. O Crea-RJ, por meio da fiscalização do contrato, reserva-se o direito de exercer, 
durante todo o período contratual, uma rígida e constante fiscalização sobre os serviços, 
inclusive quanto ao pessoal da Contratada, no que se refere ao seu comportamento e 
capacitação.  
  
13.13. A Contratada obriga-se a promover a organização técnica e administrativa dos 
serviços, de modo a conduzi-los eficientemente, com total atendimento à legislação vigente.  
 
13.14. A Contratada obriga-se a responder, civil e criminalmente, por todos os danos e 
prejuízos que, por dolo ou culpa, no cumprimento do Contrato, venha direta ou 

indiretamente provocar por si ou por seus prepostos, ao Crea-RJ e/ou a terceiros. 
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13.15. A Contratada assumirá integral e exclusivamente todas as responsabilidades, no que 
se refere às obrigações fiscais, comerciais, civis, trabalhistas e previdenciárias, inclusive, no 

que diz respeito às normas de segurança no trabalho, previstas na legislação específica, bem 
como os demais encargos que porventura venham a incidir sobre o objeto desta Licitação.  
 
13.16. A Contratada será responsável pelo controle de qualidade dos serviços executados, 
materiais e equipamentos empregados, os quais deverão sempre se embasar na legislação 
vigente e normas oficiais, podendo o Crea-RJ realizar verificações extraordinárias sempre que 
julgar necessário.  
13.16.1. Na hipótese de serem encontradas irregularidades, a Contratada deverá substituir 
e/ou refazer aquilo que foi julgado, pelo Crea-RJ, em desacordo com o exigido.  
   
13.17. Reserva-se ainda, ao Crea-RJ, o direito de paralisar ou suspender a qualquer tempo a 
execução dos serviços contratados, desde que haja conveniência para o Crea-RJ, 
devidamente autorizada e fundamentada, garantido à Contratada o direito a receber os 
serviços efetivamente executados até a paralisação.  
  
13.18. A tolerância por parte do Crea-RJ, de caráter excepcional, com relação ao 
descumprimento pela Contratada das obrigações legais e contratuais, assim como as 
transigências tendentes a facilitar a regularização de eventuais ocorrências, não constituirão 
novação.  
 
14. REAJUSTE 

 

14.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Projeto Básico 
nº 003/2020-SOMA, ANEXO I deste Edital. 
 
15. ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

 
15.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização do Contrato estão 
previstos no Projeto Básico nº 003/2020-SOMA, ANEXO I deste Edital. 

 
16. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

 
16.1. As obrigações do Contratante e da Contratada são as estabelecidas neste Edital e seus 
anexos, na Proposta de Preço apresentada e no Projeto Básico nº 003/2020-SOMA, ANEXO I 
deste Edital. 

 
17. PAGAMENTO 

 
17.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Projeto Básico nº 003/2020-
SOMA, ANEXO I deste Edital. 
 
18. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
18.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, a 

Licitante/Adjudicatária que: 
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18.1.1. não assinar o contrato, quando convocado dentro do prazo de validade da Proposta 
de Preço; 

18.1.2. apresentar documentação falsa; 
18.1.3. deixar de entregar os documentos exigidos no Edital; 
18.1.4. ensejar o retardamento da execução do objeto; 
18.1.5. não mantiver o valor da Proposta de Preço; 
18.1.6. cometer fraude fiscal; 
18.1.7. comportar-se de modo inidôneo. 
 
18.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às 
condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre as 
Licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de 
lances. 
 
18.3. A Licitante/Adjudicatária que cometer qualquer das infrações acima discriminadas 
ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 
 
18.3.1. advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 
significativos para o Crea-RJ; 
18.3.2. multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor da Proposta de Preço 
apresentada pela Licitante; 
18.3.3. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Crea-RJ, pelo prazo de até 
dois anos; 
18.3.4. 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 a Contratada ressarcir o Crea-RJ, pelos prejuízos causados. 
 
18.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 
 
18.5. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de 
infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 2013, como ato lesivo à 
Administração Pública, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da 
responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho 
fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação 
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR. 
  
18.6. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas 
como ato lesivo à Administração Pública, nos termos da Lei nº 12.846, de 2013, seguirão seu 
rito normal na unidade administrativa. 
 
18.7. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos 
administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos ao Crea-RJ, 
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente 
público. 
  

18.8. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela 
conduta da Licitante, o Crea-RJ poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme 
artigo 419 do Código Civil. 
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18.9. 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 nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 
1999. 
 
18.10. 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 ao 
Crea-RJ, observado o princípio da proporcionalidade. 
 
18.11. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 
 
18.12. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Projeto 
Básico nº 003/2020-SOMA, ANEXO I deste Edital. 
 
19. INEXECUÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO 
  
19.1. O Contrato poderá ser rescindido nos casos previstos na minuta do Contrato (ANEXO 
XIII) e nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993.  
 
20. ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO DO EDITAL  
 
20.1. A Comissão Permanente de Licitação - CPL dirimirá as dúvidas eventualmente 
suscitadas pelo Edital e seus Anexos, e responderá às impugnações, que deverão ser a ela 
dirigidas, no endereço: licitacrea@crea-rj.org.br, até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada 

para a abertura dos envelopes.  
  
20.2. As respostas e as informações adicionais que se façam necessárias serão informadas à 
Licitante suscitante/impugnante, bem como, se substanciais, será dada publicidade por meio 
do portal do Crea-RJ. 
  
20.3. No caso de emissão de retificação, por parte do Crea-RJ, que afete a elaboração da 
Proposta de Preço, o Aviso do Edital será republicado e o prazo original para a entrega dos 
Documentos de Habilitação e das Propostas de Preço será adiado/reaberto.  
  
20.4. A não arguição de dúvidas por parte das Licitantes implicará na tácita admissão de que 
os elementos contidos no Edital e seus Anexos foram considerados suficientes e corretos.   
 
21. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
21.1. A participação na licitação implica plena aceitação, por parte da Licitante, das 
condições estabelecidas neste instrumento convocatório e seus Anexos, bem como da 
obrigatoriedade do cumprimento das disposições nele contidas. 
 
21.2. As Licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 
propostas e o Crea-RJ não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 
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21.3. Quaisquer pedidos de esclarecimento serão respondidos aos seus solicitantes, 
preferencialmente, via correio eletrônico (e-mail), e, desde que substanciais, serão 

anunciados a todos os interessados, via publicação no Portal do Crea-RJ. 
 
21.4. Qualquer modificação no instrumento convocatório exige divulgação pelo mesmo 
instrumento de publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente 
estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das 
Propostas de Preço. 
 
21.5. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento 
da Licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da 
isonomia e do interesse público. 
 
21.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia 
do início e incluir-se-á o do vencimento, com o início e fim dos prazos em dias de expediente 
do Crea-RJ. 
 
21.7. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde 
que não haja comunicação da Comissão Permanente de Licitação - CPL em sentido contrário. 
 
21.8. No julgamento das Propostas de Preço e da habilitação, a Comissão Permanente de 
Licitação - CPL poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dessas Propostas, 

dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em 
ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e 
classificação. 
 
21.9. É facultada à Comissão Permanente de Licitação - CPL ou à autoridade superior, em 
qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar 
a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que 
deveria constar no ato da sessão pública. 
 
21.10. As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse do 
Crea-RJ, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 
 
21.11. É de exclusiva responsabilidade da Licitante a verificação diária do Portal do Crea-RJ, 
com o objetivo de se manter atualizada em relação ao andamento do certame licitatório, 
sendo que as decisões referentes a este procedimento licitatório e todos os demais 
procedimentos deste Edital, que visem assegurar o conhecimento dos atos pelos 
interessados, poderão ser comunicados às Licitantes por qualquer meio que comprove o 
recebimento, em especial o correio eletrônico (e-mail), ou, ainda, mediante publicação no 
Diário Oficial da União – DOU, naqueles assim exigidos, legalmente.  
 
21.12. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus Anexos ou demais 

peças que compõem o processo, prevalecerão as deste Edital. 
 
21.13. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
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21.14. A autoridade competente poderá revogar a licitação por razões de interesse público, 
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para 

justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de 
terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 
 
21.15. Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão Permanente de Licitação - CPL, com 
base nas disposições da Lei nº 8.666, de 1993, e demais diplomas legais eventualmente 
aplicáveis. 
 
21.16. A Justiça Federal, Seção Judiciária do Rio de Janeiro, é o foro competente para dirimir 
eventuais dúvidas ou litígios oriundos do presente Edital, com renúncia expressa de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja ou possa vir a ser. 
  
21.17. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 
 
ANEXO I – Projeto Básico nº 003/2020-SOMA; 
ANEXO II – Comprovante de Realização ou Não de Vistoria/Recebimento de Informações e 
Documentos; 
ANEXO III – Modelo de Carta de Credenciamento; 
ANEXO IV - Modelo de Declaração da Condição de Microempresa ou de Empresa de Pequeno 
Porte; 
ANEXO V – Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo da Habilitação; 
Anexo VI - Modelo de Declaração de Cumprimento do Disposto no inciso XXIII do art. 7º, da 
Constituição Federal; 

ANEXO VII – Modelo de Declaração de Não Admitir Trabalho Forçado ou Degradante; 
ANEXO VIII - Modelo de Declaração de que Atende ao Disposto no Art. 93 da Lei nº 8.213, 
de 1991; 
ANEXO IX - Modelo de Declaração de Conhecimento das Condições, com Disponibilidade de 
Instalações, Aparelhamento e Pessoal; 
ANEXO X - Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta de Preço; 
ANEXO XI - Modelo de Termo de Renúncia; 
ANEXO XII - Modelo de Proposta de Preço; 
ANEXO XIII - Minuta do Contrato; 
ANEXO IV - Portaria AD/PRES/RJ nº 0118/2020, de 26 de outubro de 2020. 
 
 

Rio de Janeiro, 30 de outubro de 2020. 

 

Adv. Selma Regina de Moraes 
Matrícula 1012 - OAB/RJ 70.803 
Unidade de Apoio aos Contratos 
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ANEXO I  
 

PROJETO BÁSICO Nº 003/2020-SOMA 
 
 
1. OBJETO 
1.1. Contratação de serviço de reforma do Sistema de Elevadores do edifício sede do Crea-
RJ, composto por três elevadores, incluindo o fornecimento de peças e materiais. 
 

1.2. O objeto da licitação tem a natureza de serviços não comuns de engenharia, tratando-

se de atividades previstas na Lei nº 5.194, de 1966 - adequação de equipamentos já 
existentes, a fim de ser promovido o funcionamento prático, eficiente e mais seguro à sua 
utilização. 
 

1.3. Os quantitativos dos serviços são descritos no corpo deste Projeto Básico, devendo ser 
obedecidas as características indicadas. 
 

1.4. O Contrato terá vigência de 36 meses, não sendo prorrogável, com 24 meses, para o 
serviço de reforma, e os 12 meses finais, para manutenção preventiva e corretiva do Sistema 
de Elevadores do edifício sede do Crea-RJ. 
 

1.5. A contratação será pelo Regime de Execução por Empreitada por Preço Global, por se 
tratar de serviço tecnologicamente complexo, onde não é possível identificar todos os 
materiais utilizados de forma individual, estando os mesmos atrelados à execução do serviço 

e ao funcionamento integral dos componentes do Sistema de Elevadores. 
 

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 
2.1. O propósito do Crea-RJ é sempre proporcionar aos usuários de suas unidades ambiente 
saudável, seguro e confortável. 
 

2.2. O Edifício Sede do Crea-RJ possui um Sistema que contém três elevadores, devendo ser 
reformado cada um deles em sua totalidade, para que não haja incompatibilidade entre as 

tecnologias atualmente existentes e a tecnologia que será utilizada. 
 

2.3. A contratação se justifica pela necessidade de reforma do Sistema de Elevadores do 
edifício sede do Crea-RJ, zelando pela sua imagem, segurança e economia energética. 
 

2.4. A não execução deste serviço poderá acarretar a interrupção do funcionamento do 
Sistema de Elevadores, funcionando por meio de tecnologias defasadas e com grande idade 
de utilização, ocasionando a repetida ocorrência de falhas e interrupções temporárias dos 

elevadores, impactando diretamente na segurança e no conforto dos usuários. 
 

2.5. Para a obtenção dos recursos necessários, foi firmado o Convênio nº 101/2019 junto ao 
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – Confea, onde uma das etapas para sua 
conclusão é a contratação do serviço objeto deste Projeto Básico, por meio de processo 
licitatório. 
 

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO 
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3.1. O Sistema de Elevadores do edifício sede do Crea-RJ é composto por três elevadores, 
que deverão contar com 12 paradas, sendo que os indicativos de cada andar deverão 

respeitar a nomenclatura indicada pelo Crea-RJ. 
3.1.1. Todo display que apresentar localização do elevador deverá apontar a nomenclatura 
indicada pelo Crea-RJ. 
 

3.2. A empresa contratada será responsável pela execução de todos os serviços, inclusive 
pelo fornecimento de peças e materiais necessários, incluindo-se também os serviços 
relativos às obras civis relacionadas intrinsecamente com o objeto, as quais poderão ser 
subcontratadas, em face da sua natureza. 

 
3.2.1. Casas de Máquina 
3.2.1.1. Iluminação tipo fluorescente ou led com calha colocada, de forma a iluminar os 
painéis de controle e as máquinas, devendo o interruptor encontrar-se no máximo a 1m da 
porta de entrada, bem visível e de fácil acesso. 
3.2.1.2. Alimentação geral deverá se encontrar no quadro com disjuntores, que deverá 
possuir trava para bloqueio elétrico, de acordo com procedimento de segurança das equipes 
que executam intervenções nos elevadores de manutenções preventivas e corretivas. 
3.2.1.2.1. Esta chave deverá ser instalada na casa de máquinas, em local seguro e de fácil 
acesso para casos de sinistros. 
3.2.1.3. Deverá ser revisto o sistema de iluminação, sendo necessária a troca da fiação, 
luminárias, lâmpadas e outros materiais que se mostrarem defeituosos ou ineficientes. 
3.2.1.4. Deverá ser realizada revisão dos exaustores da casa de máquinas, no caso da 
ventilação natural ser insuficiente. 

