.

PARÁGRAFO QUARTO – Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer
fatura por culpa da CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias ficará suspenso,
prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva reapresentação.
PARÁGRAFO QUINTO – A CONTRATADA deverá apresentar, juntamente com a
fatura, o comprovante de recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados
atuantes na obra.
PARÁGRAFO SEXTO - Os itens administração local e projetos executivos
estruturais serão medidos e pagos com a quantidade que expressar o percentual
mensal de serviços executados.
PARÁGRAFO SÉTIMO – O pagamento de serviços executados antes das datas
previstas nos cronogramas (obras adiantadas) dependerá das disponibilidades de
caixa, observado o percentual de desconto a que se refere ao parágrafo sétimo.
PARÁGRAFO OITAVO – O pagamento somente será liberado mediante
apresentação, pela CONTRATADA, dos seguintes documentos, que deverão estar
dentro dos respectivos prazos de validade, quando for o caso: a) respectivas
medições, faturas e notas fiscais; b) comprovante de recolhimento da contribuição
previdenciária; c) comprovante de recolhimento da contribuição do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço – FGTS; d) Cópia do documento de Anotação de
Responsabilidade Técnica – ART, emitida pelo CREA ou pelo CAU, a ser
apresentado no caso da realização da primeira medição ou quando houver alteração
do profissional responsável.
PÁRAGRAFO NONO – Somente serão pagos os quantitativos efetivamente medidos
pela fiscalização, justificando-se nos autos toda e qualquer divergência em relação à
estimativa.
PARÁGRAFO DÉCIMO - O pagamento por eventuais serviços ou itens não
previstos, desde que devidamente justificados e previamente aprovados pela
fiscalização e ratificado pelo ORDENADOR será feito com base no custo unitário
constante do Sistema EMOP. Os itens novos não constantes do Sistema EMOP
terão seus preços limitados aos indicados nos sistemas de orçamentação de obras
ou, em caso de inexistência destes, ao menor preço obtido junto à no mínimo três
fornecedores especializados.
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - No caso de prestador de serviço, fora do
Município de Niterói, também deverá ser apresentado o RANFS (Registro Auxiliar de
Nota Fiscal de Serviço).
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CLÁUSULA QUINTA: DO REAJUSTE
Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data de apresentação da proposta do
licitante, consoante previsto no art. 40, XI da Lei nº 8.666, poderá a contratada fazer
jus ao reajuste do valor contratual que deverá retratar a variação efetiva do custo de
produção ou dos insumos utilizados na consecução do objeto contratual com base
na fórmula
R = Po li – lo
Lo
Onde:
R - É o valor do reajustamento procurado;
Po – é preço inicial dos serviços a serem reajustados
li – é o Índice publicado pela revista “conjuntura econômica” da Fundação Getúlio
Vargas, referente ao mês de execução dos serviços e obras
lo - É o preço unitário contratual
o reajustamento será calculado pelo índice da coluna 6 INCC – edificações (antiga
coluna 35 – edificações)
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A prorrogação de prazos a pedido da CONTRATADA, e
sem culpa do CONTRATANTE, não enseja reajuste ou correção.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Será objeto de reajuste apenas o valor remanescente e
ainda não pago.
CLÁUSULA SEXTA: DA GARANTIA
A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 30
(trinta) dias corridos, contados da data da assinatura do contrato, comprovante de
prestação de garantia da ordem de até 0,5% (meio por cento) a ser prestada em
qualquer das modalidades e limites de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 56 da Lei n.º
8.666/93, a ser restituída após sua execução satisfatória.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A garantia prestada não poderá se vincular a outras
contratações, salvo após sua liberação.
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PARÁGRAFO SEGUNDO – Caso o valor da proposta vencedora seja inferior a 80 %
do menor valor a que se referem às alíneas “a” e “b”, art. 48, parágrafo 1º da Lei n.º
8.666/93, será exigida para assinatura do contrato, prestação de garantia adicional,
dentre as modalidades previstas no parágrafo 1º do art. 56 da Lei n.º 8.666/93, igual
à diferença entre o valor resultante do parágrafo 1º do art. 48 da Lei Federal n.º
8.666/93 e o valor da correspondente proposta.
PARÁGRAFO TERCEIRO – O levantamento da caução contratual por parte da
CONTRATADA, respeitadas as disposições legais, dependerá de requerimento da
interessada, acompanhado do documento de recibo correspondente, após a
aceitação definitiva da obra.
PARÁGRAFO QUARTO – Em caso de rescisão decorrente de ato praticado pela
CONTRATADA, a garantia reverterá integralmente ao CONTRATANTE, que
promoverá a cobrança de eventual diferença que venha a ser apurada entre o
importe da caução prestada e o débito verificado.
PARÁGRAFO QUINTO – Sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis, o
CONTRATANTE se utilizará da garantia dada para a finalidade de se ressarcir de
possíveis prejuízos que lhe venham a ser causados pela CONTRATADA, na
recomposição das perdas e danos sofridos. A CONTRATADA ficará obrigada a
reintegrar o valor da garantia no prazo de 3 (três) dias úteis seguintes à sua
notificação.
PARÁGRAFO SEXTO – Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art.
65 da Lei n.º 8.666/93, a CONTRATADA deverá complementar, no prazo de 72
(setenta e duas) horas, o valor da caução para que seja mantido o percentual de 3%
(três por cento) do valor do Contrato.
PARÁGRAFO SÉTIMO – Nos casos em que valores de multa venham a ser
descontados da garantia, seu valor original será recomposto no prazo de 72 (setenta
e duas) horas, sob pena de rescisão administrativa do contrato.
CLÁUSULA SÉTIMA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes do presente CONTRATO no valor de xxxxxxxxxxxxxx
correrão a conta desta empresa da seguinte forma: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
CLÁUSULA OITAVA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
Constituem obrigações do CONTRATANTE:
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a) realizar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas
neste contrato;
b) fornecer à CONTRATADA documentos, informações e demais elementos que
possuir, pertinentes à execução do presente contrato;
c) exercer a fiscalização do contrato;
d) receber provisória e definitivamente o objeto do contrato nas formas definidas
neste contrato.
CLÁUSULA NONA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) conduzir a execução do contrato de acordo com a legislação vigente;
b) atender todas as especificações constantes do edital, de seus anexos e da
proposta;
c) executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos os níveis de
trabalho;
d) manter, durante toda a duração deste contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas para
participação na licitação;
e) tomar as medidas preventivas necessárias para evitar danos a terceiros, em
consequência da execução dos trabalhos;
f) se responsabilizar integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e
prejuízos, de qualquer natureza, que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes da execução do objeto deste contrato, respondendo por si e por seus
sucessores;
g) prestar, sem quaisquer ônus para o CONTRATANTE, os serviços necessários à
correção e revisão de falhas ou defeitos verificados na execução do objeto, sempre
que a ela imputáveis;
h) iniciar e concluir a obra nos prazos estipulados;
i) manter preposto no local da obra, para prover o que disser respeito à regular
execução dos serviços;
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j) atender as determinações e exigências formuladas pelo CONTRATANTE;
k) se responsabilizar, por todos os ônus, encargos e obrigações comerciais, fiscais,
sociais, tributárias, trabalhistas e previdenciárias, ou quaisquer outras previstas na
legislação em vigor, bem como por todos os gastos e encargos com material e mãode-obra necessária à completa realização das obras, até a sua entrega
perfeitamente concluída;
l) obedecer às normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT), no que concerne à despesa da contratação com vínculo
empregatício do pessoal a ser empregado na execução das obras, englobando
todas e quaisquer despesas decorrentes da execução dos contratos de trabalho em
razão de horário, condição ou demais peculiaridades;
m) se responsabilizar integralmente pela iluminação, instalações e despesas delas
provenientes, e equipamentos acessórios necessários à fiel execução das obras
contratadas;
n) se responsabilizar integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais
empregados, que devem guardar conformidade com as especificações dos Projetos
Básico e Executivo, com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas –
ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a serem atestadas pelo
CONTRATANTE.
o) se responsabilizar durante todo o prazo de execução dos serviços pelo
cumprimento das Normas de Segurança e Medicina do Trabalho, conforme disposto
no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal e demais legislações aplicáveis,
com vistas a prevenir acidentes de quaisquer natureza com as máquinas,
equipamentos, aparelhagem e empregados, seus ou de terceiros, na execução de
obras ou serviços ou em decorrência deles.
p) manter constante e permanentemente vigilância sobre os serviços e as obras
executados, bem como sobre os equipamentos e materiais, cabendo-lhe total
responsabilidade por quaisquer perdas e danos, que eventualmente venham a
ocorrer até a Aceitação Definitiva das Obras.
q) proceder à matrícula da obra junto ao INSS, no prazo máximo de até 30 (trinta)
dias a contar da assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigação
condição para a liberação dos pagamentos.
r) obriga-se a apresentar no final da obra a Planta Cadastral (AS BUILT) constando
todos os elementos físicos executados, durante a execução dos serviços e, ainda, a
CND do INSS relativo à obra.
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s) obriga-se a apresentar, a cada 3 (três) meses, prova de que:
s.1) está pagando os salários até o quinto dia útil de cada mês seguinte ao
vencimento ou na forma estabelecida no Estatuto, no último caso;
s.2) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdência Social dos empregados
vinculados à obra; e
s.3) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuições e
encargos.
t) registrar todos os seus empregados, previamente, junto à Fiscalização do
CONTRATANTE, através de listagem escrita constando nome completo, número do
documento de identidade e profissão/função.
u) registrar o Contrato e a Anotação de Responsabilidade Técnica no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia – CREA/RJ ou no Conselho de Arquitetos e
Urbanistas – CAU/RJ, na forma da legislação pertinente.
v) A contratada deverá observar, na execução das obras, as normas de
acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida,
em especial a NBR 9050 e o Decreto Federal nº 5.296/2004.
x) observar o cumprimento da Lei Municipal nº 3.270/2017, que reserva 3% (três por
cento) dos postos de trabalho oriundos deste contrato para moradores em situação
de rua, assistidos por politicas da Secretaria Municipal de Assistência Social, nos
termos do art.2º,§1º, desde que atendidos os requisitos profissionais definidos pela
Empresa contratante.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A CONTRATADA se responsabilizará, na forma do
Contrato, por todos os ônus, encargos e obrigações comerciais, fiscais, sociais,
tributárias, trabalhistas e previdenciárias, ou quaisquer outras previstas na legislação
em vigor, bem como por todos os gastos e encargos com material e mão-de-obra
necessária à completa realização dos serviços, até o seu término.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A CONTRATADA é a única e exclusiva responsável
pelos ônus trabalhistas gerados por seus empregados, que porventura serão
utilizados por força da execução do presente contrato.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Em caso do ajuizamento de ações trabalhistas pelos
empregados da CONTRATADA ou da verificação da existência de débitos
previdenciários, decorrentes da execução do presente contrato pela CONTRATADA,
com a inclusão do Município do Niterói no polo passivo como responsável
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subsidiário, o CONTRATANTE poderá reter, das parcelas vincendas, o
correspondente a três vezes o montante dos valores em cobrança, que serão
complementados a qualquer tempo com nova retenção em caso de insuficiência.
PARÁGRAFO QUARTO – A retenção prevista na alínea ii será realizada na data do
conhecimento pelo Município de Niterói da existência da ação trabalhista ou da
verificação da existência de débitos previdenciários.
PARÁGRAFO QUINTO – Somente será liberada com o trânsito em julgado da
decisão de improcedência dos pedidos ou do efetivo pagamento do título executivo
judicial ou do débito previdenciário pela Adjudicatária.
PARÁGRAFO SEXTO – Em não ocorrendo nenhuma das hipóteses previstas na
alínea iv, o CONTRATANTE efetuará o pagamento devido nas ações trabalhistas ou
dos encargos previdenciários, com o valor retido, não cabendo, em nenhuma
hipótese, ressarcimento à CONTRATADA.
PARÁGRAFO SÉTIMO – Ocorrendo o término do contrato sem que tenha se dado a
decisão final da ação trabalhista ou decisão final sobre o débito previdenciário, o
valor ficará retido e será pleiteado em processo administrativo após o trânsito em
julgado e/ou o pagamento da condenação/dívida.
CLÁUSULA DÉCIMA: DA EQUIPE TÉCNICA DA CONTRATADA
As obras objeto deste contrato serão executadas sob a direção e Responsabilidade
Técnica do (a) Engenheiro(a) _______________, que fica autorizado(a) a
representar a CONTRATADA em suas relações com o CONTRATANTE.
PARÁGRAFO ÚNICO – A CONTRATADA se obriga a manter o(a) engenheiro(a)
acima indicado(a) como Responsável Técnico na direção dos trabalhos e no local
das obras até o seu final. A substituição do Responsável Técnico poderá ser feita
por outro de igual lastro de experiência e capacidade, cuja aceitação ficará a
exclusivo critério do CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA: DA FISCALIZAÇÃO
O contrato deverá ser executado fielmente, de acordo com as cláusulas e condições
avençadas, nos termos do instrumento convocatório, do cronograma físico-financeiro
e da legislação vigente, respondendo o inadimplente pelas consequências da
inexecução total ou parcial.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A fiscalização da execução das obras caberá aos
fiscais:
30/43

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS ROBERTO DENESZCZUK ANTONIO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/02/2019 às 10:51 , sob o número WCOA19700102815
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1007732-88.2016.8.26.0152 e código 42F81D2.