3.2.1.5. Deverão ser sanadas todas as infiltrações das lajes de cobertura (teto), janelas 
(esquadrias) e paredes das casas de máquinas, evitando riscos de danos aos equipamentos 
elétricos. 
3.2.1.6. Pintura da casa de máquinas, paredes e tetos na cor branca, devendo o piso ser 
lavado após a retirada de todo o equipamento antigo. 
3.2.1.7. Com a substituição dos equipamentos antigos pelos novos, serão necessários 
serviços civis como: fechamento de calhas, orifícios, deslocamentos de quadro de 
alimentação, colocação de eletrodutos, nivelamento e conserto de pisos, que serão de 
responsabilidade da Contratada e deverão constar dentro dos custos de execução da 
modernização.  
3.2.1.7.1. Os orifícios serão fechados em concreto, argamassa, revestimentos indicados pela 
Contratada e aprovados pela fiscalização do contrato ou chapas metálicas evitando assim 
riscos de acidentes e melhorando o acabamento do ambiente. 
3.2.1.8. Substituição de todas as tampas de tomadas e interruptores das casas de máquina. 
3.2.1.9. Desmontagem e retiradas das máquinas, motores, quadro elétrico de comando, 
regulador de velocidade, fiações e componentes, que deverão ser substituídos na 
modernização. 
3.2.1.10. Remoção dos equipamentos desmontados para local de responsabilidade da 
Contratada. 
3.2.1.11. Montagem e instalação de máquina com motor de corrente alternada, quadro de 
controle VVVF e microprocessado, regulador de velocidade de acordo com a especificação e 
ligações elétricas necessárias ao funcionamento normal do elevador. 
 

3.2.2. Passadiço 
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3.2.2.1. Aproveitamento das guias da cabine e contrapeso com limpeza, lubrificação, prumo 
e seção. 

3.2.2.2. Desmontagem das prefiações, das calhas, cabos de manobras, cabos de tração e 
tensor de velocidade. 
3.2.2.3. Aproveitamento da cabina, com a troca do revestimento interno para chapas de aço 
inox. 
3.2.2.4. Desmontagem do operador de porta suspensão e articulação de porta, rampa 
mecânica, ligações elétricas e soleira da cabine, 
3.2.2.5. Limpeza geral, lubrificação, ajuste na cabine do bloco de segurança, pintura do 
topo e plataforma da cabine na cor preta. 
3.2.2.6. Substituição na cabine do ventilador, subteto e botoeira de cabine. 
3.2.2.7. Substituição na cabine das corrediças de nylon ou patins, da rampa mecânica, 
aparelho de interfone, operador de porta, porta de cabine em aço inox escovado, suspensão 
de porta, corrimão acabamento aço inox escovado e espelho. 
3.2.2.8. Montagem de guarda corpo, operador de porta, suspensão de porta, porta e 
ligações elétricas, corrimão, espelho, corrediças de nylon ou patins, da rampa mecânica, 
aparelho telefônico, piso de granito e revestimento da cabina. 
3.2.2.9. Substituição das portas de pavimento com acabamento em aço inox e ajuste. 
3.2.2.10. Aproveitamento das aduelas das portas. 
3.2.2.11. Substituição da suspensão da porta de pavimento em adequação ao 
funcionamento ao operador de porta, incluindo as soleiras dos pavimentos. 
3.2.2.12. Instalação de sensor de porta de cabine (barreira infravermelha). 
3.2.2.13. Substituição das botoeiras dos pavimentos existentes, incluindo painel (espelho 
emaço inox escovado) e caixas em todos os andares. Padronização dos display’s (indicadores 

deposição nos pavimentos).  
3.2.5.13.1. No display, além do indicador de posição digital, deverá constar também a seta 
direcional e deverá estar localizado acima das portas do pavimento.  
3.2.5.13.2. Paradas eficientes visuais, deverá ser instalado sinal sonoro e com voz, bem 
como código Braille nas botoeiras internas e dos pavimentos. 
3.2.2.14. Colocação do tapa-vista da cabine na cor amarela, e, caso existente, verificar se 
está dentro das exigências, devendo ser pintado na cor amarela. 
3.2.2.15. Aproveitamento do contrapeso com substituição das corrediças de nylon ou 
patins. 
3.2.2.16. Substituição das correntes de compensação, no caso do elevador possuir. 
3.2.2.17. Instalação de caixa de bombeiro, no pavimento principal (térreo). 
3.2.2.18. Instalação de dispositivo de excesso de carga no elevador, evitando risco de 
segurança. 
3.2.5.18.1. O dispositivo deverá ativar um display, informando o excesso e parando o 
elevador até que a carga permitida seja restabelecida, reativando o funcionamento normal e 
seguro do elevador. 
3.2.2.19. Iluminação do passadiço, com sistema vai e vem e com instalação e/ou 
substituição de luminárias a cada 7m, ou quando necessário, do tipo tartaruga, interruptores 
nas extremidades da caixa do elevador (última e primeira paradas). 
3.2.2.20. Fechamento dos orifícios existentes no passadiço e pintura da caixa do elevador 
(passadiço). 
 

3.2.3. Poço 
3.2.3.1. Instalação de iluminação, botão de emergência e da escada metálica de 
marinheiro, na cor amarela, no fundo do poço. 
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3.2.3.2. Desmontagem e retirada do tensor de velocidade. 
3.2.3.3. Substituição do tensor de velocidade. 

3.2.3.4. Instalação e montagem do tensor de velocidade. 
3.2.3.5. Aproveitamento das molas do contra peso e cabina com limpeza e pintura na cor 
preta. 
3.2.3.6. Ligações elétricas do fundo do poço. 
3.2.3.7. Retirada de infiltrações de água, com impermeabilização do poço e pintura das 
paredes na cor cinza claro e da faixa de segurança na cor amarela, para demarcação. 
3.2.3.8. Iluminação (luz) e botão de emergência no fundo do poço, em local de fácil acesso. 
 

3.3. Especificações dos equipamentos a serem fornecidos e instalados e dos 
serviços a serem executados na modernização tecnológica 
3.3.1. A cabine deverá ser aproveitada e melhorada, com limpeza geral, instalação de 
painéis de aço inox nas paredes e teto, topo e plataforma na cor preta fosca (esmalte 
sintético). 
3.3.2. Substituição das corrediças de nylon (ou patins) das sapatas da cabine nas guias. 
3.3.3. Limpeza e lubrificação das guias; limpeza, lubrificação e ajuste dos blocos de 
segurança, sendo instalados os componentes necessários à modernização e segurança, 
conforme segue abaixo: 
3.3.3.1. guarda-corpo metálico no topo da cabine com 1,10m de altura e barra 
intermediária com 0,55m, para viagem no topo do carro com segurança para os mecânicos 
de manutenção, devendo ser pintado na cor amarela; 
3.3.3.2. operador de porta com inversor de frequência completo, com suspensão de porta 
completa compatível, porta de cabine em aço inox escovado, soleira, inserts metálicos e de 

nylon, demais 30 componentes como correias, cabos e roldanas, microcursos, rampa ou 
dispositivo de abertura da porta do pavimento, com altura exata para a porta alcançar a 
chapa da suspensão de porta da cabine e largura de 0,80m para atender à lei de 
acessibilidade; 
3.3.3.3. instalação de ventilador de cabine com 0,3m de diâmetro e acionamento 
automático sincronizado com a partida da cabine no quadro de comando; 
3.3.3.4. instalação de espelho forrado com 4mm de espessura não estilhaçável, conforme 
especificação técnica de segurança, e corrimão em aço inox escovado tipo tubular, no painel 
do fundo (posterior) e laterais da cabine, nivelado abaixo do espelho;  
3.3.3.4.1. O espelho deverá ter dimensão para ocupar toda área entre o corrimão fixado a 
1,10m e o subteto e toda a largura da parede posterior da cabine. 
3.3.3.5. instalação do subteto em 03 faixas de chapa de inox escovado e duas chapas de 
acrílico liso; 
3.3.3.6. piso da cabine rebaixado para colocação de piso em granito do tipo andorinha com 
2cm de espessura; 
3.3.3.7. instalação do sensor de porta de ação planimétrica para acionamento de 
fechamento e reabertura de porta (barreira infravermelha); 
3.3.3.8. instalação de botoeira de cabina em aço inox escovado do tipo totem (ou similar), 
com botões de formato redondo de bordas iluminadas (para registro visual de chamada), na 
cor azul do tipo capacitivo, com linguagem código Braille ao lado dos botões para deficientes 
visuais, botão de emergência, alarme, que deverá ser alimentado pela bateria de 
emergência, para que funcione durante a falta de energia elétrica, juntamente com a luz de 

emergência, botões de abertura e fechamento de porta, chave cabineiro, intercomunicador 
de cabine com a portaria, indicador de posição e seta direcional de 55mm, na cor azul, local 
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para “display” excesso de carga, ligados ao quadro de comando VVVF de maneira a impedir o 
funcionamento do elevador; 

3.3.3.9. instalação do “IN VOICE” para deficientes visuais, com dizeres: qual o andar, se 
descendo ou subindo, portaria, sobreloja, favor não fumar dentro do elevador, favor sair da 
frente da porta; 
3.3.3.10.  no pórtico da cabine (longarinas estrutural), deverá passar por uma adaptação 
com desmontagem da estrutura, que conecta a polia de tração dupla (2:1) no topo da cabine 
ao pórtico, além de uma adaptação para a tração simples (1:1), onde fixará os tirantes, 
através de uma chapa de espessura ½” com furos (compatíveis aos tirantes), denominada 
nos elevadores de “queijo”; 
3.3.3.11.  o topo da cabina deverá ser adaptado para receber o operador de porta, de 
maneira que as folhas de porta da cabina sejam fixadas diretamente na chapa da suspensão, 
evitando adaptação com varão ou parafusos ou ter as folhas de porta com altura suficiente 
para alcançar a suspensão da porta, sendo instaladas soleiras em alumínio compatível com 
as folhas de portas da cabina; 
3.3.3.12. instalação de sinal sonoro (gongo) na chegada do elevador no pavimento, com 
acabamento em aço inox escovado, para atendimento da lei de acessibilidade; 
3.3.3.13. o comando deverá ter inibidor de chamadas falsas; 
3.3.3.14. instalação de cabos manobra tipo esteira em números, para atender às funções 
necessárias ao quadro de comando, com revestimento plástico flexível resistente à umidade, 
autoextinguível e apto a suportar tensões de até 600 volts, conforme exigência da norma 
NBR 7192/98;  
3.3.3.15.  instalação de cabos de aço de tração com diâmetro em acordo com o 
especificado no equipamento existente e tração simples 1:1, sendo que as guias de cabine e 

contrapeso serão reaproveitadas com uma limpeza geral lubrificação; 
3.3.3.16.  instalação das botoeiras de pavimento com caixas espelho (painel), em aço inox 
escovado 31, com código Braille ao lado dos botões de formato redondo, de borda iluminada 
na cor azul (para registro visual da chamada) do tipo capacitivo, indicador de posição de 
55mm com seta direcional, na cor azul acima da porta com seta direcional e sinal sonoro 
(gongo), para os deficientes visuais, compatíveis com o comando VVVF, sendo que as 
botoeiras deverão ser independentes para cada elevador, apesar de interligadas por sistemas 
duplex; 
3.3.3.17. quadro de comando VVVF (velocidade variável frequência variável), com inversor 
de frequência compatível com todas as funções especificadas, incluindo máquina de tração e 
motor, painéis do comando microprocessado de última geração, que controle todas as 
operações de chamadas de cabine e pavimentos, abertura e fechamento de portas de cabine, 
acionamento da máquina de tração, partidas e paradas niveladas nos pavimentos, realizando 
permanentemente um completo autodiagnóstico, para garantia da integridade de todos os 
conjuntos monitorados; 
3.3.3.18. máquina e motor (trifásico 380 volts e corrente alternada) compatíveis com o 
quadro de comando, com tração 1:1, sendo a carga e a velocidade do elevador especificadas 
em cada um deles; 
3.3.3.19. instalação das calhas plásticas de lateral aberta (dentada) de 50x50mm, para 
locação da prefiação do passadiço (caixa do elevador), que interligará o comando às 
botoeiras de pavimento e limites composto de fiação flexível de primeira qualidade; 
3.3.3.19.1. O sistema de operações de chamadas deverá ser coletivo na subida e descida. 

3.3.3.20.  o pórtico do contrapeso (longarina estrutural) poderá passar por uma adaptação, 
com desmontagem da estrutura que conecta a polia de tração dupla (2:1) do topo do 
contrapeso ao pórtico, podendo receber uma adaptação para a tração simples (1:1), onde 
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serão fixados os tirantes, através de uma chapa de espessura ½”, com furos compatíveis aos 
tirantes, denominada nos elevadores de “queijo”, com substituição das corrediças de nylon 

ou patins das sapatas do contra peso que deslizam nas guias; 
3.3.3.21. deverá ser instalado sistema de regenerativo de energia, buscando economia do 
Sistema de Elevadores; 
3.3.3.22. substituição do regulador de velocidade, tensor de velocidade e cabo de aço 
compatível à velocidade do elevador; 
3.3.3.23. caixas de bombeiro com visor em vidro incolor transparente, com os dizeres para 
emergência; 
3.3.3.24. instalação de portas de pavimentos novas, com acabamento em aço inox 
escovado, conforme especificações dos equipamentos existentes; 
3.3.3.25. instalações de reguladores de velocidades, cabos de aço e tensores ovos, no 
fundo do poço, conforme as especificações dos equipamentos existentes, sendo que as 
correntes de compensação deverão ser substituídas por novas, traçadas nos seus elos por 
uma corda de nylon ou sisal, e as molas ou amortecedores no fundo do poço também 
deverão ser substituídas por novas, seguindo as mesmas especificações das existentes; 
3.3.3.26. campainhas e intercomunicadores serão fornecidos pela Contratada, incluindo os 
materiais, como tubulações para interligar a cabine com a portaria, sendo a comunicação 
realizada com o acionamento de um botão na botoeira de cabine, assim como o alarme 
acionará a campainhas do elevador. 
 

3.3.4. Retirada do painel indicativo de andares, existente no térreo. 
  
3.3.5. Ao serem considerados concluídos os serviços, pela fiscalização do contrato, os locais 

relativos à sua execução deverão ser completamente limpos e entregues sem manchas ou 
crostas de qualquer tipo. 
 
3.3.6. A fiscalização do contrato exigirá da Contratada a entrega de documentação que 
ateste a habilitação técnica de utilização dos respectivos elevadores, inclusive testes e 
medições (tensão, corrente, velocidade), sempre de acordo com a legislação pertinente. 
 
3.4. Execução das obras civis  
3.4.1. Deverão ser consideradas todas as intervenções necessárias à execução da instalação 
do novo sistema de elevadores, como: 
3.4.1.1. tratamento de possíveis infiltrações no poço e casa de máquinas; 
3.4.1.2. passagem de eletrodutos no interior das paredes de vedação; 
3.4.1.3. pintura da casa de máquinas com tratamento de patologias existentes e limpeza do 
piso instalado; 
3.4.1.4. troca de revestimentos e nivelamento em pisos e paredes caso seja necessário; 
3.4.1.5. fechamento de rachaduras ou orifícios existentes no poço e casa de máquinas com 
argamassa ou outro material a ser indicado e aprovado pela fiscalização do contrato; 
3.4.1.6. deverá ser realizado o fechamento de calhas, deslocamentos de quadro de 
alimentação.  
 
3.4.2. Todas as obras civis necessárias são de responsabilidade da Contratada, que poderá 
subcontratar esse serviço, desde que sejam atendidas as exigências deste Projeto Básico. 

 
3.5. Execução das obras de modernização tecnológica 
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3.5.1. No decorrer da execução dos serviços, ao menos, dois elevadores deverão funcionar 
normalmente até que seja concluída a modernização em um deles. 

 
3.5.2. Qualquer serviço que necessite da parada de mais de um elevador deverá ser prevista 
sua execução para sábados, domingos ou feriados, sempre de acordo com a fiscalização do 
contrato. 
 
3.5.3. Deverá ser obedecido o cronograma físico para a instalação, considerando que será 
instalado um elevador de cada vez. 
 
3.5.4. Durante todo período de instalação, deverá ser prevista a manutenção dos elevadores 
atuais até que sejam substituídos. 
3.5.4.1. Durante todo este período, a Contratada será responsável pela manutenção 
corretiva e preventiva, incluindo o fornecimento e troca das peças, equipamentos e todas as 
ferramentas necessárias à realização das atividades de manutenção. 
3.5.4.2. Após o período de instalação e entrega dos elevadores em pleno funcionamento, 
deverá ser previsto um período de 12 (meses) de manutenção dos novos elevadores, 
incluindo manutenção corretiva e preventiva, com fornecimento e troca de peças, 
equipamentos e todas as ferramentas necessárias. 
 
3.6. Além das especificações acima, os elevadores também deverão atender aos seguintes 
requisitos quanto aos equipamentos: 
 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA SERVIÇOS E INSTALAÇÕES 

1 CASA DE MÁQUINAS: 

1.1 Máquina de Tração: 

1.1.1 
Sem engrenagem, alimentada por corrente alternada (acionamento VVVF) com encoder acoplado 
(capacidade: 16 passageiros / velocidade: 150m/min. / 12 paradas). Filtros especiais para eliminação 

de interferências. 

1.1.2 Cabos de tração adequados ao projeto. 

1.1.3 Base para máquina de tração. 

1.1.4 Protetores das partes rotativas. 

1.2 Quadro de comando: 

1.2.1 Automático, coletivo, seletivo na subida e descida. 

1.2.2 Funcionamento em grupo para 03(três) elevadores. 

1.2.3 Base para o quadro de comando. 

1.2.4 Ultrapassagem dos andares com o carro lotado (80% da capacidade). 

1.2.5 Proteção do motor de tração contra inversão ou falta de fase. 

1.2.6 Registro de defeitos e paralisações das últimas 50 ocorrências. 

1.2.7 Renivelamento automático. 

1.2.8 Serviço de cabineiro. 

1.2.9 Serviço independente. 

1.2.10 Ajuste de estacionamento preferencial. 

1.2.11 Proteção contra chamadas falsas. 

1.2.12 Sistema regenerativo. 
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1.2.13 
Operação de emergência com nivelamento automático ao próximo pavimento na falta de energia 

elétrica. 

1.2.14 Sistema compatível com gerador de energia elétrica. 

1.3 Limitador de velocidade: 

1.3.1 Instalação da base. 

1.3.2 Cabo de limitador. 

1.3.3 Contato elétrico de segurança. 

1.4 Adequações do local de instalação: 

1.4.1 
instalação de quadro de força com troca da base e chaves de alimentação com dispositivo de 
travamento elétrico conforme NBR 5410. 

1.4.2 Verificação da alimentação elétrica disponível (250 V, 60 Hz, trifásico, neutro e aterrado). 

1.4.3 Adequação dos cabos de aterramento conforme NBR 5419. 

1.4.4 Instalação de Luz de emergência sobre máquina de tração. 

1.4.5 Iluminação da casa de máquinas. 

1.4.6 Correção das infiltrações no teto, janelas e piso da casa de máquinas. 

1.4.7 Proteções nas passagens dos cabos de tração. 

1.4.8 Adequação de ventilação em conformidade a instrução nº 01 GEM/RJ. 

1.4.9 
Revisão da porta de acesso e pintura da casa de máquinas, em conformidade a instrução nº 01 

GEM/RJ. 

1.4.10 
Passagem de fiação para comunicação, CFTV (administração), painel de tráfego (portaria) e 
monitoramento (administração). 

2 CAIXA DE CORRIDA: 

2.1 Cabina: 

2.1.1 Acabamento em aço inoxidável escovado. 

2.1.2 Subteto em aço inoxidável escovado e placas translúcidas em acrílico. 

2.1.3 Iluminação através de lâmpadas do tipo led com mínimo de 50 lux junto ao piso. 

2.1.4 Corrimão tipo tubular, conforme NM 313, em aço inoxidável escovado. 

2.1.5 Banco desmontável para cabineiro. 

2.1.6 Piso apicoado em granito com apresentação de mostruário dos tipos. 

2.1.7 Configuração do anunciador de voz. 

2.1.8 Botoeira de inspeção no topo da cabina. 

2.1.9 Cabos elétricos de manobras do tipo redondo ou plano. 

2.1.10 
Operador de portas utilizando correias dentadas para tracionar os painéis, controle eletrônico e relés 

de sobrecarga ou falta de fase para proteger o motor. 

2.1.11 Painéis da porta da cabina em aço inoxidável escovado, com abertura central e altura mínima de 2 m. 

2.1.12 
Fonte de alimentação elétrica independente por 01(uma) hora para iluminação de emergência com 
mínimo de 02 lx, alarme e intercomunicador do tipo “viva-voz”. 

2.1.13 
Botoeira de cabina com botões tipo antivandalismo, micromovimento, iluminados ao toque, gravação 

em Braille em aço inoxidável. 

2.1.14 
Comandos obrigatórios: fechar porta, abrir porta, alarme, intercomunicador, ventilador. Fechaduras 

com mesma chave para luz de cabina, serviço independente e cabineiro. 

2.1.15 Display LCD indicando: posição e sentido da cabina, temperatura e horário local. 

2.1.16 Sistema de freio de segurança progressivo. 
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2.1.17 Intercomunicador “viva-voz” conectando a cabina, portaria e casa de máquinas. 

2.1.18 
Proteção eletrônica de portas através de feixes infravermelhos que interrompem o acionamento das 

portas. 

2.1.19 Sensor eletrônico com mensagem informando o excesso de carga, o teste será obrigatório. 

2.1.20 Saída de emergência provida de contato elétrico. 

2.1.21 Balaustrada (guarda-corpo) de proteção no topo da cabina. 

2.1.22 Ventilação forçada para cabina com temporizador. 

2.1.23 Placas de acordo com a legislação em vigor. 

2.1.24 Proteção (avental) abaixo da soleira da porta da cabina. 

2.1.25 Conjunto de compensação fixado no fundo da cabina. 

2.1.26 Corrediças roller guides para cabina. 

2.1.27 Espelho inestilhaçável ½ parede fundo. 

2.1.28 Acolchoado e pítons nos painéis da cabina com indicativo da existência do espelho. 

2.1.29 Altura livre da cabina mínima de 2,10 m. 

2.1.30 Previsão para música ambiente. 

2.1.31 Guias de cabina aproveitadas após inspeções das fixações e retíficas. 

2.2 Itens complementares: 

2.2.1 Calhas de proteção para as fiações elétricas. 

2.2.2 
Guias dos contrapesos aproveitadas após inspeções das fixações e retíficas. Serão instaladas 

corrediças do tipo roller guides. 

2.2.3 Armação e pesos revisados e aproveitados. 

2.3 Adequações do local de instalação: 

2.3.1 Iluminação na caixa de corrida (tipo tartaruga) – NM 207/99. 

2.3.2 Telas entre caixas de corridas. 

2.3.3 Reparos na alvenaria e pintura na cor branca em toda a caixa de corrida. 

3 PAVIMENTOS: 

3.1 Portas: 

3.1.1 
Portas de pavimentos e marcos em chapa de aço inoxidável escovado, com trinco, contato adicional, 
dispositivo de abertura de emergência e forçador de porta fechada em conformidade com a NBR 

207:99. 

3.1.2 
Acabamentos compatíveis com os revestimentos nos halls das partes afetadas, após as instalações 

das portas. 

3.1.3 
Arremates na fixação das portas, deixando preparado para execução de pintura, internamente e 

externamente. 

3.1.4 Dimensões das portas de pavimento no mínimo de 800 mm x 2000 mm. 

3.2 Botoeiras: 

3.2.1 Botoeiras de chamadas com tampas em aço inoxidável escovado 

3.2.2 02 (dois) botões (subida e descida) em todos os andares intermediários. 

3.2.3 
Acabamento dos botões em aço inoxidável escovado, micromovimento e registro iluminado de 
chamadas. 

3.3 Indicadores de posição: 

3.3.1 
Setas de direção e posição com sinal sonoro que distingue sentido e posição do carro em 

conformidade com a NBR 313:07. 
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3.3.2 Acabamento em aço inoxidável escovado ou vidro. 

3.4 Adequações do local de instalação: 

3.4.1 Tapumes nos vãos das portas de pavimentos. 

3.4.2 Vigas de porta, caso necessárias. 

4 POÇO: 

4.1 Tensor do limitador de velocidade: 

4.1.1 Polia tensora do cabo do limitador de velocidade. 

4.1.2 Contato elétrico de segurança do limitador de velocidade. 

4.2 Parachoques de cabina e contrapesos: 

4.2.1 Pistões hidráulicos. 

4.2.2 Contatos elétricos de segurança dos pistões hidráulicos. 

4.3 Segurança no fundo do poço: 

4.3.1 Botão de emergência. 

4.3.2 Limitador de percurso final. 

4.3.3 Escada de acesso ao piso do poço. 

4.3.4 Bases em concreto para os parachoques de cabina e contrapesos. 

4.3.5 Pintura de segurança no piso do poço. 

5 PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO: 

5.1 Serviço de bombeiros – Fase I. (pavimento de acesso). 

6 ACESSÓRIOS: 

6.1 Monitoramento externo com microcomputador, vídeo, teclado e mouse: 

6.1.1 Funções: 

6.1.1.1 Informar a posição, direção, porta aberta, porta fechada, chamadas externas e internas do elevador. 

6.1.1.2 Reservar o elevador para uso interno do prédio. 

6.1.1.3 Desativar chamadas dos pavimentos e cabina. 

6.1.1.4 Alteração de tempo de portas abertas. 

6.1.1.5 Retirada do elevador do grupo. 

6.1.1.6 Sinal sonoro para o operador de defeito no Sistema de Elevadores. 

6.1.1.7 Acionamento do serviço de bombeiro fase I. 

6.1.1.8 Relatórios de ocorrências. 

6.1.1.9 Desligamento do elevador. 

6.1.1.10 Sinal sonoro de chamada externa não atendida em até 60 segundos. 

7 ARMAZENAGEM: 

7.1 Instalação de tapumes, porta e fechadura para guarda dos materiais. 

8 DESMONTAGEM: 

8.1 Desmontagem e retirada da sucata produzida na obra. 

9 DOCUMENTAÇÃO: 

9.1 Garantia de atualização do programa utilizado no controle. 

9.2 Qualificação técnica da mão de obra pertencente ao quadro funcional do contratado. 

9.3 
Documentação referente aos testes de funcionamento do elevador vazio, com carga nominal e 

sobrecarga. 
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9.4 Catálogo técnico de funcionamento referente ao freio de segurança. 

9.5 Catálogo de peças de reposição para, no mínimo os 01 (um) ano de garantia. 

9.6 Cargas estáticas e dinâmicas e detalhes de fixação dos componentes. 

9.7 Desenhos de contorno e disposição dos componentes. 

9.8 Cronograma físico de execução, com previsão de entrega dos equipamentos e das unidades prontas. 

9.9 Declaração de inexistência de dispositivo ou código que impeça funcionamento do equipamento. 

9.10 Cópia do registro GEM. 

10 GARANTIAS: 

10.1 Do produto (estendida por igual período de reparo em defeito). 

10.2 Período de fornecimento de peças. 

11 MEDIÇÕES: 

11.1 Calendário de visitas do engenheiro responsável pela obra. 

11.2 Aceite de fiscalização externa pelo contratante. 

11.3 Aceite do “Diário de Obras”. 

11.4 Aceite de recebimento em 02 etapas (provisório e definitivo). 

 

4. CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 
4.1. Trata-se de serviço não comum de engenharia, a ser contratado mediante licitação, na 
modalidade concorrência. 
 
4.2. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, 
de 21 de setembro de 2018, não se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no 

art. 3º do aludido Decreto, cuja execução indireta é vedada. 
 
4.3. A execução do Contrato não gerará vínculo empregatício entre os empregados da 
Contratada e o Crea-RJ, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize 
pessoalidade e subordinação direta. 

 
5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 
5.1. O serviço contratado não é de natureza continuada, com previsão de início, meio e fim, 
devendo ser considerada a realização de manutenção preventiva e corretiva do Sistema de 
Elevadores do Crea-RJ, pelo prazo de 12 meses, após a finalização do serviço de reforma. 
 
5.2. A Contratada deverá implementar ações que reduzam a exposição de ocupantes do 
edifício a riscos físicos, aos quais essa população estiver sendo impactada, devendo ser 
observadas, principalmente, os que possam impactar negativamente na qualidade do ar, na 
saúde da população, nos sistemas de edifícios e no meio ambiente. 

 
5.3. Serviços que impactem nas atividades realizadas no edifício sede do Crea-RJ deverão 
ser preferencialmente realizados em horários extraordinários (sábados, domingos e feriados), 
de acordo com planejamento aprovado pela fiscalização do contrato. 
 
5.4. Deverá ser realizado teste de funcionamento antes da entrega final dos elevadores, 
onde será avaliado se o funcionamento está adequado aos padrões solicitados neste Projeto 
Básico. 
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5.5. Embora exista prazo determinado para a realização do serviço e a possível aplicação de 
penalidades quando este prazo não for cumprido, este se trata de Contrato de escopo, onde, 

para que se dê a finalização do contrato, será necessária a conclusão de todo escopo 
contratado. 
 
5.6. Não há, no caso desta contratação, necessidade de a Contratada promover a transição 
contratual com transferência de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas na 
realização do serviço, porém deverá ser previsto treinamento para profissionais indicados 
pelo Crea-RJ, a fim de garantir o funcionamento diário adequado dos equipamentos 
instalados. 
 