Proc. 510004587/2018
fls. 6611
12/12/2018

.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar
todas as condições, métodos e processos de inspeção, verificação e controle
adotados pela fiscalização, obrigando-se a lhe fornecer todos os dados, elementos,
explicações, esclarecimentos e comunicações de que esta necessitar e que forem
julgados necessários ao desempenho de suas atividades.
PARÁGRAFO TERCEIRO – A instituição e a atuação da fiscalização pelo
CONTRATANTE não exime a CONTRATADA de manter fiscalização própria,
competindo-lhe fazer minucioso exame da execução das obras, de modo a permitir
que, a tempo e por escrito, sejam apresentadas à Fiscalização todas as divergências
ou dúvidas porventura encontradas que venham a impedir o bom desempenho do
contrato, para o devido esclarecimento.
PARÁGRAFO QUARTO – O representante da CONTRATANTE anotará em registro
próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços
mencionados, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou
defeitos observados.
PARÁGRAFO QUINTO – As decisões e providências que ultrapassarem a
competência do representante da CONTRATANTE deverão ser solicitadas a seus
superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.
CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA: DA RESPONSABILIDADE
A CONTRATADA é responsável por danos causados ao CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato, não excluída ou
reduzida essa responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo
acompanhamento da execução por órgão da Administração.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Caberá à CONTRATADA arcar com todas as despesas
relativas ao prêmio do Seguro de Risco e Responsabilidade Civil do Construtor,
ficando condicionado o pagamento, de toda e qualquer fatura, à apresentação da
apólice de seguro em vigor.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A CONTRATADA manterá na forma da lei, seguro total
obrigatório contra acidentes de trabalho, correndo exclusivamente às suas expensas
quaisquer despesas não cobertas pela respectiva apólice.
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PARÁGRAFO TERCEIRO – Correrão por exclusiva conta, responsabilidade e risco
da CONTRATADA, as consequências que advierem de:
a) sua negligência, imperícia, imprudência e/ou omissão, inclusive de seus
empregados e prepostos;
b) imperfeição ou insegurança nas obras e/ou nos serviços;
c) falta de solidez das obras e/ou serviços executados, mesmo verificada após o
termino deste contrato;
d) violação do direito de propriedade industrial;
e) furto, perda, roubo, deterioração, ou avaria dos maquinários, equipamentos e
materiais utilizados na execução de obras e/ou serviços;
f) ato ilícito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir
às obras e aos serviços;
g) esbulho possessório;
h) infiltrações de qualquer espécie ou natureza;
i) prejuízos causados à propriedade de terceiros.
PARÁGRAFO QUARTO – A CONTRATADA é responsável por encargos
trabalhistas, inclusive decorrentes de acordos, dissídios e convenções coletivas,
previdenciários, fiscais e comerciais oriundos da execução do contrato, podendo o
CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovação do cumprimento de tais
encargos como condição do pagamento dos créditos da CONTRATADA.
PARÁGRAFO QUINTO – A CONTRATADA será obrigada a reapresentar a Certidão
Negativa de Débito junto ao INSS (CND), a Certidão Negativa de Débitos de tributos
e Contribuições Federais, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas e o Certificado
de Regularidade do FGTS (CRF), sempre que expirados os respectivos prazos de
validade.
PARÁGRAFO SEXTO – A ausência da apresentação dos documentos mencionados
nos PARÁGRAFOS ACIMA ensejará a retenção do valor do pagamento da
parcela(s) devida(s), que só poderá ser realizado mediante a regularização da falta.
PARÁGRAFO SÉTIMO – A comissão de fiscalização do contrato poderá a qualquer
tempo, caso tome conhecimento de existência de débito trabalhistas da
CONTRATADA, solicitar a autoridade superior a retenção do pagamento à
CONTRATADA prevista no parágrafo terceiro da cláusula quarta.
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CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA: DO DIÁRIO DE OBRAS
A CONTRATADA fornecerá e manterá, no local da obra, um DIÁRIO DE OBRAS,
com todas as folhas devidamente numeradas e rubricadas pelo seu representante e
pela Fiscalização, no qual serão obrigatoriamente registrados:
I – pela CONTRATADA:
a) as condições meteorológicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;
b) as falhas nos serviços de terceiros, não sujeitas a sua ingerência;
c) as consultas à Fiscalização;
d) as datas de conclusão de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma
aprovado;
e) os acidentes ocorridos no decurso do trabalho;
f) as respostas às interpelações da Fiscalização;
g) a eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra;
h) outros fatos que, a juízo da CONTRATADA, devam ser objeto de registro;
II – pela Fiscalização:
a) o atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA;
b) o juízo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos,
especificações, prazos e cronogramas;
c) as observações cabíveis a propósito dos lançamentos da CONTRATADA;
d) as respostas às consultas lançadas ou formuladas pela CONTRATADA;
e) as restrições que lhe pareçam cabíveis a respeito do andamento dos trabalhos ou
do desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;
f) a determinação de providências para o cumprimento do projeto e especificações;
g) outros fatos ou observações cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de
fiscalização.
PARÁGRAFO ÚNICO: Ao final da obra, o Diário referido será de propriedade do
CONTRATANTE.
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CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA: DO REGIME DE EXECUÇÃO
A execução das obras objeto do presente contrato obedecerá ao Projeto Básico e ao
Projeto Executivo.
CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA: DO CRONOGRAMA
O programa mínimo de progressão dos trabalhos e do desenvolvimento das obras
obedecerá à previsão das etapas mensais constantes do Cronograma FísicoFinanceiro. ANEXO VI
CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA: DAS MEDIÇÕES
A CONTRATADA deverá apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento do
Memorando de Início, como uma das condições para emissão da primeira medição:
a) O Plano de Segurança no Trabalho a ser implementado na execução dos
serviços, com base nas características das obras a serem executadas e os riscos
inerentes;
b) O visto do CREA-RJ ou CAU/RJ, caso a CONTRATADA seja de outro Estado da
Federação.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – As medições serão efetuadas de acordo com o avanço
físico real dos serviços, devendo estar de acordo com os cronogramas apresentados
pela contratada e aprovados pela fiscalização da EMUSA, justificando-se eventual
divergência. As medições serão feitas ao final de cada mês pela fiscalização,
observados os critérios de qualidade e de acordo com as especificações ditadas
pela EMUSA.
PARÁGRAFO SEGUNDO – As medições dos serviços corresponderão àqueles
efetivamente realizados e seu perfeito cumprimento, consoante o regime de
execução por preço unitário adotado, cabendo à fiscalização efetuar os
levantamentos dos serviços executados. Será elaborada memória de cálculo das
medições (elaboração dos croquis de cálculo das quantidades medidas) com
identificação dos locais da sua realização.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Nos projetos de Arquitetura, Cálculo Estrutural e
Geotecnia e de Instalações prediais e especiais serão adotados os seguintes
critérios de medição, obedecendo-se os percentuais mencionados para seu
pagamento.
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PARÁGRAFO QUARTO – Caso haja necessidade de acréscimo no item
“Administração Local”, decorrente de acréscimo do preço contratado, deverá ser
observada a mesma metodologia de cálculo da EMOP para o valor total do contrato
após o aditamento, e não apenas para a parcela aditivada individualmente.
PARÁGRAFO QUINTO – A fiscalização da EMUSA, no prazo de até 10 (dez) dias
úteis, após a medição, entregará à CONTRATADA o cálculo da medição, para fins
de faturamento.
PARÁGRAFO SEXTO - As medições dos itens de transporte deverão indicar a
origem, o destino, o percurso e o equipamento utilizado.
CLÁUSULA DÉCIMA-SÉTIMA: DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
O presente contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, desde que
por força de circunstância superveniente, nas hipóteses previstas no artigo 65, da
Lei n.º 8.666/93, mediante termo aditivo.
PARÁGRAFO ÚNICO – A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas
condições contratuais, e mediante termo aditivo, os acréscimos ou supressões que
se fizerem necessários na obra, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento)
ou 50% (cinquenta por cento) em caso de reforma, do valor inicial atualizado do
contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA-OITAVA: DA ENTREGA E ACEITAÇÃO DA OBRA
Após concluída, a obra será recebida provisoriamente, mediante termo
circunstanciado assinado pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização,
assim como pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da
contratada.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Na hipótese de recusa de aceitação, por não
atendimento às exigências do CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá reexecutar
as obras, passando a contar os prazos para pagamento e demais compromissos do
CONTRATANTE a partir da data da efetiva aceitação.
PARÁGRAFO SEGUNDO – O objeto do presente contrato será recebido
provisoriamente, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débito (CND)
junto ao INSS; a comprovação de regularidade fiscal em relação aos tributos
incidentes sobre a atividade objeto deste contrato; e do Certificado de Regularidade
da Situação Fiscal junto ao FGTS, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita
da CONTRATADA, após parecer circunstanciado de comissão ou de membro
designado pelo CONTRATANTE, com a aprovação, pela Fiscalização, dos desenhos
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as built, que deverão ser entregues em original, no formato e apresentação definidos
pelo CONTRATANTE, sem qualquer ônus adicional para este;
PARÁGRAFO TERCEIRO – O objeto do presente contrato será recebido
definitivamente, em prazo não superior a 90 (noventa) dias, após parecer
circunstanciado da Comissão depois de decorrido o prazo de observação e de
vistoria que comprove o exato cumprimento dos termos contratuais.
PARÁGRAFO QUARTO - Para a expedição do Termo de Recebimento Definitivo a
CONTRATADA deverá tomar as seguintes providências;
a) testar todos os equipamentos e instalações;
b) revisar todos os acabamentos;
c) proceder à ligação definitiva de todas as instalações, devidamente oficializadas;
d) corrigir os defeitos ou imperfeições apontados ou que venham a ser verificados
em qualquer elemento da obra/serviços executados;
e) apresentar a quitação das obrigações trabalhistas relacionadas com o pessoal
empregado na obra, inclusive quanto às Guias de Recolhimento junto ao INSS e
FGTS;
f) apresentar a Certidão Negativa de Débito (CND), fornecida pelo INSS relativo à
obra/serviços.
PARÁGRAFO QUINTO – O recebimento provisório ou definitivo não exclui a
responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou serviço, nem a éticoprofissional pela perfeita execução do contrato.
PARÁGRAFO SEXTO – Todos os originais de documentos e desenhos técnicos
preparados pela CONTRATADA para a execução dos serviços e obras contratados
serão de propriedade do CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA-NONA: DA FORÇA MAIOR
Os motivos de força maior que possam impedir a CONTRATADA de cumprir as
etapas e o prazo do contrato deverão ser alegados oportunamente, mediante
requerimento protocolado.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO – Não serão consideradas quaisquer alegações baseadas
em ocorrências não comunicadas e não aceitas pela Fiscalização, nas épocas
oportunas.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Os motivos de força maior poderão autorizar a
suspensão da execução do contrato.
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO
É facultado ao CONTRATANTE suspender a execução do contrato e a contagem
dos prazos, devidamente justificado, na forma do disposto no artigo 78, XIV da Lei
8.666/93.
CLÁUSULA VIGÉSIMA-PRIMEIRA: DA EXTINÇÃO DO CONTRATO
O presente contrato poderá ser rescindido por ato unilateral do CONTRATANTE,
pela inexecução total ou parcial de suas cláusulas e condições, nos termos dos
artigos 77 a 80, da Lei n.º 8.666/93.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os casos de rescisão contratual serão formalmente
motivados nos autos do processo administrativo, assegurado à CONTRATADA o
direito ao contraditório e à prévia e ampla defesa.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A declaração de rescisão deste contrato,
independentemente da prévia notificação judicial ou extrajudicial, operará seus
efeitos a partir da publicação em Diário Oficial.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Além das demais sanções administrativas cabíveis,
ficará a CONTRATADA sujeita à multa de 10% incidente sobre o saldo reajustado
dos serviços não executados, sem prejuízo da retenção de créditos, e das perdas e
danos que forem apuradas.
PARÁGRAFO QUARTO – Rescindido o contrato, a Administração assumirá
imediatamente o seu objeto no local e no estado em que a sua execução se
encontrar.
PARÁGRAFO QUINTO – Decretada a rescisão por culpa da CONTRATADA, a
mesma somente terá direito ao recebimento das faturas relativas às obras
executadas até a data da rescisão e apenas daquelas que estiverem em condições
de aceitação.
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PARÁGRAFO SEXTO – Decretada a extinção do contrato sem que caiba culpa à
CONTRATADA, a mesma será ressarcida dos prejuízos comprovados que houver
sofrido, tendo ainda direito a:
a) devolução da garantia;
b) pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
c) pagamento do custo de desmobilização, caso haja.
CLÁUSULA VIGÉSIMA-SEGUNDA: DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E
DEMAIS PENALIDADES
A recusa em assinar o presente contrato no prazo estipulado no Edital, bem como a
inexecução, total ou parcial do contrato, a execução imperfeita, a mora na execução,
ou qualquer impedimento ou infração contratual da CONTRATADA, sem prejuízo da
responsabilidade civil e criminal que couber e garantida a defesa prévia, ficará
sujeita às seguintes sanções previstas no artigo 87 da Lei n.º 8.666/93:
a) advertência;
b) multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, aplicada de acordo
com a gravidade da infração. Nas reincidências específicas, a multa corresponderá
ao dobro do valor da que tiver sido inicialmente imposta, observando-se sempre o
limite de 5%.
c) suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a
Administração Pública do Município de Niterói, por prazo não superior a 2 (dois)
anos;
d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública
do Município de Niterói, conforme artigo 87 da Lei Federal n.º 8.666/93.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A imposição das penalidades é de competência
exclusiva do CONTRATANTE.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A sanção prevista na alínea b desta Cláusula poderá
ser aplicada cumulativamente a outra.
PARÁGRAFO TERCEIRO – A aplicação de sanção não exclui a possibilidade de
rescisão administrativa do contrato, garantido o contraditório e a defesa prévia.
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PARÁGRAFO QUARTO – A multa administrativa prevista na alínea b não tem
caráter compensatório, não eximindo a CONTRATADA do pagamento por perdas e
danos em relação às infrações cometidas.
PARÁGRAFO QUINTO – A aplicação da sanção prevista na alínea d é de
competência exclusiva do (a) Exmo. Prefeito, devendo ser precedida de defesa do
interessado, no prazo de 10 (dez) dias.
PARÁGRAFO SEXTO – O prazo da suspensão ou da declaração de inidoneidade
será fixado de acordo com a natureza e a gravidade da falta cometida, observado o
princípio da proporcionalidade.
PARÁGRAFO SÉTIMO - O valor da multa será pago diretamente ou descontado das
próximas faturas.
PARÁGRAFO OITAVO – Nos casos em que o valor da multa for descontado de
caução que tenha sido prestada, o valor desta deverá ser recomposto no prazo
máximo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de rescisão administrativa do
contrato.
PARÁGRAFO NONO – Se a multa for de valor superior ao valor da garantia
prestada, além da perda desta, responderá a contratada pela sua diferença, a qual
será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou
ainda, quando for o caso, cobrada administrativa ou judicialmente.
PARÁGRAFO DÉCIMO – O atraso injustificado no cumprimento das obrigações
contratuais sujeitará a contratada à multa de mora de 1% (um por cento) por dia útil
que exceder o prazo estipulado, a incidir sobre o valor da nota de empenho ou do
saldo não atendido, respeitado o limite do art. 412 do Código Civil, sem prejuízo da
possibilidade de rescisão unilateral do contrato pelo CONTRATANTE ou da
aplicação das sanções administrativas.
PARÁGRAFO DÉCIMO-PRIMEIRO – A aplicação de qualquer sanção administrativa
prevista neste item deverá observar os princípios da ampla e prévia defesa,
contraditório e proporcionalidade.
CLÁUSULA VIGÉSIMA-TERCEIRA: DO RECURSO AO JUDICIÁRIO
As importâncias decorrentes de quaisquer penalidades impostas à CONTRATADA,
inclusive as perdas e danos ou prejuízos que a execução do contrato tenha
acarretado, quando superiores à garantia prestada ou aos créditos que a
CONTRATADA tenha em face do CONTRATANTE, que não comportarem cobrança
amigável, serão cobrados judicialmente.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO – Caso o CONTRATANTE tenha de recorrer ou
comparecer a juízo para haver o que lhe for devido, a CONTRATADA ficará sujeita
ao pagamento, além do principal do débito, da pena convencional de 10% (dez por
cento) sobre o valor do litígio, dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês,
despesas de processo e honorários de advogado, estes fixados, desde logo em 20%
(vinte por cento) sobre o valor em litígio.
CLÁUSULA VIGÉSIMA-QUARTA: FUSÃO, CISÃO E INCORPORAÇÃO
Nas hipóteses de fusão, cisão ou incorporação, poderá ocorrer, após a
administração verificar a inexistência de prejuízo para a execução do contrato e
desde que mantidas as condições de habilitação e qualificação técnica, econômica e
financeira exigidas no edital, a sub-rogação, por termo aditivo, do objeto deste
Contrato para a pessoa jurídica empresária resultante da alteração social.
CLÁUSULA VIGÉSIMA-QUINTA: DA SUBCONTRATAÇÃO
O presente contrato poderá ser objeto de subcontratação, desde que mediante
comunicação do CONTRATANTE.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Fica expressamente vedada a possibilidade de
subcontratação de cooperativas.
PARÁGRAFO SEGUNDO - O subcontratado será responsável, junto com a
Adjudicatária, pelas obrigações decorrentes do objeto do contrato, inclusive as
atinentes à Contratada, descritas na cláusula décima quarta, quanto aos aspectos
previdenciários e trabalhistas, nos limites da subcontratação, sendo-lhe aplicável,
assim como a seus sócios, as limitações convencionais e legais.
CLÁUSULA VIGÉSIMA-SEXTA: DA EXCEÇÃO DE INADIMPLEMENTO
Constitui cláusula essencial do presente contrato, de observância obrigatória por
parte da CONTRATADA, a impossibilidade, perante o CONTRATANTE, de opor,
administrativamente, exceção de inadimplemento, como fundamento para a
interrupção unilateral do serviço.
PARÁGRAFO ÚNICO – A suspensão do contrato, a que se refere o art. 78, XIV, da
Lei n.º 8.666/93, se não for objeto de prévia autorização da Administração, de forma
a não prejudicar a continuidade dos serviços públicos, deverá ser requerida
judicialmente, mediante demonstração dos riscos decorrentes da continuidade da
execução do contrato, sendo vedada a sua suspensão por decisão unilateral da
CONTRATADA.
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CLÁUSULA VIGÉSIMA-SÉTIMA: DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO
CONTRATO
Fazem parte integrante do presente contrato:
a) o Edital e seus Anexos;
b) a Proposta da CONTRATADA.
CLÁUSULA
CONTRATO