5.7. O Cronograma Físico Financeiro, contido no Anexo I, deverá ser realizado, havendo o 
pagamento das parcelas após a entrega dos serviços estipulados no referido Cronograma, 
por meio de aprovação do relatório de medição apresentada pela Contratada, realizada pela 
fiscalização do contrato. 
 
5.8. Deverá haver declaração da Licitante de que tem pleno conhecimento das condições 
necessárias para o cumprimento do Contrato. 
 
5.9. As obrigações da Contratada e do Contratante estão previstas neste Projeto Básico. 

 
5.10. Características do local onde será prestado o serviço: 
5.10.1. O edifício sede do Crea-RJ está localizado na Rua Buenos Aires, 40 – Centro - Rio de 
Janeiro - RJ, devendo ser observada a logística de entrega dos materiais e equipamentos 

necessários à prestação do serviço, pois este local está inserido em região com restrições de 
acesso a caminhões, impostas pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro. 
 
5.10.2. As instalações foram projetadas para operarem no período diurno, tendo seu horário 
de funcionamento entre 08h e 19h, de segunda à sexta-feira, podendo haver eventos 
esporádicos em horários extraordinários, incluindo fins de semana e feriados, onde haverá 
maior necessidade de uso dos elevadores, devendo este fator ser considerado na logística de 
funcionamento dos equipamentos durante a execução do serviço. 
 
5.11. O Sistema de Elevadores instalado atualmente no edifício sede é composto por três 
unidades, sendo uma utilizada tanto como serviço quanto como social e outras duas 
utilizadas somente como sociais. 
5.11.1. Este sistema foi fabricado e instalado pela empresa Elevadores OTIS, na década de 
1960, sendo as cabines revitalizadas na década de 2000. 
 
6. VISTORIA PARA A LICITAÇÃO 
6.1.  Para o correto dimensionamento e elaboração de sua Proposta de Preço, as Licitantes 
poderão vistoriar os locais onde serão executados os serviços até o último dia útil anterior à 
data fixada para a abertura das propostas, com o objetivo de se inteirar das condições e do 
grau de dificuldade existentes, mediante prévio agendamento de horário, no horário de 10h 
às 17h, por meio do telefone (21) 2179-2275 – Sr. Rodolfo. 
6.1.1. Para a vistoria, a Licitante, ou o seu representante legal, deverá estar devidamente 

identificada, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela 
empresa, comprovando sua habilitação para a realização da vistoria. 
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6.2.  Tendo em vista a faculdade da realização da vistoria, as Licitantes não poderão alegar 
o desconhecimento das especificações dos serviços, das condições e do grau de dificuldade 

existentes como justificativa para se eximirem das obrigações assumidas em decorrência 
deste Projeto Básico, nem para eventuais pretensões de acréscimos de preços durante a 
contratação. 
 

6.3. Quando da realização da vistoria, a empresa deverá apresentar atestado de vistoria a 
ser assinado pelo servidor responsável após a realização da vistoria, conforme modelo 
apresentado no Edital. 
6.3.1. O atestado de vistoria poderá ser substituído por declaração emitida pela Licitante de 

que conhece as condições locais para execução do objeto e tem pleno conhecimento das 
condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, assumindo total 
responsabilidade por este fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos 
futuros que ensejem desavenças técnicas ou financeiras com o Crea-RJ. 
 

7. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 
7.1. A execução do objeto seguirá a dinâmica imposta pelo Cronograma Físico Financeiro 
apresentado no Anexo I, devendo a Contratada iniciar a instalação por outro elevador que 
não o mestre do atual Sistema instalado, possibilitando o funcionamento adequado do 
Sistema atual, mesmo durante a instalação do novo Sistema. 
 

7.2. Não existe a possibilidade de guarda dos equipamentos retirados quando da 
desinstalação do Sistema antigo, devendo ser prevista logística de retirada desses materiais 
tão logo haja o desmonte destes equipamentos. 
 

7.3. A execução dos serviços será iniciada 15 (quinze) dias após a data de assinatura do 
Contrato, sendo iniciada, então, a contagem dos dias previstos no Cronograma Físico 
Financeiro. 
7.3.1. É obrigação da Licitante buscar as informações sobre o resultado da licitação, 
divulgadas durante o processo licitatório, não podendo a empresa alegar o desconhecimento 
das datas das ocorrências, tão pouco solicitar prazo maior de início para a realização do 
serviço, sob a alegação de desconhecimento. 
 

7.4. O serviço deverá ser fiscalizado por funcionário(s) indicado(s) por meio de portaria 
emitida pela Presidência do Crea-RJ. 
 

7.5. A empresa deverá indicar preposto com o qual a fiscalização do contrato deverá possuir 
diversas formas de contato (telefone, e-mail, etc), para que seja realizada a comunicação 
constante sobre os aspectos que possam influenciar na execução do serviço. 
 

7.6. Os pagamentos serão realizados após a entrega e recebimento de cada uma das etapas 
do serviço, conforme indicado no Cronograma Físico-Financeiro apresentado no Anexo I 
deste Projeto Básico. 
 

7.7. Durante a execução dos serviços, a fiscalização do contrato realizará vistorias e 
diligências nos equipamentos instalados e documentação entregue, a fim de verificar se a 
prestação dos serviços está ocorrendo de acordo com o especificado neste Projeto Básico, 

sendo realizado o recebimento provisório, quando da realização das medições intermediárias. 
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7.8. Quando da finalização do serviço, será realizada vistoria e diligência para aferição da 
qualidade do serviço entregue e dos componentes utilizados na instalação do novo Sistema 

de Elevadores, quando, após a realização dos testes de funcionamento e da verificação do 
funcionamento adequado, será realizado o recebimento definitivo de todo Sistema. 
 

7.9. Quando da verificação das medições entregues, será verificada toda a documentação 
necessária à atestação da regularidade da Contratada, que deverá estar regular durante todo 
o período de prestação do serviço, sob pena de serem aplicadas penalidades. 
 
8. OBRIGAÇÕES DO CREA-RJ 

8.1. Proporcionar todas as facilidades possíveis para que a Contratada possa cumprir suas 
obrigações, dentro dos prazos e condições estabelecidas neste Contrato, como, por exemplo: 
a) disponibilizar instalações sanitárias, aos empregados da Contratada; 

b) destinar local para guarda dos materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios; 

c) disponibilizar, aos empregados da Contratada, local para a guarda de uniforme e outros 
pertences necessários ao bom desempenho dos serviços. 
 
8.2. Relacionar as dependências das instalações físicas, bem como os bens de sua 
propriedade que serão disponibilizados para a execução dos serviços, quando for o caso, com 
a indicação do estado de conservação. 
 
8.3. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços 
objeto do Contrato. 
 

8.4. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo 
com as cláusulas contratuais e os termos de sua Proposta de Preço. 
 
8.5. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor ou comissão 
especialmente designada, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, 
mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os 
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 
 
8.6. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou 
irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua 
correção, certificando-se de que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas. 
 
8.7. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com as 
respectivas especificações. 
 
8.8. Solicitar a substituição do empregado que não estiver desempenhando suas atividades 
a contento, de acordo com o estabelecido no Contrato. 
 
8.9. Efetuar o pagamento à Contratada do valor resultante da prestação do serviço, 
conforme Cronograma Físico Financeiro. 
 
8.10. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da 

Contratada, em conformidade com o Anexo XI, Item 6 da IN SEGES/MP nº 5/2017; 
 
8.11. Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como: 
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a) exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se 
somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados; 

b) direcionar a contratação de pessoas para trabalhar na(s) empresa(s) Contratada(s); 
c) promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, mediante a 
utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação e em 
relação à função específica para a qual o trabalhador foi contratado; e 
d) considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do próprio 
órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão de 
diárias e passagens. 
 
8.12. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentação como condição 
indispensável para o recebimento definitivo de objeto: 
a) "as built", elaborado pelo responsável por sua execução; 
b) comprovação da aprovação da Gerência de Engenharia Mecânica – GEM da Prefeitura da 
Cidade do Rio de Janeiro; 
c) a reparação dos vícios verificados, dentro do prazo de garantia do serviço, tendo em vista 
o direito assegurado à Contratante no art. 69 da Lei nº 8.666, de 1993, e no art. 12 da Lei 
nº 8.078, de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).  
 
8.13. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento. 
 
8.14. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificações técnicas, 
orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções 
técnicas após o recebimento do serviço e notificações expedidas. 

 
8.15. Proceder ao atesto das respectivas faturas, com as ressalvas e/ou glosas que se 
fizerem necessárias.  
 
9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
9.1. Apresentar, no prazo de até 10 (dez) dias, após a assinatura do Contrato, a Anotação 
de Responsabilidade Técnica - ART, referente ao objeto da contratação, efetuada pelos 
responsáveis técnicos, como também ART de Cargo e Função, para os responsáveis técnicos, 
que foram indicados na fase de habilitação, por meio de declaração de compromisso de 
vinculação contratual futura, caso a Licitante se sagrasse vencedora da licitação.  
 
9.2. Indicar, quando da assinatura do Contrato, o seu representante (preposto), com 
endereço, telefone fixo, celular de contato da sede da empresa ou do escritório de 
representação, na cidade onde os serviços serão prestados. 
9.2.1. Instruir seu preposto quanto à necessidade de acatar as orientações do Crea-RJ, 
quanto ao cumprimento das normas internas e de segurança e medicina do trabalho. 
 
9.3. Executar os serviços conforme especificações deste Projeto Básico e de sua Proposta de 
Preço, cumprindo fielmente as obrigações contratuais, dentro dos parâmetros e rotinas 
estabelecidos, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das 
cláusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e 
utensílios necessários, em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância 

às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação. 
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9.4. Manter todos os equipamentos e utensílios necessários à execução dos serviços, em 
perfeitas condições de uso, devendo os danificados serem substituídos em até 24 (vinte e 

quatro) horas. 
 
9.5. Disponibilizar equipamentos elétricos dotados de sistemas de proteção, de modo a 
evitar danos à rede elétrica. 
 
9.6. Identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de sua propriedade de 
forma a não serem confundidos com similares de propriedade do Crea-RJ. 
 
9.7. Promover e zelar pela guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e 
tudo o que for necessário à execução dos serviços, durante a vigência do Contrato. 
 
9.8. Implantar, de forma adequada, a planificação, execução e supervisão permanente dos 
serviços, de forma a obter uma operação correta e eficaz, realizando os serviços de forma 
meticulosa e constante, mantendo sempre em perfeita ordem todas as dependências objeto 
dos serviços. 
 
9.9. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem 
executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor. 
9.9.1. Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão prestar os serviços, 
encaminhando elementos portadores de atestados de boa conduta e demais referências, 
tendo funções profissionais legalmente registradas em suas respectivas Carteiras de Trabalho 
e Previdência Social - CTPS. 
 

9.10. Apresentar ao Crea-RJ a relação nominal dos empregados que adentrarão nas suas 
dependências, para a execução do serviço. 
 
9.11. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de 
agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no Crea-RJ, nos 
termos do art. 7° do Decreto n° 7.203, de 2010. 

 
9.12. Manter seu pessoal uniformizado, identificando-os através de crachás, com fotografia 
recente. 
 
9.13. Fornecer aos executores dos serviços todos os equipamentos de segurança 
adequados, bem como as ferramentas e equipamentos que se fazem necessárias, e 
estritamente em conformidade com as normas que regem a atividade, provendo-os dos 
Equipamentos de Proteção Individual – EPI’s. 
 

9.14. Manter a disciplina nos locais dos serviços, retirando, no prazo máximo de 24h, após 
a notificação, qualquer empregado considerado com conduta inconveniente pelo Crea-RJ. 
 
9.15. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou 
municipal, as normas de segurança do Crea-RJ. 
 
9.16. Instruir os seus empregados quanto à prevenção de incêndios nas áreas do Crea-RJ. 
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9.17. Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, 
bem como as ocorrências havidas, informando à fiscalização do contrato todas as ocorrências 

relevantes. 
 
9.18. Fazer seguro de seus empregados contra riscos de acidentes de trabalho, 
responsabilizando-se, também, pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais, resultantes da execução do Contrato, conforme exigência legal. 
 

9.19. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento 

dos seus empregados, acidentados ou com mal súbito, por meio de seus encarregados. 
 

9.20. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso 
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruição, 
danificação, defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens do Crea-RJ, de seus 
funcionários ou de terceiros. 
 
9.21. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, 

Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo 
Contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as 
demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a 
responsabilidade ao Crea-RJ. 
 
9.22. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos, 
exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização 
do trabalho do menor de 18 (dezoito) anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre. 
 
9.23. Comunicar à fiscalização do contrato, imediatamente, qualquer ocorrência anormal ou 
acidente que se verifique no local dos serviços. 
 
9.24. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Crea-RJ ou por seus 
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como 

aos documentos relativos à execução do empreendimento. 
 
9.25. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, 
cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos 
serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina. 
 
9.26. Os serviços deverão ser executados em horários que não interfiram com o bom 
andamento da rotina de funcionamento do Crea-RJ. 

 
9.27. Submeter previamente, por escrito, ao Crea-RJ, para análise e aprovação, quaisquer 
mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações.  
 
9.28. Realizar treinamento para profissionais indicados pelo Crea-RJ, a fim de garantir o 
funcionamento diário adequado dos equipamentos instalados. 
 
9.29. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no 
prazo fixado pela fiscalização do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, 
defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados. 
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9.30. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como 
por todo e qualquer dano causado ao Crea-RJ, devendo ressarcir imediatamente, em sua 

integralidade, ficando o Conselho autorizado a descontar da garantia ou dos pagamentos 
devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos. 
 
9.31. Paralisar, por determinação do Crea-RJ, qualquer atividade que não esteja sendo 
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou 
bens de terceiros. 
 
9.32.  Manter durante toda a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
 
9.33. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de 
Fornecedores – SICAF, a Contratada deverá entregar à fiscalização do contrato, até o dia 30 
(trinta) do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos:  
 
a) prova de regularidade relativa à Seguridade Social;  
b) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;  
c) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do 
domicílio ou sede do contratado;  
d) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e  
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme alínea "c" do item 10.2 do 
Anexo VIII-B da IN SEGES/MP nº 5/2017. 
 

9.34. Responsabilizar-se pela padronização, pela compatibilidade, pelo gerenciamento 
centralizado e pela qualidade da subcontratação, se for o caso. 
 
9.35. Comprovar, ao longo da execução da subcontratação, para a realização das obras 
civis, se for este o caso, a regularidade fiscal e trabalhista da empresa subcontratada. 
 
9.36. Substituir a empresa subcontratada, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, na 
hipótese de extinção da subcontratação, ou demonstrar a inviabilidade da substituição, 
hipótese em que ficará responsável pela execução da parcela originalmente subcontratada. 
 
9.37. Cumprir, durante todo o período de execução do Contrato, a reserva de cargos 
prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem 
como as regras de acessibilidade previstas na legislação, quando a Contratada houver se 
beneficiado da preferência estabelecida pela Lei nº 13.146, de 2015. 

 
9.38. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do 
Contrato. 
 
9.39. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 
quantitativos de material, de equipamentos e de pessoal, constante em sua Proposta de 
Preço, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais 
como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, 

caso o previsto inicialmente em sua Proposta de Preço não seja satisfatório para o 
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atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos 
incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 
9.40.  Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e pessoais 
causados por seus empregados, dolosa ou culposamente, aos bens do Crea-RJ e/ou de 
terceiros. 
 

9.41. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido 
no instrumento contratual, neste Projeto Básico e seus anexos, bem como substituir aqueles 

realizados com materiais defeituosos ou com vício de instalação, pelo prazo de 05 (cinco) 
anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo. 
 
9.42. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos 
estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, do Conama, e em outras normas 
pertinentes. 

 
9.43. Realizar a manutenção preventiva e corretiva do Sistema de Elevadores do Crea-RJ, 

nos últimos 12 (doze) meses da contratação. 
 
10. SUBCONTRATAÇÃO 
10.1. Será admitida a subcontratação parcial do objeto, para a realização dos serviços de 
construção civil, sendo vedada a sub-rogação completa ou da parcela principal da obrigação. 
 
10.2. A subcontratação dependerá de autorização prévia do Crea-RJ, a quem incumbe 

avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a 
execução do objeto subcontratado, devendo igualmente atender aos requisitos de habilitação 
jurídica, regularidade fiscal e trabalhista e qualificação econômica, exigidos no processo 
licitatório, para todas as Licitantes. 

 
10.3. Na hipótese de extinção da subcontratação, o Crea-RJ deverá ser notificado, sob pena 
de rescisão, sem prejuízo das sanções cabíveis, ou demonstrar a inviabilidade da 

substituição, hipótese em que ficará responsável pela execução da parcela originalmente 
subcontratada.  
10.3.1. A empresa subcontratada deverá ser substituída, no prazo máximo de 15 (quinze) 
dias, obedecendo os mesmos critérios fixados, para a aprovação da subcontratada anterior, 
com atendimento às exigências do Edital, mantendo a parcela originalmente subcontratada 

até a sua execução total. 
 
10.4. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da 

Contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e 
coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante o Contratante 
pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da 
subcontratação. 
 
11. ALTERAÇÃO SUBJETIVA 
11.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da Contratada com/em outra pessoa 
jurídica, desde que: 
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a) sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na 
licitação original;  

b) sejam mantidas as demais cláusulas e condições do Contrato;  
c) não haja prejuízo à execução do objeto pactuado; e  
d) haja a anuência expressa do Crea-RJ à continuidade do Contrato. 
 

12. FISCALIZAÇÃO E CONTROLE 
12.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do Contrato consistem na verificação 
da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos 
empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos 

por um ou mais representantes do Crea-RJ, especialmente designados, na forma dos artigos 
67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 

12.2. O(s) representante(s) do Crea-RJ deverá(ão) ter a qualificação necessária para o 
acompanhamento e controle da execução dos serviços e do Contrato. 
 

12.3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos 
critérios previstos neste Projeto Básico. 
 

12.4. O(s) representante(s) do Crea-RJ deverá(ão) promover o registro das ocorrências 
verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas 
contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 

12.5. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela 
Contratada, sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a 
aplicação de sanções administrativas, previstas neste Projeto Básico e na legislação vigente, 
podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº 
8.666, de 1993. 
 

12.6. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de 
forma preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe de 
fiscalização ou único servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, fique assegurada a 

distinção dessas atividades e, em razão do volume de trabalho, não comprometa o 
desempenho de todas as ações relacionadas à gestão do Contrato. 
  
12.7. Durante a execução do objeto, a fiscalização do contrato deverá monitorar 
constantemente o nível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo 
intervir para requerer à Contratada a correção das faltas, falhas e irregularidades 
constatadas. 
  
12.8.  A fiscalização do contrato deverá apresentar ao preposto da Contratada a avaliação 
da execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da 
prestação dos serviços realizada.  
 

12.9.  Em hipótese alguma, será admitido que a Contratada materialize a avaliação de 
desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada. 
 

12.10.  A Contratada poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor 
nível de conformidade, que poderá ser aceita pela fiscalização do contrato, desde que 

mailto:crea-rj.org.br@crea-rj.org.br
http://www.crea-rj.org.br/


 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO – CREA-RJ 

 
EDITAL DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA Nº 001/2020  

 
PROCESSO ADMINSTRATIVO Nº 2019400407 

 
 UASG CREA-RJ: 389090 

 

  

                                           Rua Buenos Aires, nº 40, 9º - Centro – Rio de Janeiro – RJ – CEP 20.070-020                                    47 
 Telefone: (21) 2179-2000 

Endereço Eletrônico: crea-rj.org.br@crea-rj.org.br - Home-page: http://www.crea-rj.org.br 

 

comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores 
imprevisíveis e alheios ao controle do prestador. 

 
12.11.  Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço 
em relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos 
toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, deverão ser aplicadas as 
sanções à Contratada, de acordo com as regras previstas no ato convocatório. 
 
12.12.  A fiscalização do contrato poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde 
que o período escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e 
qualidade da prestação dos serviços.  
 
12.13.  A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser 
verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha sua relação detalhada, 
de acordo com o estabelecido neste Projeto Básico e na Proposta de Preço, informando as 
respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de 
uso.  
 

12.14.  As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto no Anexo VIII da 
Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 2017, aplicável no que for pertinente à 
contratação. 
 

12.15.  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 do Contratante ou 
de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.  
 

13. RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO  
13.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento provisório das 
etapas realizadas e do recebimento definitivo, quando da entrega do serviço totalmente 
finalizado, nos termos abaixo.  
 

13.1.1. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma 
Físico-Financeiro, a Contratada apresentará a medição prévia dos serviços executados no 
período, através de planilha e memória de cálculo detalhada. 
13.1.2. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos 
para aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua 
totalidade. 
 

13.2. O recebimento provisório será realizado pela equipe de fiscalização após a entrega da 
documentação acima, da seguinte forma: 
 

13.2.1. O Crea-RJ 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. 
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13.2.1.1. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, 
às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização do 
contrato não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas 
as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.  
13.2.1.2. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de 
todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis. 
13.2.1.3. A aprovação da medição prévia apresentada pela Contratada não a exime de 
qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços 
executados. 
 
13.2.2. No prazo de até 15 (quinze) dias corridos, a partir do recebimento dos documentos 
da Contratada, a equipe de fiscalização deverá elaborar Relatório Circunstanciado em 
consonância com suas atribuições.  
13.2.2.1. 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.  
13.2.2.1.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo anterior não ser 
procedida tempestivamente, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento 
provisório no dia do esgotamento do prazo. 
 
13.2.3. No prazo de até 10 (dez) dias corridos, a partir da finalização do serviço, a 
fiscalização do contrato deverá providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o 
ateste da execução dos serviços, obedecendo as seguintes diretrizes:  
13.2.3.1. realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela 

fiscalização do contrato e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o 
pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à 
Contratada, por escrito, as respectivas correções;  
13.2.3.2. emitir Termo Circunstanciado, para efeito de recebimento definitivo dos serviços 
prestados, com base nos relatórios e documentação apresentados; e  
13.2.3.3. comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato 
dimensionado pela fiscalização do contrato. 
 
13.3. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 
Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do Contrato, das garantias 
concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais 
em vigor (Lei n° 10.406, de 2002). 
 
13.4. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com 
as especificações constantes neste Projeto Básico e na Proposta de Preço, devendo ser 
corrigidos/refeitos/substituídos, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, às custas da 
Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades. 
 
14. FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO E SUAS CONDIÇÕES 
14.1. A Proposta de Preços deverá conter os seguintes itens: 

 

14.1.1. identificação da pessoa jurídica responsável pela Proposta de Preço – razão social, 
endereço, CNPJ, telefone e e-mail; 
14.1.2. identificação do objeto da prestação do serviço a ser contratado, de acordo com o 
estipulado neste Projeto Básico;  
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14.1.3. indicação do preço global da Proposta de Preço;  
14.1.4. cronograma físico-financeiro, devidamente preenchido, conforme Modelo de 

Cronograma Físico-Financeiro (Anexo I deste Projeto Básico);  
14.1.5. prazo de validade da Proposta de Preço não inferior a 90 (noventa) dias corridos, a 
contar da data da Sessão Pública correspondente à abertura do Envelope 2, sendo que, na 
falta de indicação expressa em contrário, o prazo acima referido será o considerado, não 
podendo ser inferior ao acima citado, sob pena de desclassificada do certame; 
14.1.6. data e nome e assinatura do representante legal. 

 
14.2. A Proposta de Preço será acompanhada de: 
14.2.1. planilha com identificação e características técnicas dos equipamentos a serem 
utilizados; e 
14.2.2. instrumento particular de procuração com validade, se a Proposta de Preço for 
assinada por procurador(a), com poderes expressos para tal, acompanhado de cédula de 
identidade ou outro documento de identificação oficial do(a) outorgante e do(a) 
outorgado(a). 
 

14.3. A Proposta de Preço deverá ser compatível com os preços praticados no mercado, sob 
pena de desclassificação, tendo como parâmetro o preço máximo de referência definido pelo 
Crea-RJ. 
 
14.4. Na elaboração da Proposta de Preço, deverão ser computados todos os impostos, 
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, 
deslocamentos, hospedagem e alimentação de pessoal, bem como quaisquer outros custos 

ou despesas que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre o objeto da 
Proposta, visando seu pleno atendimento, ou seja, a execução do serviço, de forma 
adequada e em consonância com as disposições contratuais. 
 
15. PAGAMENTO 
15.1. O pagamento será efetuado pelo Crea-RJ, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do 
recebimento da Nota Fiscal/Fatura, onde deverá constar a informação de que se trata de 

serviço previsto no Convênio nº 101/2019, firmado com o Conselho Federal de Engenharia e 
Agronomia – Confea. 
15.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de 
que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 
5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do 
art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
15.2. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento provisório das etapas 

intermediárias do serviço, e do recebimento definitivo da etapa final do serviço, conforme 
Cronograma Físico Financeiro (Anexo I deste Projeto Básico), constante na Proposta de Preço 
e no Contrato. 
 
15.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação 
da regularidade fiscal e trabalhista, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na 
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos 
oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.  
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15.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da Contratada, 
deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 

26 de abril de 2018. 
 
15.4. O setor competente para proceder ao pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou 
Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais 
como:  
15.4.1. o prazo de validade;  
15.4.2. a data da emissão;  
15.4.3. os dados do Contrato e do Crea-RJ;  
15.4.4. o período de prestação dos serviços;  
15.4.5. o valor a pagar;  
15.4.6. informação de que se trata de serviço previsto no Convênio nº 101/2019, firmado 
com o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – Confea; e 
15.4.7. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 
 
15.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a 
liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as 
medidas saneadoras.  
15.5.1. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da 
regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o Contratante. 
 
15.6. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 
2017, será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade 

verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada: 
 
15.6.1. não produziu os resultados acordados; 
15.6.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade 
mínima exigida; 
15.6.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do 
serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 
 
15.7. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 
bancária para pagamento. 
 
15.8. Antes de cada pagamento à Contratada, será realizada consulta ao SICAF para 
verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.  
 
15.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da Contratada, será 
providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa.  
15.9.1. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do Crea-RJ. 
 
15.10.  Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, o Crea-RJ deverá 
realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em 
licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem 

como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29 da Instrução 
Normativa SEGES/MP nº 3, de 26 de abril de 2018. 
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15.11.  Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o Crea-RJ 
deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à 

inadimplência da Contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, 
para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de 
seus créditos. 
  
15.12.  Persistindo a irregularidade, o Crea-RJ deverá adotar as medidas necessárias à 
rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à 
Contratada a ampla defesa. 
 

15.13.  Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados 
normalmente, até que se decida pela rescisão do Contrato, caso a Contratada não regularize 
sua situação junto ao SICAF.  
15.13.1. Será rescindido o Contrato em execução com a Contratada inadimplente no SICAF, 
salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta 
relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pelo presidente do Crea-RJ. 
  
15.14.  Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 
aplicável, nos termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP nº 5/2017, quando couber. 
 

15.15.  É vedado o pagamento, a qualquer título, por serviços prestados, à empresa privada 
que tenha em seu quadro societário servidor público da ativa do Crea-RJ, com fundamento 
na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente. 

 

15.16.  Caso não seja apresentada a documentação comprobatória do cumprimento das 
obrigações de que trata a IN SEGES/MP nº 6, de 2018, o Crea-RJ comunicará o fato à 
Contratada e reterá o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao 
inadimplemento, até que a situação seja regularizada. 
 

15.16.1. Na hipótese prevista no subitem anterior, não havendo quitação das obrigações por 
parte da Contratada, no prazo de 15 (quinze) dias, o Crea-RJ poderá efetuar o pagamento 
das obrigações diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da 

execução dos serviços objeto do Contrato. 
15.16.2. O Contrato poderá ser rescindido por ato unilateral e escrito do Crea-RJ e a 
aplicação das penalidades cabíveis para os casos do não pagamento dos salários e demais 
verbas trabalhistas, bem como pelo não recolhimento das contribuições sociais, 
previdenciárias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), em relação 
aos empregados da Contratada que efetivamente participarem da execução do contrato. 
 

15.17.  Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha 
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação 
financeira devida pelo Crea-RJ, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da 
parcela é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 
 

I = (TX/100) 
    365 
 

EM = I x N x VP, onde: 

I = Índice de atualização financeira; 
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; 

EM = Encargos moratórios; 
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N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; e 

VP = Valor da parcela em atraso 
 

16. REAJUSTE DO CONTRATO 
16.1. Os preços são fixos e irreajustáveis, no prazo de um ano, contado da data sessão 
pública, para a abertura do Envelope 2 - Proposta de Preço. 
16.1.1. Dentro do prazo de vigência do Contrato e mediante solicitação da Contratada, os 
preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o 
índice IPCA/IBGE, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a 
ocorrência da anualidade. 
 