VIGÉSIMA-OITAVA:

DA

PUBLICAÇÃO

E

CONTROLE

DO

Após a assinatura do contrato deverá seu extrato ser publicado, dentro do prazo de
20 (vinte) dias no Diário Oficial do Município e no do Estado do Rio de Janeiro,
correndo os encargos por conta da CONTRATANTE.
PARÁGRAFO ÚNICO – O extrato da publicação deve conter a identificação do
instrumento, partes, objeto, prazo, número do empenho e fundamento do ato.
CLÁUSULA VIGÉSIMA-NONA: DO FORO DE ELEIÇÃO
Fica eleito o foro da cidade de Niterói, para dirimir quaisquer dúvidas relativas a este
CONTRATO, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que
seja. Por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente CONTRATO
em 03 (três) vias de igual teor e de mesma forma para que produzam os efeitos
legais, em presença das testemunhas abaixo firmadas.

PELA CONTRATANTE:

PELA CONTRATADA:
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ANEXO II
MODELO - CREDENCIAMENTO
CREDENCIAMENTO CP 04/2019
Através da presente, credenciamos o(s) Sr.(a)(s) ____________________,
portador(a)(s) da Carteira de Identidade nº ___________ e do CPF nº
______________________, a participar da licitação instaurada pela EMUSA, na
modalidade de CONCORRÊNCIA PÚBLICA, supra referenciada, na qualidade de
Representante Legal da empresa, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em
nome da empresa _______________________, bem como formular propostas e
praticar os demais atos inerentes ao certame.
________________(Local), ______ de ______________ de 2019

_____________________________________________________
(Nome e Assinatura do representante legal)
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ANEXO III
DECLARAÇÃO

Referência: CP Nº 04/2019

...............................................................................................,inscrita no CNPJ

nº

......................................................................., por intermédio de seu representante
legal o (a) Sr(a) ......................................................................................, portador (a)
da Carteira de Identidade nº ...................................................... e do CPF nº
..................................., D E C L A R A , para fins do disposto no inciso V do Art. 27
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de
outubro de 1.999, 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 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz
Data,

Representante Legal
(Observação: Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 07/2019

O MUNICIPIO DE NITEROI, com sede na Rua Visconde de Sepetiba
nº 987 – 11º andar – Centro – Niterói – RJ, torna público que, devidamente
representada neste ato por seu Presidente, na forma do disposto no processo Nº
510004651/2018, fará realizar, no dia 01/03/2019, às 11:00 (onze) horas, no
endereço supracitado, licitação na modalidade de CONCORRÊNCIA PÚBLICA,
do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, em regime de empreitada por preço UNITÁRIO
que se regerá pela Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e respectivas
alterações, além das demais disposições legais aplicáveis e do disposto no
presente edital.
1 – CONSIDERAÇÕES GERAIS
1.1
As retificações do instrumento convocatório, por iniciativa oficial ou provocada
por eventuais impugnações, obrigarão a todos os licitantes, devendo ser publicadas
no Diário Oficial do Município e divulgadas por meio eletrônico na internet, reabrindose o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a
modificação não alterar a formulação das propostas.
1.2 O Edital estará disponível para consulta no seguinte endereço eletrônico
(www.niteroi.rj.gov.br). O edital completo só poderá ser retirado na CPL mediante a
entrega de 02 (duas) resmas de papel A4, no endereço supracitado, onde poderão
ser prestados esclarecimentos.
1.3
Os interessados poderão solicitar esclarecimentos acerca do objeto deste
edital ou interpretação de qualquer de seus dispositivos em até 2 (dois) dias úteis
anteriores à abertura da sessão, por escrito, na Comissão Permanente de Licitação
pelo telefone (21) 2622-2035 ou endereço Rua Visconde de Sepetiba nº 987/11º
andar, Centro, Niterói/RJ ou e-mail: emusacpl@hotmail.com
1.4
Caberá ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação, auxiliado pela
Assessoria Jurídica, responder aos pedidos de esclarecimentos no prazo de até 48
(quarenta e oito horas), antes do encerramento do prazo de acolhimento de
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propostas, com encaminhamento de cópia da resposta para todos os interessados
observado o disposto no item 1.1.
1.5
Os interessados poderão formular impugnações ao edital em até 2 (dois) dias
úteis anteriores à abertura da sessão, no seguinte endereço: Rua Visconde de
Sepetiba nº 987 – 11º andar – Centro – Niterói – RJ, de 10:00 até 17:00 horas.
1.6 Caberá ao Presidente da CPL, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24
(vinte e quatro) horas, com encaminhamento de cópia da resposta para todos os
interessados, observado o disposto no item 1.2.
2-

DO OBJETO

2.1
Constitui objeto da presente LICITAÇÃO, a contratação de empresa para a
contenção de encostas em Jurujuba.
2.2
Para os fins do inciso I, do parágrafo 1º, do Art. 30, da Lei Federal nº
8.666/93, são consideradas parcelas de maior relevância técnica:
- itens 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42 (Planilha JB-001)
- itens 22, 23, 24 (Planilha JB-010)
- itens 12, 40 (Planilha JB-009)
- itens 22 (Planilha JB-001) da planilha orçamentaria em anexo.
3- DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
3.1 - As despesas decorrentes da presente LICITAÇÃO no valor máximo estimado
de R$ 5.487.105,91 (cinco milhões quatrocentos e oitenta e sete mil cento e cinco
reais e noventa e um centavos), pelo PT 1051.15.182.0010.3008, ND 4.4.90.51.00,
FT 138.
4-

TIPO DE LICITAÇÃO

4.1
A presente licitação é do tipo menor preço e regime de empreitada por preço
unitário.
4.2 A contratada deverá observar, na execução das obras, as normas de
acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida,
em especial a NBR 9050 e o Decreto Federal nº 5.296/2004.
5-

CONDIÇÕES GERAIS
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5.1 Caso a LICITANTE necessite de esclarecimentos complementares, deverá
solicitá-los à Comissão de Licitação, antes da data de abertura dos envelopes, no
endereço ou pelo telefone indicado no preâmbulo do Edital. As respostas julgadas
pertinentes serão dadas, por escrito, também, às demais LICITANTES
POTENCIAIS.
5.2
Não serão admitidas na licitação as empresas punidas, no âmbito da
Administração Pública, com as sanções prescritas nos incisos III e IV do art. 87 da
Lei n.º 8.666/93.
Poderão participar da presente Concorrência todas as empresas interessadas, que
comprovarem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos neste Edital.
5.3

Será vedada a participação das empresas:

a) declaradas inidôneas por ato do Poder Público;
b) sob processo de concordata ou falência;
c) impedidas de licitar, contratar, transacionar com a Administração Pública
ou qualquer dos seus órgãos descentralizados.
5.4
Não será permitida a participação na licitação de mais de uma empresa sob o
controle de um mesmo grupo de pessoas, físicas ou jurídicas.
5.5
Não será permitida a participação na licitação das pessoas físicas e jurídicas
arroladas no artigo 9º da Lei n.º 8.666/93.
5.6 A responsabilidade sobre a gestão de resíduos sólidos das obras é da
contratada e deverá obedecer às disposições da Resolução CONAMA n.º
307/2002.
5.7 Se a licitante participar desta licitação de forma isolada não poderá integrar
nenhum consorcio; se participar de um consórcio, não poderá integrar outro
consórcio.
5.7.1 No caso de participação em consorcio, deverá ser apresentada a comprovação
do compromisso publico ou particular de constituição de consorcio, subscrito pelos
consorciados.
5.7.2 O documento deverá indicar a empresa responsável pelo consorcio que deverá
atender às condições de liderança, obrigatoriamente fixadas no edital.
5.7.3 O licitante vencedor fica obrigado a promover, antes da celebração do
contrato, a constituição e o registro do consorcio, nos termos do compromisso
referido no item 5.7.1 acima.
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6-

DOS PRAZOS

6.1
O prazo máximo para a execução das obras será de será de 06 (seis) meses
contados a partir da Ordem de Início que será expedida pela EMUSA, em até 01
(um) mês a contar da assinatura do Contrato.
6.2
Os Licitantes ficam obrigados a manter a validade da proposta por 60
(sessenta) dias, contados da data da sua entrega.
6.3
Se por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do
período de validade da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e persistindo o
interesse da EMUSA, este poderá solicitar a prorrogação da validade da proposta
por igual prazo.
7DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
E DA PROPOSTA DE PREÇOS
7.1
No local, data e hora fixados para realização do certame, apresentarão os
licitantes suas propostas em 2 (dois) envelopes, opacos, indevassáveis e lacrados,
designados, respectivamente “A” e “B”, constando obrigatoriamente na parte externa
de cada um deles as seguintes indicações:
I – ENVELOPE “A” – DOCUMENTAÇÃO
MUNICÍPIO DE NITERÓI
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07/2019
NOME COMPLETO E ENDEREÇO DO LICITANTE
II – ENVELOPE “B” – PROPOSTA DE PREÇOS
MUNICÍPIO DE NITERÓI
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07/2019
NOME COMPLETO E ENDEREÇO DO LICITANTE
7.2
Os documentos exigidos no ENVELOPE “A” – DOCUMENTAÇÃO DE
HABILITAÇÃO - deverão ser apresentados no original ou em cópia reprográfica
autenticada, na forma do Art. 32 da Lei Federal 8.666/93, encadernados, com as
folhas numeradas seqüencialmente e rubricadas pelo representante legal do
Licitante. A documentação das empresas estrangeiras e quaisquer outros
provenientes do exterior deverão estar autenticadas pelo Consulado Brasileiro
no país de origem e integralmente traduzido por tradutor juramentado
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7.3
Pode a Comissão Permanente de Licitação solicitar a exibição do original de
qualquer documento, no prazo máximo 02 (dois) dias úteis, após a abertura do
Envelope “A”.
7.4
As PROPOSTAS DE PREÇOS serão apresentadas em 02 (duas) vias,
rubricadas pelo representante legal da empresa. Os preços serão apresentados em
algarismos e por extenso, prevalecendo, em caso de discrepância entre estes, a
indicação por extenso.
7.5
Não serão admitidas, sob qualquer pretexto, modificações ou substituições da
proposta ou de quaisquer documentos depois de entregues os envelopes à
Comissão Permanente de Licitação.
7.6
O ENVELOPE “A” conterá os documentos necessários à comprovação da
habilitação jurídica, da qualificação técnica, da qualificação econômico-financeira e
da regularidade fiscal do Licitante, conforme a seguir discriminado no item 9.
8 - DA FASE DE HABILITAÇÃO
8.1

DA HABILITAÇÃO JURÍDICA

8.1.1 Registro comercial, no caso de empresa individual;
8.1.2 Ato constitutivo (estatuto ou contrato social em vigor) devidamente registrado,
em se tratando de sociedades empresárias, e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores. Os documentos
em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação
respectiva;
8.1.3 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade simples, acompanhada de
prova de diretoria em exercício;
8.1.4 Decreto de autorização, em se tratando de Empresa ou Sociedade Estrangeira
em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
8.2

DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

8.2.1 Para fins de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, deverão ser
apresentados os seguintes documentos:
a) Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
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b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver,
relativo ao domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
c) A prova de regularidade com a Fazenda Federal se dará com apresentação de
certidão conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa
da União, ou Certidão Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Receita
Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que
abrange inclusive, as contribuições sociais previstas nas alíneas a a d, do paragrafo
único do art. 11, da lei nº 8.212 de 1991;
d) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, mediante a apresentação da
certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa;
e) Prova da regularidade com a Fazenda Municipal, mediante a apresentação da
certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa expedida pela Secretaria
Municipal de Fazenda ou, se for o caso, certidão comprobatória de que o licitante,
pelo respectivo objeto, está isento de inscrição municipal.
f) Certificado de Regularidade de Situação relativo ao FGTS, demonstrando situação
regular quanto ao cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.
g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de Certidão Negativa (CNDT), ou Positiva de Débitos
Trabalhistas em nome do interessado com os mesmos efeitos da CNDT, segundo o
disposto no art.642-A, §2º da CLT.
8.2.2. Os licitantes que não possuam qualquer inscrição neste Município deverão
apresentar a Certidão Negativa de Débitos Municipais (ou certidões similares)
expedidas pelo Município de sua sede; e, conjuntamente, Certidão de Não
Contribuinte do ISS e Taxas do Município de Niterói.
8.3

DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

8.3.1 Certidão de Registro do Licitante no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetos e Urbanistas – CAU.
8.3.2 Prova de possuir no seu quadro permanente, na data da Concorrência, de um
Engenheiro Civil ou Arquiteto, detentores de atestado(s) de responsabilidade técnica
por execução de obras de características semelhantes, averbado pelo CREA ou
CAU, acompanhados das respectivas certidões de Acervo Técnico – CAT,
expedidas por este Conselho.
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8.3.2.1 A comprovação de que o(s) detentor(es) do(s) referido(s) Atestado(s) de
Responsabilidade Técnica é (são) vinculado(s) à licitante, deverá ser feita através de
cópia de sua(s) ficha(s) de registro de empregado, da(s) Certidão(s) de Registro do
CREA ou pelo CAU, do(s) contrato(s) particular(es) de prestação de serviços, do(s)
contrato(s) de trabalho por prazo determinado ou por meio de outros instrumentos
que comprovem a existência de um liame jurídico entre a licitante e o(s)
profissional(ais) qualificado(s), cuja duração seja, no mínimo, suficiente para a
execução do objeto licitado.
8.3.2.2 Em se tratando de sócio da empresa, o contrato social da licitante servirá de
documento hábil a comprovação do vinculo.
8.3.2.3 No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responsável técnico, como comprovação de qualificação técnica,
ambas serão inabilitadas;
8.3.3 Declaração indicando o nome, CPF e nº do registro na entidade profissional
competente do responsável técnico que acompanhará a execução dos serviços de
que trata o objeto desta Concorrência;
8.3.4 atestado(s) de capacidade técnico-operacional, que comprove(m) que a
licitante tenha executado, para órgão ou entidade da administração publica direta ou
indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda para Empresa
privada, experiência na execução de obras referentes ao objeto.
8.3.5 Os atestados apresentados para atender ao estipulado nos subitens anteriores
deverão estar acompanhados de cópia autenticada das respectivas certidões de
registro no CREA ou CAU, relativas às obras atestadas.
8.3.6 Os interessados deverão indicar um profissional habilitado, devidamente
inscrito no CREA ou CAU, o qual visitará o local da obra acompanhado de
funcionário nos dias 20/02/2019 às 11:00 hs e 25/02/2019 às 11:00 hs, a fim de
conhecer todos os fatores que possam influir, direta ou indiretamente nos custos de
execução, devendo apresentar o respectivo atestado a ser emitido pela EMUSA que
será juntado à Documentação de Habilitação, nos termos do inciso III do art.30, da
Lei nº 8666/93. A visita sairá da sede da EMUSA.
8.3.7 A critério da empresa participante, poderá a visita técnica ser substituída por
declaração formal assinada por profissional habilitado indicado pela licitante, sob as
penas da Lei, informando que tem pleno conhecimento das condições e
peculiaridades inerentes ao local onde será executada a obra e que não utilizará
desta prerrogativa para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças
técnicas ou financeiras que venham a onerar a Administração.
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8.4 DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA
8.4.1 Para fins de comprovação da qualificação econômico-financeira, deverão ser
apresentados os seguintes documentos:
8.4.1.1 Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social,
desde que já exigíveis e apresentados na forma da lei, incluindo Termo de Abertura
e Encerramento do livro contábil, que comprovem a boa situação financeira da
empresa. Quando encerrados há mais de três meses da data da apresentação da
proposta, admitir-se-á atualização de valores, por índices oficiais, sendo vedada a
substituição das demonstrações financeiras por balancetes ou balanços provisórios.
Os licitantes deverão comprovar que dispõem dos índices econômico-financeiros
mínimos previstos a seguir:
a) Índice de Liquidez Geral - ILG no valor mínimo maior ou igual a 1,0 (um), obtido
pela aplicação da seguinte fórmula:
ILG=AC+RLP/PC+ELP
Onde:
ILG =
AC =
PC =
RLP =
ELP =

Índice de Liquidez Geral
Ativo Circulante
Passivo Circulante
Realizável a Longo Prazo
Exigível a Longo Prazo

b) Índice de Garantia de Capitais de Terceiros - IGC, maior ou igual a 1,0 (um),
apurado no balanço, conforme estabelecido no Edital, obtido pela aplicação da
seguinte fórmula:
IGC=PL/PC+ELP
Onde:
IGC = Índice de Garantias de Capitais de Terceiros.
PL = Patrimônio Líquido representado pelo Capital Social Integralizado,
mais as Reservas Capitalizáveis e Lucros, menos Prejuízos, e mais
o Resultado de Exercícios Futuros, menos Ativo Diferido
PC = Passivo Circulante
ELP = Exigível a Longo Prazo
c) Índice de Endividamento - IE, menor ou igual a 1,0 (um), apurado no balanço,
obtido pela aplicação da seguinte formula:
IE = PC+ELP
AT
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Onde:
IE =
PC =
ELP =
AT =

Índice de Endividamento
Passivo Circulante
Exigível Longo Prazo
Ativo Total

8.4.2 Os índices contábeis, calculados pelo licitante para fins de atendimento
dispositivo acima, deverão ser confirmados pelo responsável da contabilidade
licitante, que deverá apor sua assinatura no documento de cálculo e indicar,
forma destacada, seu nome e número de registro no Conselho Regional
Contabilidade.