16.2. Na possibilidade de reajuste subsequente ao primeiro, o interregno mínimo de um ano 
será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 
 

16.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Crea-RJ pagará à 
Contratada a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença 
correspondente, tão logo seja divulgado o índice definitivo.  
16.3.1. Fica a Contratada obrigada a apresentar memória de cálculo, referente ao 
reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer. 
 

16.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o 
definitivo. 
 

16.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer 
forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser 

determinado pela legislação então em vigor. 
 

16.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo 
índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de Termo 
Aditivo.  
 

16.7. Efetuado o reajuste, a Contratada deverá atualizar o valor da garantia prestada. 
 

17. GARANTIA DA EXECUÇÃO CONTRATUAL 
17.1. Nos moldes do art. 56 da Lei no 8.666, de 1993, a Contratada deverá apresentar, no 
prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do Crea-RJ, 
contados da data da assinatura do Contrato, comprovante de prestação de garantia, podendo 
optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária. 
 

17.2. O valor da garantia deverá corresponder a 5% (cinco por cento) do valor total/global 
do Contrato. 
17.2.1. O valor acima previsto não se destina ao pagamento por prejuízos diretos causados 
ao Crea-RJ, decorrentes de culpa ou dolo, durante a execução do Contrato. 
 

17.3. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá assegurar o pagamento 
de: 
 

17.3.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do Contrato;  

17.3.2. multas moratórias e punitivas aplicadas pelo Crea-RJ à Contratada; e  
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17.3.3. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela 
Contratada, quando couber. 
  
17.4. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos 
indicados nos itens do subitem 17.3. acima, observada a legislação que rege a matéria. 
 

17.5. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada na Caixa Econômica Federal, em conta 
específica com correção monetária, em favor do Crea-RJ. 
 

17.6. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação 

de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total/global do Contrato por dia de 
atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento). 
 

17.7. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza o Crea-RJ a promover a rescisão 
do Contrato, por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme 
dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 

17.8. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo 
Crea-RJ, com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à Contratada. 
 

17.9. A garantia será considerada extinta: 
 

17.9.1. com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de 
importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração do 
Crea-RJ, mediante termo circunstanciado de que a Contratada cumpriu todas as cláusulas do 

Contrato; e 
17.9.2.  após o término do prazo da vigência do Contrato, acrescido de mais 03 (três) 
meses, após o término da vigência contratual, que poderá ser estendido, em caso de 
ocorrência de sinistro. 
 

17.10.  O Crea-RJ executará a garantia, na forma prevista na legislação que rege a matéria. 
 

17.11.  A garantia somente será liberada ante a comprovação de que a Contratada pagou 
todas as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação, e, caso esse pagamento 
não ocorra até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência contratual, a garantia 
será utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas, conforme estabelecido no art. 
19-A, inciso IV, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 02/2008, observada a legislação que 
rege a matéria. 
 

17.12.  A garantia deverá ser renovada a cada prorrogação contratual, e deverá se manter 
vigente e atualizada durante toda a execução do Contrato. 
 

18.  SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
18.1. Comete infração administrativa, conforme a Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que: 
a) inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 
contratação; 
b) ensejar o retardamento da execução do objeto; 

c) falhar ou fraudar na execução do Contrato; 
d) comportar-se de modo inidôneo; ou 
e) cometer fraude fiscal. 
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18.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto do Contrato, o Crea-RJ poderá aplicar à 
Contratada as seguintes sanções: 

18.2.1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações 
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos 
significativos para o serviço contratado. 
 

18.2.2. Multa de:  
18.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o 
valor adjudicado, em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 10 
(dez) dias, sendo que, após o décimo dia e a critério do Crea-RJ, no caso de execução com 

atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, 
inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;  
18.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, 
em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima, 
ou de inexecução parcial da obrigação assumida; 
18.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor 
adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida; 
18.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do Contrato, conforme detalhamento 
constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e 
18.2.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do Contrato por dia de atraso na 
apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado o 
máximo de 2% (dois por cento), sendo que o atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias 
autorizará ao Crea-RJ a promover a rescisão do Contrato. 
 

18.2.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de 
até dois anos. 
 

18.2.4. 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 a Contratada ressarcir o Contratante pelos prejuízos causados. 
  
18.3. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas 
independentes entre si. 
 

18.4. As sanções previstas nos subitens 18.2.1., 18.2.3. e 18.2.4. poderão ser aplicadas à 
Contratada juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 
 

18.5. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com 
as tabelas 1 e 2: 
 

TABELA 1 
 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do Contrato 

2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do Contrato 

3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do Contrato 

4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do Contrato 

5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do Contrato 
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TABELA 2 
 

INFRAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU 

1 
Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal ou consequências 

letais, por ocorrência; 
05 

2 
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços contratuais por 

dia e por unidade de atendimento; 
04 

3 Manter funcionário sem qualificação para executar os serviços contratados, por empregado e por dia; 03 

4 Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização do contrato, por serviço e por dia. 02 
 

Para os itens a seguir, deixar de: 
 

7 Cumprir determinação formal ou instrução complementar da fiscalização do contrato, por ocorrência; 02 

8 
Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou não atenda às necessidades do 

serviço, por funcionário e por dia; 
01 

9 
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos nesta tabela de multas, após 

reincidência formalmente notificada pela fiscalização do contrato, por item e por ocorrência; 
03 

10 Indicar e manter durante a execução do Contrato preposto previsto no Projeto Básico. 01 

 

18.6. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, 

as empresas ou profissionais que: 
 

18.6.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 
18.6.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
18.6.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude 
de atos ilícitos praticados.  
 

18.7. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de 
infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 2013, como ato lesivo à 
administração pública nacional, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da 
responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho 
fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação 
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR. 
 

18.8. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas 
como ato lesivo à Administração Pública nacional, nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de 
agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 
 

18.9. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos 
administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração 
Pública Federal, resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a 

participação de agente público. 
 

18.10. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se 
o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 
1999. 
 
18.11. 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, 
observado o princípio da proporcionalidade. 
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18.11.1. As multas devidas e/ou prejuízos causados ao Crea-RJ serão deduzidos dos valores 
a serem pagos ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na 

Dívida Ativa e cobrados judicialmente. 
 

18.12. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela 
conduta da Licitante, o Crea-RJ poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme 
artigo 419 do Código Civil. 
 

18.13. Caso o Crea-RJ determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 
(dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade 

competente. 
 

18.14.  As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 
 

19. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DA EMPRESA A SER CONTRATADA 
19.1. As empresas Licitantes, cadastradas ou não no SICAF, deverão comprovar a 
qualificação técnica, por meio da apresentação dos documentos, a seguir: 
 

19.1.1. Registro da pessoa jurídica no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
(Crea), conforme as áreas de atuação previstas neste Projeto Básico, em plena validade, 
possuindo Engenheiro Mecânico e Engenheiro Eletricista ou Eletrônico e Engenheiro Civil, 
como responsáveis técnicos, com a comprovação do vínculo de cada um, conforme indicação 
contida no item 19.1.1.1. abaixo, além da apresentação da Anotação de Responsabilidade 
Técnica - ART de Cargo e Função de todos, com exceção da condição permitida na segunda 
parte da alínea “d”; 
 

19.1.1.1. Os profissionais indicados como responsáveis técnicos, no início da execução do 
serviço - e durante toda a sua execução, deverão possuir vínculo com a empresa 
proponente, entendendo-se como tal, para fins deste certame: 
 

a) o sócio que comprove seu vínculo, por meio de Contrato Social/Estatuto Social; 
b) o administrador ou o diretor; 
c) o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e 
d) o prestador de serviços, por meio de Contrato escrito firmado com a Licitante ou por meio 
de declaração de compromisso de vinculação contratual futura, caso a Licitante se sagre 
vencedora da Licitação. 
 

16.1.1.2. No decorrer da execução do objeto, os profissionais de que trata este subitem 
poderão ser substituídos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por 
profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada 

pelo Crea-RJ. 
 

19.1.2. Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante apresentação de 
Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo Crea, nos termos da legislação aplicável, 
em nome dos responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica que participarão do 
serviço, e do registro de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, relativa à execução 
dos serviços relativos a cada um deles, compatível em características, quantidades e prazos 

com o objeto da presente licitação. 
 

19.1.2.1. São consideradas relevantes as seguintes parcelas do objeto: 
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a) Engenharia Mecânica - instalação de elevadores, com modernização integral com 
atualização tecnológica e adequação normativa de elevador com acionamento, utilizando 

comandos com “drive” inversores de frequência (VVVF), máquina de tração sem ou com 
engrenagens, capacidade, tipo de acionamento, velocidade, sistema de despacho com 
antecipação de chamada e destino, número de paradas e quantidade compatíveis com o 
objeto da licitação. 
b) Engenharia Elétrica - instalação dos componentes elétricos e eletrônicos de elevadores. 
c) Engenharia Civil - execução de serviços de construção civil necessários à adequação dos 
espaços para a instalação apropriada dos equipamentos que fazem parte do Sistema de 
Elevadores. 
 

19.1.2.1.1. Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do serviço, a 
apresentação de diferentes atestados de serviços executados de forma concomitante. 
19.1.2.1.2. As Licitantes, quando solicitadas, deverão disponibilizar todas as informações 
necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre 
outros documentos, cópia do Contrato que deu suporte à contratação e das correspondentes 
Certidões de Acervo Técnico (CAT), endereço atual da contratante e local em que foram 
executadas os serviços de engenharia. 
 

19.1.3. Declaração formal de que disporá, por ocasião da futura contratação, das 
instalações, aparelhamento e pessoal técnico, considerados essenciais para a execução 
contratual. 
 

19.2. Quando da contratação, e como condição para tanto, a empresa vencedora do 

presente certame deverá: 
 
a) providenciar seu registro no Crea-RJ, com os mesmos responsáveis técnicos indicados na 
fase de habilitação, se não já não for registrada no referido Regional; 
b) apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, junto ao Crea-RJ, efetuada 
pelos seus responsáveis técnicos, correspondente à parcela do objeto da contratação sob sua 
responsabilidade, como também a comprovação do vínculo firmado e a ART de Cargo e 
Função, referente aos responsáveis técnicos, que foram indicados na fase de habilitação, por 

meio de declaração de compromisso de vinculação contratual futura, caso a Licitante se 
sagrasse vencedora da Licitação; 
c) comprovar o seu registro no GEM – Gerência de Engenharia Mecânica da Prefeitura da 
Cidade do Rio de Janeiro. 
 

19.3. As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são as 
usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital. 
 

19.4. Os critérios de qualificação econômica a serem atendidos pelo fornecedor estão 
previstos no edital. 
 

19.5. Os critérios de aceitabilidade de preços serão: 
 
19.5.1. o valor global máximo de: R$ 1.908.895,83 (um milhão, novecentos e oito mil 
oitocentos e noventa e cinco reais e oitenta e três centavos); 

19.5.2. o julgamento da Proposta pelo menor preço global; 
19.5.3. as regras de desempate entre propostas discriminadas no Edital. 
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19.6. Se a Contratada optar pela subcontratação da parcela de serviços da construção civil, 
a subcontratada será submetida à aprovação do Crea-RJ, quando deverá ser apresentada a 

sua documentação, com relação à qualificação técnica da parte do objeto subcontratado, à 
habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista e à qualificação econômica, conforme 
exigido no processo licitatório, para todas as Licitantes.  
 

20. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS 
20.1. O preço global de referência para a contratação é o previsto no valor global máximo, 
item 19.5.1. 
 

20.2. Tal valor foi obtido a partir de pesquisa de preços realizada junto a empresas 
especializadas na prestação do serviço objeto deste Projeto Básico. 
 
21. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
21.1. As despesas com os serviços de que trata o objeto deste instrumento está a cargo dos 
elementos orçamentários próprios: Centro de Custos: 30.04.005.003 - Supervisão de Obras 
e Manutenção, sob o Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.030 – Manutenção e 
Conservação de Bens Imóveis, conforme disponibilidade orçamentária constante do processo. 
 

21.2. No exercício seguinte, as despesas correrão à conta de dotações orçamentárias 
próprias, consignadas nos respectivos Orçamentos Anuais, ficando o Crea-RJ obrigado a 
apresentar, no início do exercício, a respectiva Nota de Empenho estimativa e, havendo 
necessidade, emitir Nota de Empenho complementar, respeitada a mesma classificação 
orçamentária. 
 

22. INÍCIO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO/VIGÊNCIA CONTRATUAL 
22.1. O serviço oriundo deste Termo de Referência deverá ter início em até 15 (quinze) dias 
após a assinatura do Contrato.  
 

22.2. O prazo de vigência do Contrato será de 36 (trinta e seis) meses, contados da data da 
sua assinatura, sendo 24 (vinte e quatro) meses para o serviço de reforma, e os 12 (doze) 
meses finais, para a manutenção preventiva e corretiva do Sistema de Elevadores do edifício 

sede do Crea-RJ. 
 

23. ANEXOS 
23.1. Anexo I (PB) – Cronograma Físico-Financeiro; 

23.2. Anexo II (PB) – Plantas baixas do subsolo, térreo e 12º andar. 
 

Rio de Janeiro, 29 de outubro de 2020. 
 