do
do
de
de

8.4.2.1 Certidões negativas de falências e recuperação judicial expedidas pelos
distribuidores da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no
domicílio da pessoa física. Se o licitante não for sediado na Comarca de Niterói ou
da Capital do Estado do Rio de Janeiro, as certidões deverão vir acompanhadas de
declaração oficial da autoridade judiciária competente, relacionando os distribuidores
que, na Comarca de sua sede, tenham atribuição para expedir certidões negativas
de falências e recuperação judicial.
8.5 - DA DECLARAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO ART. 7º, INCISO XXXIII DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
8.5.1 Todos os licitantes deverão apresentar declaração, na forma do Anexo III, de
que não possuem em seus quadros funcionais nenhum menor de dezoito anos
desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou qualquer trabalho por
menor de dezesseis anos, na forma do art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição
Federal.
9-

DO PRAZO DE VALIDADE DAS CERTIDÕES

9.1 As certidões referidas no item 9 valerão nos prazos que lhe são próprios, ou,
inexistindo esse prazo, reputar-se-ão válidas por 90 (noventa) dias, contados de sua
expedição.
9.2 Os documentos exigidos nos itens anteriores deverão ser apresentados no
original ou em cópia reprográfica autenticada, na forma do artigo 32, e seus
parágrafos, da Lei Federal n.º 8.666/93.
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10 - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E
DAS PROPOSTAS
10.1 O ENVELOPE “B” (PROPOSTA DE PREÇOS) deverá conter: a Proposta de
Preço em duas vias, a Planilha Orçamentária e o Cronograma Físico-Financeiro,
apresentados em pasta, preenchidos, por meio mecânico, sem emenda, rasura,
entrelinha ou ressalva.
10.2 A Proposta de Preço devidamente rubricado pelo preposto ou Procurador da
Licitante, deverá informar o preço total dos serviços a executar, referente ao mês da
apresentação da proposta, em algarismos e por extenso, prevalecendo, em caso de
discrepância, a indicação por extenso, e ser devidamente assinada pelo
representante legal do Licitante.
10.2.1 A Planilha Orçamentária, deverá ser preenchida, em moeda corrente,
respeitante ao mês de apresentação da proposta.
10.2.2 No preço proposto serão computadas todas as despesas para execução das
obras, a totalidade dos custos e despesas do objeto da presente Concorrência e
todas as despesas com instalação do canteiro de obras, mobilizações e
desmobilizações de instalações provisórias, limpeza final da obra, sinalização,
energia, mão-de-obra, materiais, máquinas e equipamentos, encargos das leis
trabalhistas e sociais, todos os custos diretos e indiretos, incluindo-se, também, o
BDI – Benefício e Despesas Indiretas , taxas, remunerações, despesas fiscais e
financeiras, e quaisquer despesas extras e necessárias, não especificadas neste
Edital, mas julgadas essenciais ao cumprimento do objeto desta Concorrência, vez
que nenhuma reivindicação para pagamento adicional será considerada.
10.2.3. – O BDI máximo admitido nesta licitação é de 20%, devendo cada licitante
preencher a sua planilha de Composição Analítica do BDI.
10.2.3.1 Na forma da Lei 8666/93, na planilha orçamentária todos os itens deverão
ser objeto de composição detalhada, especificando os preços e quantidades de
materiais, mão de obra, equipamentos, despesas indiretas e/ou quaisquer outros
insumos que tenham sido considerados por ocasião da fixação do preço.
10.3 O Cronograma Físico-Financeiro dos serviços, obedecendo ao prazo previsto
no item 6.1, conforme modelo, que constitui o Anexo VI, deverá conter o percentual
do valor de cada categoria de serviço em relação ao valor total, indicado mês a mês,
obedecendo, ainda, desembolso financeiro acumulado máximo, conforme abaixo
descrito:
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10.4 Da Planilha Orçamentária não deverão constar orçados em separado os
insumos de mão de obra e equipamentos, por serem parte dos serviços contratados,
evitando-se a duplicidade de sua previsão.
11. DO PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
11.1 No local, no dia e na hora previstos neste Edital, em sessão pública, deverão
comparecer os Licitantes, munidos dos envelopes “A” e “B”, apresentados na forma
definida no item 8. Os Licitantes se farão presentes por seus representantes legais,
procuradores ou prepostos, que para tanto deverão estar portando a carta de
credenciamento para todos os atos da licitação, firmada pelo representante legal da
empresa, conforme Anexo II, que deverá ser entregue, fora do envelope, à
Comissão Permanente de Licitação.
11.2 A ausência de representantes credenciados não exclui a participação do
certame, ficando, todavia, aqueles que se apresentem sem o devido credenciamento
impossibilitados de responder pelo Licitante e, em seu nome, praticar qualquer ato.
11.3 Nesta mesma sessão, que poderá ser realizada em mais de um dia, desde que
tal se faça necessário para o completo exame dos documentos apresentados, serão
recebidos os envelopes “A” e “B” de todos os Licitantes presentes e abertos os
envelopes “A”, podendo a documentação deles constante ser examinada por todos
os representantes devidamente credenciados, que a rubricarão, juntamente com os
membros da Comissão Permanente de Licitação. Após a abertura dos envelopes
“A”, a sessão poderá ser suspensa para julgamento da habilitação.
11.4 Os envelopes “B” serão mantidos fechados, sob a guarda da Comissão
Permanente de Licitação, que os rubricará, juntamente com os representantes
credenciados dos Licitantes.
11.5 Da sessão de recebimento dos envelopes e da abertura dos envelopes “A”
será lavrada ata circunstanciada, que será assinada pelos representantes
credenciados presentes e pelos membros da Comissão Permanente de Licitação.
11.6 Serão considerados habilitados os Licitantes que atenderem integralmente às
condições previstas no item 9 deste Edital.
11.7 Após comunicado o resultado aos Licitantes, se poderá passar imediatamente à
abertura dos envelopes “B” – Proposta de Preços, desde que todos os Licitantes
renunciem expressamente ao direito de recorrer da decisão relativa à habilitação.
Neste caso, serão devolvidos aos Licitantes inabilitados os envelopes “B” – Proposta
de Preços – fechados.
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11.8 Não ocorrendo renúncia ao direito de recorrer por parte de todos os Licitantes,
será designada data para abertura dos envelopes “B”- Proposta de Preços,
observado o prazo de recurso estabelecido no item 17.1 deste Edital.
11.9 Ultrapassada a fase de habilitação, a Comissão Permanente de Licitação não
mais poderá desclassificar os Licitantes por motivos relacionados com a habilitação
jurídica, a qualificação técnica, a qualificação econômico-financeira e a regularidade
fiscal, salvo em razão de fatos supervenientes ou conhecidos após o julgamento.
11.10 No dia, hora e local marcados para o julgamento das propostas e decorrido o
prazo para recurso sem a sua interposição, tendo deste havido renúncia ou
desistência expressa de todos os Licitantes ou após o julgamento dos recursos
interpostos, serão abertas as Propostas de Preços dos Licitantes habilitados.
11.11 As Planilhas Orçamentárias serão verificadas pela Comissão Permanente de
Licitação, quanto a erros aritméticos, que serão corrigidos da seguinte forma:
11.11.1 Erro de multiplicação do custo unitário pela quantidade correspondente será retificado, mantendo-se o custo unitário e a quantidade, corrigindo-se o produto.
11.11.2 Erro de adição - será retificado conservando-se parcelas corretas e
trocando-se a soma.
11.12 O preço total, apresentado na Proposta de Preços, corrigido pela Comissão
Permanente de Licitação, em conformidade com os procedimentos constantes no
subitem 11.11 e após anuência do Licitante, constituirá o valor da proposta. Se o
Licitante não aceitar as correções procedidas, sua proposta será desclassificada.
11.13 Considerar-se-á de preço excessivo a proposta com valor superior ao limite
estabelecido no item 3.1, deste Edital.
11.14 Em conformidade com o § 1º, art. 48, Lei Federal n.º 8.666/93, presumem-se
inexequíveis as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento)
do menor dos seguintes valores:
I – média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por
cento) do valor estimado previsto no item 3.1;
II – valor estimado previsto no item 3.1;
11.15. Poderão, também, ser consideradas inexeqüíveis as propostas que não
venham a ter demonstrada sua viabilidade por meio de documentação que
comprove que os custos dos insumos são coerentes com os do mercado e que os
coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução e objeto do contrato.
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11.16. O Licitante terá sua proposta de preços desclassificada, nas seguintes
hipóteses:
a) se deixar de cotar qualquer um dos itens ou alterar a(s)
quantidade(s) constante(s) da Planilha Orçamentária;
b)se cotar preços diferentes para uma mesma composição;
c)se apresentar o Anexo II em outra forma que não a prevista neste
edital;
d) ultrapassar o preço global estimado no item 3.1
11.17 Será declarada vencedora a proposta considerada exeqüível e que apresentar
o menor preço total.
11.18 No caso de empate entre as propostas de menor preço, será utilizado o
critério de sorteio, em ato público, com a presença de todos os licitantes que se
encontrem na mesma situação jurídica, observados os ditames e privilégios
elencados na Lei Complementar Federal 123/2006.
11.19 Havendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:
11.20 Na hipótese de inabilitação ou desclassificação de todas as propostas, a
Comissão Permanente de Licitação poderá fixar aos Licitantes o prazo de 08 (oito)
dias úteis para apresentação de nova documentação ou de outras propostas
devidamente escoimadas das causas que deram origem a tal situação.
11.21 O julgamento das propostas de preços (envelope “B”) e a classificação final
das propostas será objeto de ata circunstanciada, que será assinada pelos Licitantes
credenciados presentes e pelos membros da Comissão Permanente de Licitação.
11.22 Quando da homologação do resultado do certame, e desde que não haja
recurso administrativo pendente, ação judicial em curso ou qualquer outro fato
impeditivo, os licitantes inabilitados que ainda não tiverem retirado os envelopes de
PROPOSTAS DE PREÇOS, deverão ser notificados a fazê-lo, no prazo de 60 dias
do recebimento da comunicação. Se houver recusa expressa ou tácita dos
interessados, a Comissão de Licitação ou o agente público competente estará
autorizado a inutilizar os envelopes.
12. DA HOMOLOGAÇÃO, DA ADJUDICAÇÃO E DO CONTRATO
12.1 Uma vez homologado o resultado da licitação pelo Presidente da EMUSA, o
objeto da licitação será adjudicado ao Licitante vencedor, que será convocado, por
escrito, com uma antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, para assinatura
do contrato, cuja minuta constitui o Anexo I.
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12.2 Deixando o adjudicatário de assinar o contrato no prazo fixado, poderá a
EMUSA, sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas ao faltoso, convocar
os Licitantes remanescentes que tiverem sido habilitados, na respectiva ordem de
classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro
classificado.
12.3 Quando da homologação do resultado do certame, e desde que não haja
recurso administrativo pendente, ação judicial em curso ou qualquer outro fato
impeditivo, os licitantes inabilitados que ainda não tiverem retirado os envelopes de
PROPOSTAS DE PREÇOS, deverão ser notificados a fazê-lo, no prazo de 60 dias
do recebimento da comunicação. Se houver recusa expressa ou tácita dos
interessados, a Comissão de Licitação ou o agente público competente estará
autorizado a inutilizar os envelopes.
13 - DA SUBCONTRATAÇÃO
13.1 A subcontratação será admitida mediante prévia autorização do Município de
Niterói. As consultas deverão vir acompanhadas da qualificação técnica da empresa
subcontratada.
13.2 Os pagamentos aos subcontratados serão realizados diretamente pelos
contratados, ficando vedada a emissão de empenho do contratante diretamente aos
subcontratados, ressalvada a hipótese dos art. 48 da Lei Complementar nº
147/2014.
13.3 A subcontratação não altera a responsabilidade da CONTRATADA, que
continuará integral e solidariamente responsável perante ao Munícipio de Niterói.
13.4 A subcontratação porventura realizada será integralmente custeada pela
CONTRATADA.
13.3 - FUSÃO, CISÃO E INCORPORAÇÃO
Nas hipóteses de fusão, cisão ou incorporação, poderá ocorrer, após a
administração verificar a inexistência de prejuízo para a execução do contrato e
desde que mantidas as condições de habilitação e qualificação técnica, econômica e
financeira exigidas no edital, a sub-rogação, por termo aditivo, do objeto deste
Contrato para a pessoa jurídica empresária resultante da alteração social.
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14 -

GARANTIA

14.1 A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE, no prazo máximo de
30 (trinta) dias, contados da data da assinatura do contrato, comprovante de
prestação de garantia da ordem de 0,5% (meio por cento) a ser prestada em
qualquer das modalidades e limites de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 56 da Lei n.º
8.666/93, a ser restituída após sua execução satisfatória. Qualquer que seja a
modalidade de garantia escolhida devera prever a cobertura para os seguintes
eventos, dentre outros, na forma do art. 71 da Lei 8.666/93:
a – prejuízos advindos do não cumprimento do contrato;
b – multas punitivas aplicadas pela fiscalização a contratada;
c – prejuízos diretos causados a contratante decorrentes de culpa ou dolo durante a
execução do contrato;e
d – obrigações previdenciárias e trabalhistas não honradas pela contratada.
14.2 A garantia prestada não poderá se vincular a outras contratações, salvo após
sua liberação.
14.3 Caso o valor da proposta vencedora seja inferior a 80 % (oitenta por cento) do
menor valor a que se referem às alíneas “a” e “b”, art. 48, parágrafo 1º da Lei
nº 8.666/93, será exigida para assinatura do contrato, prestação de garantia
adicional, dentre as modalidades previstas no parágrafo 1º do art. 56, igual a
diferença entre o valor resultante do parágrafo 1º do art. 48 da Lei Federal nº
8.666/93 e o valor da correspondente proposta.
14.4 O levantamento da caução contratual por parte da contratada, respeitadas as
disposições legais, dependerá de requerimento da interessada, acompanhado do
documento de recibo correspondente, após a aceitação definitiva da obra.
14.5 Em caso de rescisão decorrente de ato praticado pela contratada, a garantia
reverterá integralmente ao contratante, que promoverá a cobrança de eventual
diferença que venha a ser apurada entre o importe da caução prestada e o débito
verificado.
14.6 Sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis, a EMUSA se utilizará da
garantia dada para a finalidade de se ressarcir de possíveis prejuízos que lhe
venham a ser causados pela contratada, na recomposição das perdas e danos
sofridos. A contratada ficará obrigada a reintegrar o valor da garantia no prazo de 3
(três) dias úteis seguintes à sua notificação.
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14.7 Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art. 65 da Lei nº
8.666/93, a empresa Contratada deverá complementar, no prazo de 72 (setenta e
duas) horas, o valor da caução para que seja mantido o percentual de 3% (três por
cento) do valor do Contrato.
14.8 Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia,
seu valor original será recomposto no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena
de rescisão administrativa do contrato.
15 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
15.1 - Os pagamentos serão realizados no 30º (trigésimo) dia do mês subsequente
ao do adimplemento da obrigação;
15.2 - A cada 30 (trinta) dias fará o CONTRATADO a emissão das faturas dos
serviços realizados, aceitos e verificados em conformidade com as etapas
estabelecidas no cronograma físico-financeiro e obedecido o sistema de medições.
15.3 - O pagamento da fatura final cujo valor não poderá ser inferior a 10% (dez por
cento) do valor total do Contrato só será efetuado após a Aceitação Provisória, pela
EMUSA dos serviços objeto do presente instrumento;
15.4 - Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que não
decorram de ato ou fato atribuível à CONTRATADA, sofrerão a incidência de
atualização financeira pelo índice nacional de preços ao consumidor - INPC e juros
moratórios de 0,5% ao mês, calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo
inferior ao estabelecido neste edital serão feitos mediante desconto de 0,5% ao mês
pro rata die.
15.5 - O pagamento de serviços executados antes das datas previstas nos
cronogramas (obras adiantadas) dependerá das disponibilidades de caixa da
EMUSA, observado o percentual de desconto a que se refere a cláusula 15.4.
15.5.1 Considera-se adimplemento o cumprimento da prestação com a entrega do
objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s).
15.5.2 Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer fatura por culpa do
Contratado, o prazo de 30 (trinta) dias ficará suspenso, prosseguindo a sua
contagem a partir da data da respectiva reapresentação.
15.6 O contratado deverá apresentar, juntamente com a fatura, o comprovante de
recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes na obra.
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15.7 Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data de apresentação da proposta
do licitante, consoante previsto no art. 40, XI da Lei nº 8.666, poderá a contratada
fazer jus ao reajuste do valor contratual que deverá retratar a variação efetiva do
custo de produção ou dos insumos utilizados na consecução do objeto contratual
com base na fórmula
R = Po li – lo
Lo
Onde:
R - É o valor do reajustamento procurado;
Po – é preço inicial dos serviços a serem reajustados
li – é o Índice publicado pela revista “conjuntura econômica” da Fundação
Getulio Vargas, referente ao mês de execução dos serviços e obras
lo - É o preço unitário contratual
o reajustamento será calculado pelo índice da coluna 6 INCC – edificações (antiga
coluna 35 – edificações)
15.8 O pagamento por eventuais serviços ou itens não previstos, desde que
devidamente justificados e previamente aprovados pela fiscalização e ratificado pela
Autoridade superior estará limitado ao custo unitário constante do Sistema EMOP
acrescido do BDI estabelecido pela administração no orçamento base, aplicando-se
o desconto inicialmente obtido na licitação.
15.9 As medições serão realizadas mensalmente de acordo com o avanço real dos
serviços efetivamente realizados, e o faturamento proporcional aos cronogramas
apresentados pelo contratado, acompanhadas de levantamento dos serviços
executados, memória de cálculo com identificação dos locais de sua realização
devidamente aprovadas e atestadas pela fiscalização da EMUSA. Para melhor
acompanhamento da execução, deverá ser emitido relatório dimensionando e
situando os serviços, com croquis e registro fotográfico.
15.10 No caso de prestador de serviço, fora do Município de Niterói, também deverá
ser apresentado o RANFS (Registro Auxiliar de Nota Fiscal de Serviço).
16 - DAS PENALIDADES
16.1 A recusa da adjudicatária em assinar o contrato no prazo estipulado no
Edital, bem como a inexecução, total ou parcial do contrato, a execução imperfeita, a
mora na execução, ou qualquer impedimento ou infração contratual da
CONTRATADA, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, ficando sujeita às
seguintes sanções previstas no artigo 87 da Lei nº 8.666/93:
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a-) advertência;
b-) multa de até 5% sobre o valor do contrato, aplicada de acordo com a gravidade
da infração. Nas reincidências específicas, a multa corresponderá ao dobro do valor
da que tiver sido inicialmente imposta.
c-) suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a
Administração Pública do Município de Niterói, por prazo não superior a 2 (dois)
anos;
d-)declaração de inidoneidade para licitar e contratar com qualquer esfera da
Administração Pública, conforme artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93.
16.2 A imposição das penalidades é de competência exclusiva do CONTRATANTE.
16.3 A sanção prevista no item b desta Cláusula poderá ser aplicada
cumulativamente a outra.
16.4 A aplicação de sanção não exclui a possibilidade de rescisão administrativa do
contrato, garantido o contraditório e a defesa prévia.
16.5 A multa administrativa prevista na alínea b não tem caráter compensatório, não
eximindo a CONTRATADA do pagamento por perdas e danos em relação às
infrações cometidas.
16.6 A aplicação da sanção prevista na alínea d é de competência exclusiva do(a)
Exmo(a) Prefeito de Niterói e dos Secretários Municipais, devendo ser precedida de
defesa do interessado, no prazo de 10 (dez) dias.
16.7 O prazo da suspensão ou da declaração de inidoneidade será fixado de acordo
com a natureza e a gravidade da falta cometida, observado o princípio da
proporcionalidade.
16.8

O valor da multa será pago diretamente ou descontado das próximas faturas.

16.9 Nos casos em que o valor da multa for descontado de caução que tenha sido
prestada, o valor desta deverá ser recomposto no prazo máximo de 48 (quarenta e
oito) horas, sob pena de rescisão administrativa do contrato.
16.10 Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, responderá o contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos
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pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o
caso, cobrada administrativa ou judicialmente.
16.11 O atraso injustificado no cumprimento das obrigações contratuais sujeitará a
contratada à multa de mora de 1% (um por cento) por dia útil que exceder o prazo
estipulado, a incidir sobre o valor da nota de empenho ou do saldo não atendido,
respeitado o limite do art. 412 do Código Civil, sem prejuízo da possibilidade de
rescisão unilateral do contrato pelo CONTRATANTE ou da aplicação das sanções
administrativas.
16.12 A aplicação de qualquer sanção administrativa prevista neste item deverá
observar os princípios da ampla e prévia defesa, contraditório e proporcionalidade.
17 - DOS RECURSOS
17.1 Os recursos das decisões da Comissão Permanente de Licitação serão
apresentados no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação do ato ou
da data da lavratura de qualquer das atas, conforme o caso, e dirigidos ao
Presidente da Comissão Permanente de Licitação. Reconsiderando ou não sua
decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a Comissão encaminhará o recurso à
autoridade superior. Caso a LICITANTE necessite de esclarecimentos
complementares, poderá solicitá-los à Comissão Permanente de Licitação pelo
telefone (21) 2622-2035”.
17.2 A Comissão de Licitação dará ciência dos recursos aos demais Licitantes, que
poderão impugná-los no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
17.3 Os recursos contra as decisões relativas à habilitação ou inabilitação de
Licitante, ou contra o julgamento da Proposta de Preços terão efeito suspensivo.
17.4 A intimação dos atos referidos nas alíneas “a”, “b”, “c” e “e” do inciso I do Art.
109 da Lei nº 8.666/93 será feita mediante publicação no Diário Oficial do Município,
salvo os casos de habilitação ou inabilitação dos Licitantes e julgamento das
propostas, se presentes os prepostos de todos os Licitantes no ato em que for
proferida a decisão, hipótese em que poderá ser feita por comunicação direta aos
interessados, que, nesta hipótese, assinarão a ata.
18 -

ACEITAÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL

18.1 O objeto do contrato será recebido:
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a) provisoriamente, na forma prevista no inciso I, alínea “a”, do Art. 73, da Lei n.º
8.666/93.
b) definitivamente, na forma do inciso I, alínea “b”, do Art. 73, da lei Federal n.º
8.666/93, sem prejuízo da responsabilidade do Contratado, conforme disposto no
item seguinte.
18.2 O recebimento provisório ou definitivo do objeto do contrato não exclui a
responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou serviço, nem a éticoprofissional, pela perfeita execução do contrato.
19 - DO FORO
19.1 É competente para dirimir quaisquer controvérsias relativas a esta licitação, à
contratação e à execução dela decorrentes o foro da Comarca de Niterói,
renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
20 - DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
20.1 Ficam os licitantes sujeitos às sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis
caso apresentem, na licitação, qualquer declaração falsa que não corresponda à
realidade dos fatos.
20.2 A presente licitação poderá ser revogada por razões de interesse público
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo ou
em parte por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiro, observado o
princípio da prévia e ampla defesa.
20.3 Serão disponibilizadas para todos os licitantes as memórias de cálculo dos
quantitativos dos serviços planilhados, possibilitando a estes visualizar com clareza
os quantitativos estimados. Os quantitativos de cada serviço deverão ser previstos
por unidade/ambiente e por pavimentos, na forma do relatório de obra, totalizando
os quantitativos dos serviços planilhados.
20.4 A homologação do resultado desta licitação não importará direito à contratação.
20.5 É facultada à Comissão de Licitação ou à autoridade superior, em qualquer
fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a
complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento
ou informação que deveria constar originariamente da proposta.
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20.6 A critério da Comissão de Licitação poderão ser relevados erros ou omissões
formais de que não resultem prejuízo para o entendimento das propostas.
20.7 Os casos omissos serão resolvidos pela Autoridade Superior, ouvida
previamente a Comissão de Licitação.
20.8 Os casos omissos serão resolvidos pela autoridade superior, observados os
princípios que informam a atuação da Administração Pública.
20.9 Ficam os licitantes sujeitos às sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis
caso apresentem, na licitação, qualquer declaração falsa que não corresponda a
realidade dos fatos.
20.10 O foro da comarca de Niterói é designado como o competente para dirimir
quaisquer controvérsias relativas a esta licitação e à adjudicação, contratação e
execução dela decorrentes.
20.11 São os seguintes os anexos deste Edital, que dele fazem parte integrante:
ANEXO I - MINUTA CONTRATUAL
ANEXO II - MODELO DE CREDENCIAMENTO
ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO A CF
ANEXO IV- TERMO DE REFERENCIA
ANEXO V - MEMORIAL DE CÁLCULO
ANEXO VI - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ANEXO VII - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ANEXO VIII – PLANTAS

Niterói, 15 de janeiro de 2019.
Renato Navarro Guimarães
Presidente da CPL
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ANEXO I
MINUTA DE CONTRATO Nº __ /__
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A
EMPRESA
MUNICIPAL
DE
MORADIA,
URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO - EMUSA,, COMO
CONTRATANTE,
E
A
______________________________,
COMO
CONTRATADA.