Elaboração/Aprovação do Projeto Básico: 
 

Engenheiro Civil Rodolfo Augusto Cardoso Ribeiro - Supervisor de Obras e Manutenção  
Crea-RJ 2007145089 

 

Conselheiro Regional Engenheiro Mecânico Jorge Luis da Rocha Ferreira  
Crea-RJ 1984108406 

 

Conselheiro Regional Engenheiro Industrial-Eletrotécnica Alcebíades Fonseca  
Crea-RJ 19771017 
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Anexo I (PB)  
 

Cronograma Físico-Financeiro 
 

Descrição 
Duração 

(dias 
corridos) 

Prazo 
(dias 

corridos) % Valor 

Início Fim 

Data da assinatura do Contrato 15 0 15 0% - 

R
e
fo

r
m

a
 d

o
 e

le
v
a
d

o
r
 1

 

E
T
A

P
A

S
 

 

1. Preparação do poço e casa de máquinas 150 15 165 10%   

2. Entrega dos componentes do elevador 60 315 375 14%   

3. Instalação dos Componentes 150 315 465 6%   

4. Testes de funcionamento 90 405 495 3,33%   

 R
e
fo

r
m

a
 d

o
 e

le
v
a
d

o
r
 2

 

E
T
A

P
A

S
 

 

1. Preparação do poço e casa de máquinas 150 120 270 10%   

2. Entrega dos componentes do elevador 60 435 495 14%   

3. Instalação dos Componentes 150 435 585 6%   

4. Testes de funcionamento 90 525 615 3,33%   

 R
e
fo

r
m

a
 d

o
 e

le
v
a
d

o
r
 3

 

E
T
A

P
A

S
 

 

1. Preparação do poço e casa de máquinas 150 240 390 10%   

2. Entrega dos componentes do elevador 60 555 615 14%   

3. Instalação dos Componentes 150 555 705 6%   

4. Testes de funcionamento 90 645 735 3,33%   

Todos Prestação do serviço de manutenção 365 0 1100 0% 

Valor 
distribuído 

entre os outros 
itens da 
proposta 

DURAÇÃO TOTAL DOS SERVIÇOS 1085 dias (36 meses)     

CUSTO TOTAL 100%   
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Anexo II (PB) 
 

Plantas baixas do subsolo, térreo e 12º andar 
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ANEXO II  
 

DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO - OU NÃO - DE VISTORIA E DO RECEBIMENTO DE 
INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS 

 
CONCORRÊNCIA Nº 001/2020 – Crea-RJ PROCESSO Nº 2019400407 

Denominação/Razão Social: 
 

Endereço (completo): 

 

CNPJ/MF nº: 
 

Inscrição Estadual nº: Inscrição Municipal nº: 

Telefone 1: 
 

Telefone 2:  E-mail 1: E-mail 1: 

  
A pessoa jurídica acima identificada, neste ato representada legalmente por Nome, 
portador(a) da carteira de identidade nº XXX, emitida pelo(a) XXX, e inscrito(a) no CPF/MF 
sob o nº XXX, DECLARA, em atendimento ao Edital da Concorrência nº 001/2020 do Crea-
RJ, que 
  
(  ) realizou vistoria no local da prestação do serviço objeto do referido Edital;  
 
Data:                                                   
Nome do Funcionário do Crea-RJ: 

Matrícula: 
Assinatura: 
 
 
(  ) não realizou vistoria no local da prestação do serviço objeto do referido Edital. 
  
DECLARA, também, que recebeu os documentos e que tomou conhecimento de todas as 
informações, em especial das constantes do Projeto Básico nº 003/2019-SOMA -  ANEXO I do 
referido Edital, bem como das condições locais do serviço de reforma do Sistema de 
Elevadores do edifício sede do Crea-RJ, composto por 3 (três) unidades, considerando as 
mesmas satisfatórias e corretas, para serem executadas dentro do prazo de 24 (vinte e 
quatro) meses, com mais 12 (doze) meses de manutenção preventiva e corretiva do referido 
Sistema, assumindo integral responsabilidade pela ocorrência de eventuais prejuízos, em 
virtude da nossa omissão nas referidas verificações.   
  
DECLARA, ainda, que não poderá ser alegado, posteriormente, o desconhecimento de fatos 
evidentes na data abaixo, para solicitar qualquer alteração, em especial do valor do Contrato, 
no caso de a declarante ser a vencedora da referida Licitação.   
 
  

 (Cidade) – (Estado), (dia) de (mês) de 2020.   

__________________________________________________________________ 

Representante Legal: Nome - Cargo/Função 
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ANEXO III  
 

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 
  

CONCORRÊNCIA Nº 001/2020 – Crea-RJ PROCESSO Nº 2019400407 

Denominação/Razão Social: 
 

Endereço (completo): 
 

CNPJ/MF nº: 
 

Inscrição Estadual nº: Inscrição Municipal nº: 

Telefone 1: 
 

Telefone 2:  E-mail 1: E-mail 1: 

  
  
A pessoa jurídica acima identificada, neste ato representada legalmente por Nome, 
portador(a) da carteira de identidade nº XXX, emitida pelo(a) XXX, e inscrito(a) no CPF/MF 
sob o nº XXX, CREDENCIA o(a) Sr(a). (nome completo), (nacionalidade), (estado civil), 
(profissão), portador(a) da carteira de identidade nº XXX, emitida pelo(a) XXX, e inscrito(a) 
no CPF/MF sob o nº XXX, a participar da Concorrência nº 001/2020 do Crea-RJ, outorgando, 
ao(à) credenciado(a), o poder de representá-la extrajudicialmente, perante a Autarquia 
supramencionada, podendo formular propostas, acordar, discordar e transigir, bem como 
acompanhar e solucionar demais ocorrências, além do poder de renunciar ao direito de 
interposição de recurso, e todos os demais poderes indispensáveis ao bom andamento do 

certame, dentre outros: (especificar os demais poderes).   
  

 
(Cidade) – (Estado), (dia) de (mês) de 2020. 

  
  

__________________________________________________________________ 
Representante Legal: Nome - Cargo/Função  

 

IMPORTANTE:  
 

A Carta de Credenciamento deverá estar acompanhada, obrigatoriamente, de cópia 
autenticada de instrumento de constituição atualizado da empresa Licitante, devidamente 

arquivado no órgão competente (item 5.2. do Edital acima identificado), e de declaração para 
microempresa e empresa de pequeno porte, conforme modelo constante do ANEXO IV, se for 
o caso (item 5.2.1. do mesmo Edital).  
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ANEXO IV  
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE  

  
CONCORRÊNCIA Nº 001/2020 – Crea-RJ PROCESSO Nº 2019400407 

Denominação/Razão Social: 
 

Endereço (completo): 

 

CNPJ/MF nº: 
 

Inscrição Estadual nº: Inscrição Municipal nº: 

Telefone 1: 
 

Telefone 2:  E-mail 1: E-mail 1: 

  
A pessoa jurídica acima identificada, neste ato representada legalmente por Nome, 
portador(a) da carteira de identidade nº XXX, emitida pelo(a) XXX, e inscrito(a) no CPF/MF 
sob o nº XXX, DECLARA, sob as penas da lei, sua condição de microempresa/empresa de 
pequeno porte, nos termos da legislação vigente, em especial no que tange ao conceito 
trazido pelo art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, estando apta 
a usufruir do tratamento favorecido, estabelecido nos artigos 42 a 49 da citada Lei 
Complementar.  
  
  

(Cidade) – (Estado), (dia) de (mês) de 2020. 
  
  

__________________________________________________________________ 
Representante Legal: Nome - Cargo/Função  
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ANEXO V  
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO À HABILITAÇÃO  
 

CONCORRÊNCIA Nº 001/2020 – Crea-RJ PROCESSO Nº 2019400407 

Denominação/Razão Social: 
 

Endereço (completo): 
 

CNPJ/MF nº: 
 

Inscrição Estadual nº: Inscrição Municipal nº: 

Telefone 1: 
 

Telefone 2:  E-mail 1: E-mail 1: 

  
A pessoa jurídica acima identificada, neste ato representada legalmente por Nome, 
portador(a) da carteira de identidade nº XXX, emitida pelo(a) XXX, e inscrito(a) no CPF/MF 
sob o nº XXX, DECLARA, sob as penas da lei, em atendimento ao previsto no Edital da 
Concorrência nº 001/2020 do Crea-RJ, que:  
  
• até a presente data não há qualquer fato impeditivo à sua habilitação;  
• não foi declarada inidônea perante o Poder Público;  
• se compromete a informar a superveniência de decisório que a julgue inidônea, durante a 
tramitação do procedimento licitatório ou da execução do Contrato.  
  

  
(Cidade) – (Estado), (dia) de (mês) de 2020. 

  
  

__________________________________________________________________ 
Representante Legal: Nome - Cargo/Função  
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ANEXO VI 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INCISO XXIII DO ART. 7º DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL  

 
CONCORRÊNCIA Nº 001/2020 – Crea-RJ PROCESSO Nº 2019400407 

Denominação/Razão Social: 
 

Endereço (completo): 
 

CNPJ/MF nº: 
 

Inscrição Estadual nº: Inscrição Municipal nº: 

Telefone 1: Telefone 2:  E-mail 1: E-mail 1: 

 
 

A pessoa jurídica acima identificada, neste ato representada legalmente por Nome, 
portador(a) da carteira de identidade nº XXX, emitida pelo(a) XXX, e inscrito(a) no CPF/MF 
sob o nº XXX, DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da 
Lei nº 8.666, de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 1999, na forma e sob as penas 
impostas pela Lei 8.666, de 1993, e demais legislação pertinente, que não emprega menor 
de 18 (dezoito) anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 
16 (dezesseis) anos.  

 
Ressalva: emprega menor, a partir de catorze anos, na condição de aprendiz (  ).  
 
 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)  
 
 

 
(Cidade) – (Estado), (dia) de (mês) de 2020.  

  
__________________________________________________________________ 

Representante Legal: Nome - Cargo/Função 
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ANEXO VII 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO ADMITIR TRABALHO FORÇADO OU DEGRADANTE 
 

CONCORRÊNCIA Nº 001/2020 – Crea-RJ PROCESSO Nº 2019400407 

Denominação/Razão Social: 
 

Endereço (completo): 
 

CNPJ/MF nº: 
 

Inscrição Estadual nº: Inscrição Municipal nº: 

Telefone 1: 
 

Telefone 2:  E-mail 1: E-mail 1: 

 
A pessoa jurídica acima identificada, neste ato representada legalmente por Nome, 
portador(a) da carteira de identidade nº XXX, emitida pelo(a) XXX, e inscrito(a) no CPF/MF 
sob o nº XXX, DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto nos incisos III e IV do 
art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal, que não possui em sua cadeia 
produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado. 

 
 

(Cidade) – (Estado), (dia) de (mês) de 2020. 
  
  

__________________________________________________________________ 

Representante Legal: Nome - Cargo/Função 
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ANEXO VIII 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE ATENDE AO DISPOSTO NO ART. 93 DA LEI Nº 
8.213, DE 1991  

 
CONCORRÊNCIA Nº 001/2020 – Crea-RJ PROCESSO Nº 2019400407 

Denominação/Razão Social: 
 

Endereço (completo): 

 

CNPJ/MF nº: 
 

Inscrição Estadual nº: Inscrição Municipal nº: 

Telefone 1: 
 

Telefone 2:  E-mail 1: E-mail 1: 

 
A pessoa jurídica acima identificada, neste ato representada legalmente por Nome, 
portador(a) da carteira de identidade nº XXX, emitida pelo(a) XXX, e inscrito(a) no CPF/MF 
sob o nº XXX, DECLARA, sob as penas da lei, que atende à reserva de cargos prevista em lei 
para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e às regras de 
acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 1991. 

 
 

(Cidade) – (Estado), (dia) de (mês) de 2020.  
  

__________________________________________________________________ 

Representante Legal: Nome - Cargo/Função 
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ANEXO IX 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES, COM 
DISPONIBILIDADE DE INSTALAÇÕES, APARELHAMENTO E PESSOAL 

  
CONCORRÊNCIA Nº 001/2020 – Crea-RJ PROCESSO Nº 2019400407 

Denominação/Razão Social: 
 

Endereço (completo): 

 

CNPJ/MF nº: 
 

Inscrição Estadual nº: Inscrição Municipal nº: 

Telefone 1: 
 

Telefone 2:  E-mail 1: E-mail 1: 

  
A pessoa jurídica acima identificada, neste ato representada legalmente por Nome, 
portador(a) da carteira de identidade nº XXX, emitida pelo(a) XXX, e inscrito(a) no CPF/MF 
sob o nº XXX, DECLARA, sob as penas da lei, que: 
 
- está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de 
que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos;  
 
- tem pleno conhecimento das condições necessárias para o cumprimento do Contrato e 
disporá, por ocasião da futura contratação, das instalações, aparelhamento e pessoal técnico 

adequado e suficiente, considerados essenciais para a realização do objeto da licitação. 
 
 

(Cidade) – (Estado), (dia) de (mês) de 2020.  
  

__________________________________________________________________ 

Representante Legal: Nome - Cargo/Função 
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ANEXO X 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO - ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA DE PREÇO  
 

CONCORRÊNCIA Nº 001/2020 – Crea-RJ PROCESSO Nº 2019400407 

Denominação/Razão Social: 
 

Endereço (completo): 
 

CNPJ/MF nº: 
 

Inscrição Estadual nº: Inscrição Municipal nº: 

Telefone 1: Telefone 2:  E-mail 1: E-mail 1: 

 
A pessoa jurídica acima identificada, neste ato representada legalmente por Nome, 
portador(a) da carteira de identidade nº XXX, emitida pelo(a) XXX, e inscrito(a) no CPF/MF 
sob o nº XXX, DECLARA, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal 
Brasileiro, que:  
 
a) a Proposta de Preço apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de 
maneira independente pela Licitante e o conteúdo da Proposta de Preço não foi, no todo ou 
em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro 
participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer 
pessoa;  
 
b) a intenção de apresentar a Proposta de Preço elaborada para participar da presente 
Licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou 
de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;  
 
c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer 
outro participante potencial ou de fato da presente Licitação quanto a participar ou não da 

referida licitação;  
 
d) que o conteúdo da Proposta de Preço apresentada para participar da presente Licitação 
não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com 
qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação antes da adjudicação 
do objeto da referida licitação;  
 
e) que o conteúdo da Proposta de Preço apresentada para participar da presente Licitação 
não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de 
qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das Propostas de Preço; e 
  
f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos 
poderes e informações para firmá-la.  
 

(Cidade) – (Estado), (dia) de (mês) de 2020.   
__________________________________________________________________ 

Representante Legal: Nome - Cargo/Função 
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ANEXO XI 
 

MODELO DE TERMO DE RENÚNCIA 
  

CONCORRÊNCIA Nº 001/2020 – Crea-RJ PROCESSO Nº 2019400407 

Denominação/Razão Social: 
 

Endereço (completo): 
 

CNPJ/MF nº: 
 

Inscrição Estadual nº: Inscrição Municipal nº: 

Telefone 1: 
 

Telefone 2:  E-mail 1: E-mail 1: 

  
A pessoa jurídica acima identificada, neste ato representada legalmente por Nome, 
portador(a) da carteira de identidade nº XXX, emitida pelo(a) XXX, e inscrito(a) no CPF/MF 
sob o nº XXX, DECLARA, sob as penas da lei, que Não pretende recorrer da decisão da 
Comissão Permanente de Licitação – CPL do Crea-RJ, que julgou os documentos de 
habilitação, renunciando, assim, expressamente, ao direito de recurso e ao prazo respectivo, 
concordando, em consequência, com o curso do procedimento licitatório.  
 
  

(Cidade) – (Estado), (dia) de (mês) de 2020. 
  