Aos
dias do mês de
do ano dois mil e
, por este CONTRATO, de um
lado a EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO EMUSA, Empresa Pública, criada pelo Decreto nº 5347/88, com sede na Rua
Visconde de Sepetiba, nº 987 - 13º andar, inscrita no CGC/MF sob o nº
32.104.465/0001-89, neste ato representada por seu Presidente, Reinaldo
Macedo Costa Pereira, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade nº
08559230-1 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 012690587/89, doravante
denominada simplesmente EMUSA, e, de outro lado,
com
sede na Rua
–
–, inscrita no CNPJ sob o nº xxxxxxx, neste ato
representada por seu
Sócio xxxxxxxxxxxx, brasileiro,
,
,
portador da carteira de identidade nº
e inscrito no CPF/MF sob o nº
doravante denominada simplesmente CONTRATADA, tendo em vista autorização
contida no processo Nº 510004651/2018, tem entre si, certo e ajustado, o presente
Contrato, que se regerá pela Lei nº 8666/93 e as modificações introduzidas pela Lei
nº 8883/94, e pelas Cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
O objeto da presente LICITAÇÃO, constitui a contratação de empresa para a
contenção de encostas em Jurujuba.
CLÁUSULA SEGUNDA: DO VALOR DO CONTRATO
O valor total do presente Contrato é de R$ _________ , discriminado de acordo
com a Planilha integrante da Proposta de Preços e o Cronograma Físico-Financeiro
apresentado pela CONTRATADA.
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CLÁUSULA TERCEIRA: DO PRAZO
O prazo máximo para a execução e entrega das obras é de 06 (seis) meses e será
contado a partir da ordem de início, que será expedida em até 30 (trinta) dias úteis a
contar da assinatura do Contrato.
PARAGRAFO PRIMEIRO – Na contagem dos prazos, é excluído o dia do início e
incluído o dia do vencimento. Os prazos somente se iniciam e vencem em dia de
expediente no órgão ou entidade.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Os prazos de cumprimento das etapas são aqueles
constantes dos cronogramas anexos ao Edital, podendo ser prorrogados nas
hipóteses previstas no §1º do art. 57 da Lei n.º 8.666/93.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Considerando que o contrato de obras é por escopo, o
término do prazo não é causa suficiente para a extinção do ajuste, cabendo ao
CONTRATANTE apurar se as razões que inviabilizaram a execução do objeto, no
prazo inicialmente avençado, decorreram de atuação deficiente da CONTRATADA.
PARÁGRAFO QUARTO – A CONTRATADA, quando não puder cumprir os prazos
estipulados para o cumprimento das obrigações decorrentes desta contratação,
deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, acompanhada
de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente,
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condições deste contrato, ou que impeça a sua execução, por
fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração em documento
contemporâneo à sua ocorrência.
CLÁUSULA QUARTA: DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A cada 30 (trinta) dias fará a CONTRATADA a emissão
das faturas dos serviços realizados, aceitos e verificados em conformidade com as
etapas estabelecidas no cronograma físico-financeiro e obedecido o sistema de
medições previsto neste contrato.
PARÁGRAFO SEGUNDO – O prazo para pagamento é de até 30 (trinta) dias, a
contar da data final do período de adimplemento de cada parcela.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Considera-se adimplemento o cumprimento da
prestação com a entrega do objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s)
competente(s).
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PARÁGRAFO QUARTO – Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer
fatura por culpa da CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias ficará suspenso,
prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva reapresentação.
PARÁGRAFO QUINTO – A CONTRATADA deverá apresentar, juntamente com a
fatura, o comprovante de recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados
atuantes na obra.
PARÁGRAFO SEXTO - Os itens administração local e projetos executivos
estruturais serão medidos e pagos com a quantidade que expressar o percentual
mensal de serviços executados.
PARÁGRAFO SÉTIMO – O pagamento de serviços executados antes das datas
previstas nos cronogramas (obras adiantadas) dependerá das disponibilidades de
caixa, observado o percentual de desconto a que se refere ao parágrafo sétimo.
PARÁGRAFO OITAVO – O pagamento somente será liberado mediante
apresentação, pela CONTRATADA, dos seguintes documentos, que deverão estar
dentro dos respectivos prazos de validade, quando for o caso: a) respectivas
medições, faturas e notas fiscais; b) comprovante de recolhimento da contribuição
previdenciária; c) comprovante de recolhimento da contribuição do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço – FGTS; d) Cópia do documento de Anotação de
Responsabilidade Técnica – ART, emitida pelo CREA ou pelo CAU, a ser
apresentado no caso da realização da primeira medição ou quando houver alteração
do profissional responsável.
PÁRAGRAFO NONO – Somente serão pagos os quantitativos efetivamente medidos
pela fiscalização, justificando-se nos autos toda e qualquer divergência em relação à
estimativa.
PARÁGRAFO DÉCIMO - O pagamento por eventuais serviços ou itens não
previstos, desde que devidamente justificados e previamente aprovados pela
fiscalização e ratificado pelo ORDENADOR será feito com base no custo unitário
constante do Sistema EMOP. Os itens novos não constantes do Sistema EMOP
terão seus preços limitados aos indicados nos sistemas de orçamentação de obras
ou, em caso de inexistência destes, ao menor preço obtido junto à no mínimo três
fornecedores especializados.
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - No caso de prestador de serviço, fora do
Município de Niterói, também deverá ser apresentado o RANFS (Registro Auxiliar de
Nota Fiscal de Serviço).
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CLÁUSULA QUINTA: DO REAJUSTE
Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data de apresentação da proposta do
licitante, consoante previsto no art. 40, XI da Lei nº 8.666, poderá a contratada fazer
jus ao reajuste do valor contratual que deverá retratar a variação efetiva do custo de
produção ou dos insumos utilizados na consecução do objeto contratual com base
na fórmula
R = Po li – lo
Lo
Onde:
R - É o valor do reajustamento procurado;
Po – é preço inicial dos serviços a serem reajustados
li – é o Índice publicado pela revista “conjuntura econômica” da Fundação Getúlio
Vargas, referente ao mês de execução dos serviços e obras
lo - É o preço unitário contratual
o reajustamento será calculado pelo índice da coluna 6 INCC – edificações (antiga
coluna 35 – edificações)
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A prorrogação de prazos a pedido da CONTRATADA, e
sem culpa do CONTRATANTE, não enseja reajuste ou correção.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Será objeto de reajuste apenas o valor remanescente e
ainda não pago.
CLÁUSULA SEXTA: DA GARANTIA
A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 30
(trinta) dias corridos, contados da data da assinatura do contrato, comprovante de
prestação de garantia da ordem de até 0,5% (meio por cento) a ser prestada em
qualquer das modalidades e limites de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 56 da Lei n.º
8.666/93, a ser restituída após sua execução satisfatória.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A garantia prestada não poderá se vincular a outras
contratações, salvo após sua liberação.
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PARÁGRAFO SEGUNDO – Caso o valor da proposta vencedora seja inferior a 80 %
do menor valor a que se referem às alíneas “a” e “b”, art. 48, parágrafo 1º da Lei n.º
8.666/93, será exigida para assinatura do contrato, prestação de garantia adicional,
dentre as modalidades previstas no parágrafo 1º do art. 56 da Lei n.º 8.666/93, igual
à diferença entre o valor resultante do parágrafo 1º do art. 48 da Lei Federal n.º
8.666/93 e o valor da correspondente proposta.
PARÁGRAFO TERCEIRO – O levantamento da caução contratual por parte da
CONTRATADA, respeitadas as disposições legais, dependerá de requerimento da
interessada, acompanhado do documento de recibo correspondente, após a
aceitação definitiva da obra.
PARÁGRAFO QUARTO – Em caso de rescisão decorrente de ato praticado pela
CONTRATADA, a garantia reverterá integralmente ao CONTRATANTE, que
promoverá a cobrança de eventual diferença que venha a ser apurada entre o
importe da caução prestada e o débito verificado.
PARÁGRAFO QUINTO – Sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis, o
CONTRATANTE se utilizará da garantia dada para a finalidade de se ressarcir de
possíveis prejuízos que lhe venham a ser causados pela CONTRATADA, na
recomposição das perdas e danos sofridos. A CONTRATADA ficará obrigada a
reintegrar o valor da garantia no prazo de 3 (três) dias úteis seguintes à sua
notificação.
PARÁGRAFO SEXTO – Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art.
65 da Lei n.º 8.666/93, a CONTRATADA deverá complementar, no prazo de 72
(setenta e duas) horas, o valor da caução para que seja mantido o percentual de 3%
(três por cento) do valor do Contrato.
PARÁGRAFO SÉTIMO – Nos casos em que valores de multa venham a ser
descontados da garantia, seu valor original será recomposto no prazo de 72 (setenta
e duas) horas, sob pena de rescisão administrativa do contrato.
CLÁUSULA SÉTIMA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes do presente CONTRATO no valor de xxxxxxxxxxxxxx
correrão a conta desta empresa da seguinte forma: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
CLÁUSULA OITAVA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
Constituem obrigações do CONTRATANTE:
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a) realizar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas
neste contrato;
b) fornecer à CONTRATADA documentos, informações e demais elementos que
possuir, pertinentes à execução do presente contrato;
c) exercer a fiscalização do contrato;
d) receber provisória e definitivamente o objeto do contrato nas formas definidas
neste contrato.
CLÁUSULA NONA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) conduzir a execução do contrato de acordo com a legislação vigente;
b) atender todas as especificações constantes do edital, de seus anexos e da
proposta;
c) executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos os níveis de
trabalho;
d) manter, durante toda a duração deste contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas para
participação na licitação;
e) tomar as medidas preventivas necessárias para evitar danos a terceiros, em
consequência da execução dos trabalhos;
f) se responsabilizar integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e
prejuízos, de qualquer natureza, que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes da execução do objeto deste contrato, respondendo por si e por seus
sucessores;
g) prestar, sem quaisquer ônus para o CONTRATANTE, os serviços necessários à
correção e revisão de falhas ou defeitos verificados na execução do objeto, sempre
que a ela imputáveis;
h) iniciar e concluir a obra nos prazos estipulados;
i) manter preposto no local da obra, para prover o que disser respeito à regular
execução dos serviços;
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j) atender as determinações e exigências formuladas pelo CONTRATANTE;
k) se responsabilizar, por todos os ônus, encargos e obrigações comerciais, fiscais,
sociais, tributárias, trabalhistas e previdenciárias, ou quaisquer outras previstas na
legislação em vigor, bem como por todos os gastos e encargos com material e mãode-obra necessária à completa realização das obras, até a sua entrega
perfeitamente concluída;
l) obedecer às normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT), no que concerne à despesa da contratação com vínculo
empregatício do pessoal a ser empregado na execução das obras, englobando
todas e quaisquer despesas decorrentes da execução dos contratos de trabalho em
razão de horário, condição ou demais peculiaridades;
m) se responsabilizar integralmente pela iluminação, instalações e despesas delas
provenientes, e equipamentos acessórios necessários à fiel execução das obras
contratadas;
n) se responsabilizar integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais
empregados, que devem guardar conformidade com as especificações dos Projetos
Básico e Executivo, com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas –
ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a serem atestadas pelo
CONTRATANTE.
o) se responsabilizar durante todo o prazo de execução dos serviços pelo
cumprimento das Normas de Segurança e Medicina do Trabalho, conforme disposto
no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal e demais legislações aplicáveis,
com vistas a prevenir acidentes de quaisquer natureza com as máquinas,
equipamentos, aparelhagem e empregados, seus ou de terceiros, na execução de
obras ou serviços ou em decorrência deles.
p) manter constante e permanentemente vigilância sobre os serviços e as obras
executados, bem como sobre os equipamentos e materiais, cabendo-lhe total
responsabilidade por quaisquer perdas e danos, que eventualmente venham a
ocorrer até a Aceitação Definitiva das Obras.
q) proceder à matrícula da obra junto ao INSS, no prazo máximo de até 30 (trinta)
dias a contar da assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigação
condição para a liberação dos pagamentos.
r) obriga-se a apresentar no final da obra a Planta Cadastral (AS BUILT) constando
todos os elementos físicos executados, durante a execução dos serviços e, ainda, a
CND do INSS relativo à obra.
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s) obriga-se a apresentar, a cada 3 (três) meses, prova de que:
s.1) está pagando os salários até o quinto dia útil de cada mês seguinte ao
vencimento ou na forma estabelecida no Estatuto, no último caso;