  

__________________________________________________________________ 

Representante Legal: Nome - Cargo/Função 
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ANEXO XII  
 

PROPOSTA DE PREÇOS 
  

CONCORRÊNCIA Nº 001/2020 – Crea-RJ PROCESSO Nº 2019400407 

Denominação/Razão Social: 
 

Endereço (completo): 
 

CNPJ/MF nº: 
 

Inscrição Estadual nº: Inscrição Municipal nº: 

Telefone 1: 
 

Telefone 2:  E-mail 1: E-mail 1: 

Banco (número e nome) 
 

Agência  Conta Corrente 

  
23.2.1. A pessoa jurídica acima identificada, neste ato representada legalmente por Nome, 
portador(a) da carteira de identidade nº XXX, emitida pelo(a) XXX, e inscrito(a) no CPF/MF sob o 
nº XXX, PROPÕE, para a prestação de serviços de engenharia, referente à reforma do 
Sistema de Elevadores  do edifício sede do Crea-RJ, composto por 3 (três) equipamentos, de 
acordo com as especificações contidas no Edital acima identificado e seus Anexos, em especial, no 
Projeto Básico nº 003/2020-SOMA, bem como na Planilha com identificação e características 
técnicas dos equipamentos a serem utilizados, a esta juntada, o 
 

PREÇO GLOBAL DE R$ ________________________ (_____________________),  
 

neste já constado e computadas todas as despesas acessórias e necessárias, relativas ao objeto 
desta Licitação, como encargos fiscais, trabalhistas, previdenciários e comerciais, bem como 
materiais novos e de primeira qualidade, mão de obra, transportes, ferramentas, equipamentos, 
taxas de administração, lucros e quaisquer outras despesas incidentes sobre o objeto do presente 
certame, conforme o Cronograma Físico-Financeiro abaixo, no formato e modelo indicados no 
Anexo I (PB). 
 

Descrição 
Duração  

(dias corridos) 

Prazo 

(dias corridos) % Valor 

Início Fim 

Data da assinatura do Contrato 15 0 15 0% - 

R
e
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d
o
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a
d

o
r
 

1
 

E
T
A

P
A

S
 

 

1. Preparação do poço e casa de máquinas 150 15 165 10%   

2. Entrega dos componentes do elevador 60 315 375 14%   

3. Instalação dos Componentes 150 315 465 6%   

4. Testes de funcionamento 90 405 495 3,33%   

R
e
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a

 

d
o

 

e
le

v
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d

o
r
 

2
 

E
T
A

P
A

S
 

 

1. Preparação do poço e casa de máquinas 150 120 270 10%   

2. Entrega dos componentes do elevador 60 435 495 14%   

3. Instalação dos Componentes 150 435 585 6%   

4. Testes de funcionamento 90 525 615 3,33%   

 R
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d
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a
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E
T
A
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A

S
 

 

1. Preparação do poço e casa de máquinas 150 240 390 10%   

2. Entrega dos componentes do elevador 60 555 615 14%   

3. Instalação dos Componentes 150 555 705 6%   

4. Testes de funcionamento 90 645 735 3,33%   

Todos Prestação do serviço de manutenção 365 0 1100 0% 

Valor distribuído 

entre os outros 
itens da proposta 

DURAÇÃO TOTAL DOS SERVIÇOS 1085 dias (36 meses)     

CUSTO TOTAL 100%   
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E, pela presente, DECLARA: 

1. inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente aos da Lei nº 8.666, de 1993, e 
às cláusulas e condições constantes deste Edital e seus anexos. 

2. que, ao prestar o serviço, objeto desta Licitação, serão obedecidas a estipulações constantes 
no Edital correspondente à Concorrência nº 001/2020, asseverando que serão observadas, 
integralmente, as normas existentes e aplicáveis ao objeto a ser contratado. 

3. que o prazo de validade desta Proposta de Preço é de 90 (noventa) dias, a contar da data da 

abertura dos Envelopes 2 – Proposta de Preço, na Sessão Pública correspondente. 
 
4. que o prazo de execução do serviço não será superior a 36 (trinta e seis) meses, a contar da 
data da assinatura do Contrato, sendo 24 (vinte quatro) meses, para a prestação do serviço de 

reforma do Sistema de Elevadores do edifício sede do Crea-RJ, e os 12 (doze) meses restantes 
para o serviço de manutenção preventiva e corretiva do referido Sistema;  
 
5. o prazo de garantia do serviço não será inferior a 05 (cinco) anos, contados da data da 
assinatura do recebimento definitivo do serviço;  
 
6. que iniciará a prestação do serviço até 15 (quinze) dias após a assinatura do Contrato. 
 

Local e data. 

 
 (Nome e assinatura do representante legal) 

 

Importante: a Proposta de Preço deverá ser impressa em papel timbrado da proponente e, se 

for juntada procuração, deverá estar acompanhada de documento de identidade do(a) outorgante 

e do outorgado(a).  
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ANEXO XIII 
 

MINUTA DO CONTRATO 
 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
ENGENHARIA Nº ..../...., QUE FAZEM ENTRE 
SI CELEBRAM O CONSELHO REGIONAL DE 
ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE 
JANEIRO - CREA-RJ E A EMPRESA ...  

 
 
O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro - Crea-RJ, pessoa 
jurídica de direito público, ex vi do art. 80 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, 
inscrito no CNPJ/MF sob o n° 34.260.596/0001-80, com sede na Rua Buenos Aires, nº 40 - 
Centro - Rio de Janeiro - RJ, doravante denominado Contratante, neste ato representado 
por seu Presidente, ..., portador da carteira de identidade nº ..., emitida pelo Crea-RJ, e 
inscrito no CPF/MF sob o n° ..., e o(a) Denominação/Razão Social da Pessoa Jurídica, 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº ..., situada na Rua ..., nº ..., 
Bairro – Município - UF, doravante denominada Contratada, neste ato representada por 
seu(sua) ..., Nome, nacionalidade, estado civil, profissão, portador(a) da carteira de 
identidade nº ..., expedida pelo ..., e inscrito(a) no CPF/MF sob o nº ..., tendo em vista o que 
consta no Processo nº 2019400407, e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 
21 de junho de 1993, resolvem celebrar o presente Contrato, decorrente do resultado 

adjudicado da Concorrência nº 001/2020, mediante as cláusulas e condições a seguir 
enunciadas. 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 
1. O objeto do presente Contrato é a contratação da prestação do serviço de reforma do 
Sistema de Elevadores do Contratante, composto de 3 (três) equipamentos, em 
funcionamento no seu edifício sede, no endereço acima identificado, nas condições 
estabelecidas no Projeto Básico nº 003/2020-SOMA e demais documentos técnicos que se 
encontram anexos ao Instrumento Convocatório da Concorrência nº 001/2020, que deu 
origem a este instrumento contratual. 
 
1.1. Este Contrato vincula-se ao Edital da Concorrência nº 001/2020 e seus anexos e à 
Proposta de Preço vencedora, independentemente de transcrição, como também à Planilha 
juntada a ela, com identificação e características técnicas dos equipamentos a serem 
utilizados. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA 
2. O prazo de vigência deste Contrato é de 36 (trinta e seis) meses, com início na data de 
.../.../... e encerramento em .../.../..., cujas etapas observarão o Cronograma Físico-
Financeiro, apresentado junto à Proposta de Preço da Contratada.  
 

2.1. A prestação do serviço de reforma do Sistema de Elevadores do Contratante terá início 
em até 15 (quinze) dias, após a assinatura deste Contrato, com o prazo de 24 (vinte e 
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quatro) meses para o seu encerramento desse serviço, com a prestação do serviço de 
manutenção preventiva e corretiva, nos últimos 12 (doze) meses. 

2.1. A prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato será precedida da 
correspondente adequação do Cronograma Físico-Financeiro, bem como de justificativa e de 
autorização da autoridade competente para a celebração do ajuste, devendo ser formalizada 
por meio de Termo Aditivo, com juntada nos autos do processo administrativo. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO  
3. O valor total da contratação é de R$ ... (...). 
 

Descrição 

Duração 

(dias 
corridos) 

Prazo 
(dias 

corridos) 
% Valor 

Início Fim 

Data da assinatura do Contrato 15 0 15 0% - 
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S
 

 

1. Preparação do poço e casa de máquinas 150 15 165 10%   

2. Entrega dos componentes do elevador 60 315 375 14%   

3. Instalação dos Componentes 150 315 465 6%   

4. Testes de funcionamento 90 405 495 3,33%   
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1. Preparação do poço e casa de máquinas 150 120 270 10%   

2.   Entrega dos componentes do elevador 60 435 495 14%   

3. Instalação dos Componentes 150 435 585 6%   

4. Testes de funcionamento 90 525 615 3,33%   
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1. Preparação do poço e casa de máquinas 150 240 390 10%   

2. Entrega dos componentes do elevador 60 555 615 14%   

3. Instalação dos Componentes 150 555 705 6%   

4. Testes de funcionamento 90 645 735 3,33%   

Todos Prestação do serviço de manutenção 365 0 1100 0% 
Valor distribuído 
entre os outros 

itens da proposta 

DURAÇÃO TOTAL DOS SERVIÇOS 1085 dias (36 meses)     

CUSTO TOTAL 100%   

 
3.1. No valor total da contratação, acima identificado, estão incluídas todas as despesas 
ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou 
impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, bem 
como taxas de licenciamento, administração, frete, seguro e outros necessários ao 
cumprimento integral do objeto da contratação. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
4. As despesas com os serviços de que trata o objeto deste instrumento está a cargo do 
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.030 – Manutenção e Conservação de Bens 
Imóveis, conforme disponibilidade orçamentária constante do respectivo processo. 
 

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 
5. A forma, o prazo para pagamento à Contratada e demais condições a ele referentes 
encontram-se definidos no Projeto Básico nº 003/2020-SOMA. 

mailto:crea-rj.org.br@crea-rj.org.br
http://www.crea-rj.org.br/


 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO – CREA-RJ 

 
EDITAL DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA Nº 001/2020  

 
PROCESSO ADMINSTRATIVO Nº 2019400407 

 
 UASG CREA-RJ: 389090 

 

  

                                           Rua Buenos Aires, nº 40, 9º - Centro – Rio de Janeiro – RJ – CEP 20.070-020                                    77 
 Telefone: (21) 2179-2000 

Endereço Eletrônico: crea-rj.org.br@crea-rj.org.br - Home-page: http://www.crea-rj.org.br 

 

 
CLÁUSULA SEXTA – GARANTIA DE EXECUÇÃO 

6. Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme regras constantes 
do Projeto Básico nº 003/2020-SOMA. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – MODELO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO 
7. O modelo de execução dos serviços pela Contratada, os materiais que serão 
empregados, a disciplina do recebimento do objeto e a fiscalização pelo Contratante são 
aqueles previstos no Projeto Básico nº 003/2020-SOMA. 

 
CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE E DA CONTRATADA 
8. As obrigações do Contratante e da Contratada são aquelas previstas no Projeto Básico 
nº 003/2020-SOMA. 

 
CLÁUSULA NONA – DA SUBCONTRATAÇÃO 
9. É permitida a subcontratação parcial do objeto, respeitadas as condições e obrigações 
estabelecidas no Projeto Básico nº 003/2020-SOMA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DAS ALTERAÇÕES 
10. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, 
de 1993, bem como do Anexo X da IN SEGES/MP nº 05, de 2017, no que couber. 
 
10.1. A diferença percentual entre o valor global do Contrato e o preço global de referência 
não poderá ser reduzida em favor da Contratada, em decorrência de aditamentos que 

modifiquem a planilha orçamentária. 

10.1.1. Na hipótese de celebração de aditivos contratuais para a inclusão de novos serviços, 
o preço desses serviços será calculado considerando o custo de referência, especificado no 
orçamento da licitação, subtraindo desse preço de referência a diferença percentual entre o 
valor do orçamento e o valor global do Contrato, obtido na licitação, com vistas a garantir o 
equilíbrio econômico-financeiro do Contrato e a manutenção do percentual de desconto 
ofertado pela Contratada, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, e 

aos artigos 14 e 15 do Decreto nº 7.983, de 2013. 
 

10.2. O Contrato será realizado por execução indireta, sob o regime de empreitada por preço 
global. 
 
10.3. A assinatura do presente Contrato implica a concordância da Contratada com a 
adequação do Projeto Básico nº 003/2020-SOMA, a que se vincula, sendo que eventuais 

alegações de falhas ou omissões, não poderão ultrapassar, no seu conjunto, a 10% (dez por 
cento) do valor total do Contrato, nos termos do art. 13, II do Decreto nº 7.983, de 2013. 
 
10.4. Na assinatura do presente Contrato, a Contratada declara sua responsabilidade 
exclusiva sobre a quitação dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do Contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
11. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Projeto Básico 
nº 003/2020-SOMA. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES  
12. É vedado à Contratada interromper a execução dos serviços, sob a alegação de 

inadimplemento por parte do Contratante, salvo nos casos previstos em lei. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
13. A disciplina inerente ao recebimento do objeto é aquela prevista no Projeto Básico nº 
003/2020-SOMA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – RESCISÃO 
14. O presente Contrato poderá ser rescindido: 
 
a) nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências 
indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no 
Projeto Básico nº 003/2020-SOMA; 
b) amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.  
 
14.1. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à 
Contratada o direito à prévia e ampla defesa. 
 
14.2. A Contratada reconhece os direitos do Contratante, em caso de rescisão 
administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
14.3. O termo de rescisão, sempre que possível, deverá indicar: 
a) balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos em relação ao 

Cronograma Físico-Financeiro, atualizado; 
b) relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 
c) indenizações e multas. 
 
14.4. O não pagamento dos salários e demais verbas trabalhistas, bem como pelo não 
recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço (FGTS), em relação aos empregados da Contratada que efetivamente 
participarem da execução do contrato, será causa de rescisão por ato unilateral e escrito do 
Contratante. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS 
15. Os casos omissos serão decididos pelo Contratante, segundo as disposições contidas na 
Lei nº 8.666, de 1993, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as 
disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas 
e princípios gerais dos contratos. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO 
16. Incumbirá ao Contratante providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no 
Diário Oficial da União - DOU, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO 
17. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Contrato será o da 

Seção Judiciária do Rio de Janeiro - Justiça Federal. 
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Para firmeza e validade do pactuado, o presente Contrato foi lavrado em 2 (duas) vias de 
igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contratantes. 

  
Rio de Janeiro, XX de XXX de XXX. 

 

Engenheiro XXX 

Presidente do Crea-RJ 

 

Nome 

Representante Legal da Pessoa Jurídica Contratada 

 

 

Testemunhas: 
 

Nome: 

Cédula de Identidade nº: 

Órgão emissor: 

CPF/MF nº: 

Assinatura: 

Nome: 

Cédula de Identidade nº: 

Órgão emissor: 

CPF/MF nº: 

Assinatura: 
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ANEXO XIV 
 

PORTARIA AD/PRES/RJ Nº 0118/2020, DE 26 DE OUTUBRO DE 2020  
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