s.2) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdência Social dos empregados
vinculados à obra; e
s.3) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuições e
encargos.
t) registrar todos os seus empregados, previamente, junto à Fiscalização do
CONTRATANTE, através de listagem escrita constando nome completo, número do
documento de identidade e profissão/função.
u) registrar o Contrato e a Anotação de Responsabilidade Técnica no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia – CREA/RJ ou no Conselho de Arquitetos e
Urbanistas – CAU/RJ, na forma da legislação pertinente.
v) A contratada deverá observar, na execução das obras, as normas de
acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida,
em especial a NBR 9050 e o Decreto Federal nº 5.296/2004.
x) observar o cumprimento da Lei Municipal nº 3.270/2017, que reserva 3% (três por
cento) dos postos de trabalho oriundos deste contrato para moradores em situação
de rua, assistidos por politicas da Secretaria Municipal de Assistência Social, nos
termos do art.2º,§1º, desde que atendidos os requisitos profissionais definidos pela
Empresa contratante.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A CONTRATADA se responsabilizará, na forma do
Contrato, por todos os ônus, encargos e obrigações comerciais, fiscais, sociais,
tributárias, trabalhistas e previdenciárias, ou quaisquer outras previstas na legislação
em vigor, bem como por todos os gastos e encargos com material e mão-de-obra
necessária à completa realização dos serviços, até o seu término.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A CONTRATADA é a única e exclusiva responsável
pelos ônus trabalhistas gerados por seus empregados, que porventura serão
utilizados por força da execução do presente contrato.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Em caso do ajuizamento de ações trabalhistas pelos
empregados da CONTRATADA ou da verificação da existência de débitos
previdenciários, decorrentes da execução do presente contrato pela CONTRATADA,
com a inclusão do Município do Niterói no polo passivo como responsável
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subsidiário, o CONTRATANTE poderá reter, das parcelas vincendas, o
correspondente a três vezes o montante dos valores em cobrança, que serão
complementados a qualquer tempo com nova retenção em caso de insuficiência.
PARÁGRAFO QUARTO – A retenção prevista na alínea ii será realizada na data do
conhecimento pelo Município de Niterói da existência da ação trabalhista ou da
verificação da existência de débitos previdenciários.
PARÁGRAFO QUINTO – Somente será liberada com o trânsito em julgado da
decisão de improcedência dos pedidos ou do efetivo pagamento do título executivo
judicial ou do débito previdenciário pela Adjudicatária.
PARÁGRAFO SEXTO – Em não ocorrendo nenhuma das hipóteses previstas na
alínea iv, o CONTRATANTE efetuará o pagamento devido nas ações trabalhistas ou
dos encargos previdenciários, com o valor retido, não cabendo, em nenhuma
hipótese, ressarcimento à CONTRATADA.
PARÁGRAFO SÉTIMO – Ocorrendo o término do contrato sem que tenha se dado a
decisão final da ação trabalhista ou decisão final sobre o débito previdenciário, o
valor ficará retido e será pleiteado em processo administrativo após o trânsito em
julgado e/ou o pagamento da condenação/dívida.
CLÁUSULA DÉCIMA: DA EQUIPE TÉCNICA DA CONTRATADA
As obras objeto deste contrato serão executadas sob a direção e Responsabilidade
Técnica do (a) Engenheiro(a) _______________, que fica autorizado(a) a
representar a CONTRATADA em suas relações com o CONTRATANTE.
PARÁGRAFO ÚNICO – A CONTRATADA se obriga a manter o(a) engenheiro(a)
acima indicado(a) como Responsável Técnico na direção dos trabalhos e no local
das obras até o seu final. A substituição do Responsável Técnico poderá ser feita
por outro de igual lastro de experiência e capacidade, cuja aceitação ficará a
exclusivo critério do CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA: DA FISCALIZAÇÃO
O contrato deverá ser executado fielmente, de acordo com as cláusulas e condições
avençadas, nos termos do instrumento convocatório, do cronograma físico-financeiro
e da legislação vigente, respondendo o inadimplente pelas consequências da
inexecução total ou parcial.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A fiscalização da execução das obras caberá aos
fiscais:
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar
todas as condições, métodos e processos de inspeção, verificação e controle
adotados pela fiscalização, obrigando-se a lhe fornecer todos os dados, elementos,
explicações, esclarecimentos e comunicações de que esta necessitar e que forem
julgados necessários ao desempenho de suas atividades.
PARÁGRAFO TERCEIRO – A instituição e a atuação da fiscalização pelo
CONTRATANTE não exime a CONTRATADA de manter fiscalização própria,
competindo-lhe fazer minucioso exame da execução das obras, de modo a permitir
que, a tempo e por escrito, sejam apresentadas à Fiscalização todas as divergências
ou dúvidas porventura encontradas que venham a impedir o bom desempenho do
contrato, para o devido esclarecimento.
PARÁGRAFO QUARTO – O representante da CONTRATANTE anotará em registro
próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços
mencionados, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou
defeitos observados.
PARÁGRAFO QUINTO – As decisões e providências que ultrapassarem a
competência do representante da CONTRATANTE deverão ser solicitadas a seus
superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.
CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA: DA RESPONSABILIDADE
A CONTRATADA é responsável por danos causados ao CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato, não excluída ou
reduzida essa responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo
acompanhamento da execução por órgão da Administração.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Caberá à CONTRATADA arcar com todas as despesas
relativas ao prêmio do Seguro de Risco e Responsabilidade Civil do Construtor,
ficando condicionado o pagamento, de toda e qualquer fatura, à apresentação da
apólice de seguro em vigor.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A CONTRATADA manterá na forma da lei, seguro total
obrigatório contra acidentes de trabalho, correndo exclusivamente às suas expensas
quaisquer despesas não cobertas pela respectiva apólice.
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PARÁGRAFO TERCEIRO – Correrão por exclusiva conta, responsabilidade e risco
da CONTRATADA, as consequências que advierem de:
a) sua negligência, imperícia, imprudência e/ou omissão, inclusive de seus
empregados e prepostos;
b) imperfeição ou insegurança nas obras e/ou nos serviços;
c) falta de solidez das obras e/ou serviços executados, mesmo verificada após o
termino deste contrato;
d) violação do direito de propriedade industrial;
e) furto, perda, roubo, deterioração, ou avaria dos maquinários, equipamentos e
materiais utilizados na execução de obras e/ou serviços;
f) ato ilícito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir
às obras e aos serviços;
g) esbulho possessório;
h) infiltrações de qualquer espécie ou natureza;
i) prejuízos causados à propriedade de terceiros.
PARÁGRAFO QUARTO – A CONTRATADA é responsável por encargos
trabalhistas, inclusive decorrentes de acordos, dissídios e convenções coletivas,
previdenciários, fiscais e comerciais oriundos da execução do contrato, podendo o
CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovação do cumprimento de tais
encargos como condição do pagamento dos créditos da CONTRATADA.
PARÁGRAFO QUINTO – A CONTRATADA será obrigada a reapresentar a Certidão
Negativa de Débito junto ao INSS (CND), a Certidão Negativa de Débitos de tributos
e Contribuições Federais, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas e o Certificado
de Regularidade do FGTS (CRF), sempre que expirados os respectivos prazos de
validade.
PARÁGRAFO SEXTO – A ausência da apresentação dos documentos mencionados
nos PARÁGRAFOS ACIMA ensejará a retenção do valor do pagamento da
parcela(s) devida(s), que só poderá ser realizado mediante a regularização da falta.
PARÁGRAFO SÉTIMO – A comissão de fiscalização do contrato poderá a qualquer
tempo, caso tome conhecimento de existência de débito trabalhistas da
CONTRATADA, solicitar a autoridade superior a retenção do pagamento à
CONTRATADA prevista no parágrafo terceiro da cláusula quarta.
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CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA: DO DIÁRIO DE OBRAS
A CONTRATADA fornecerá e manterá, no local da obra, um DIÁRIO DE OBRAS,
com todas as folhas devidamente numeradas e rubricadas pelo seu representante e
pela Fiscalização, no qual serão obrigatoriamente registrados:
I – pela CONTRATADA:
a) as condições meteorológicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;
b) as falhas nos serviços de terceiros, não sujeitas a sua ingerência;
c) as consultas à Fiscalização;
d) as datas de conclusão de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma
aprovado;
e) os acidentes ocorridos no decurso do trabalho;
f) as respostas às interpelações da Fiscalização;
g) a eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra;
h) outros fatos que, a juízo da CONTRATADA, devam ser objeto de registro;
II – pela Fiscalização:
a) o atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA;
b) o juízo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos,
especificações, prazos e cronogramas;
c) as observações cabíveis a propósito dos lançamentos da CONTRATADA;
d) as respostas às consultas lançadas ou formuladas pela CONTRATADA;
e) as restrições que lhe pareçam cabíveis a respeito do andamento dos trabalhos ou
do desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;
f) a determinação de providências para o cumprimento do projeto e especificações;
g) outros fatos ou observações cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de
fiscalização.
PARÁGRAFO ÚNICO: Ao final da obra, o Diário referido será de propriedade do
CONTRATANTE.
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CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA: DO REGIME DE EXECUÇÃO
A execução das obras objeto do presente contrato obedecerá ao Projeto Básico e ao
Projeto Executivo.
CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA: DO CRONOGRAMA
O programa mínimo de progressão dos trabalhos e do desenvolvimento das obras
obedecerá à previsão das etapas mensais constantes do Cronograma FísicoFinanceiro. ANEXO VI
CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA: DAS MEDIÇÕES
A CONTRATADA deverá apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento do
Memorando de Início, como uma das condições para emissão da primeira medição:
a) O Plano de Segurança no Trabalho a ser implementado na execução dos
serviços, com base nas características das obras a serem executadas e os riscos
inerentes;
b) O visto do CREA-RJ ou CAU/RJ, caso a CONTRATADA seja de outro Estado da
Federação.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – As medições serão efetuadas de acordo com o avanço
físico real dos serviços, devendo estar de acordo com os cronogramas apresentados
pela contratada e aprovados pela fiscalização da EMUSA, justificando-se eventual
divergência. As medições serão feitas ao final de cada mês pela fiscalização,
observados os critérios de qualidade e de acordo com as especificações ditadas
pela EMUSA.
PARÁGRAFO SEGUNDO – As medições dos serviços corresponderão àqueles
efetivamente realizados e seu perfeito cumprimento, consoante o regime de
execução por preço unitário adotado, cabendo à fiscalização efetuar os
levantamentos dos serviços executados. Será elaborada memória de cálculo das
medições (elaboração dos croquis de cálculo das quantidades medidas) com
identificação dos locais da sua realização.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Nos projetos de Arquitetura, Cálculo Estrutural e
Geotecnia e de Instalações prediais e especiais serão adotados os seguintes
critérios de medição, obedecendo-se os percentuais mencionados para seu
pagamento.
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PARÁGRAFO QUARTO – Caso haja necessidade de acréscimo no item
“Administração Local”, decorrente de acréscimo do preço contratado, deverá ser
observada a mesma metodologia de cálculo da EMOP para o valor total do contrato
após o aditamento, e não apenas para a parcela aditivada individualmente.
PARÁGRAFO QUINTO – A fiscalização da EMUSA, no prazo de até 10 (dez) dias
úteis, após a medição, entregará à CONTRATADA o cálculo da medição, para fins
de faturamento.
PARÁGRAFO SEXTO - As medições dos itens de transporte deverão indicar a
origem, o destino, o percurso e o equipamento utilizado.
CLÁUSULA DÉCIMA-SÉTIMA: DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
O presente contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, desde que
por força de circunstância superveniente, nas hipóteses previstas no artigo 65, da
Lei n.º 8.666/93, mediante termo aditivo.
PARÁGRAFO ÚNICO – A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas
condições contratuais, e mediante termo aditivo, os acréscimos ou supressões que
se fizerem necessários na obra, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento)
ou 50% (cinquenta por cento) em caso de reforma, do valor inicial atualizado do
contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA-OITAVA: DA ENTREGA E ACEITAÇÃO DA OBRA
Após concluída, a obra será recebida provisoriamente, mediante termo
circunstanciado assinado pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização,
assim como pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da
contratada.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Na hipótese de recusa de aceitação, por não
atendimento às exigências do CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá reexecutar
as obras, passando a contar os prazos para pagamento e demais compromissos do
CONTRATANTE a partir da data da efetiva aceitação.
PARÁGRAFO SEGUNDO – O objeto do presente contrato será recebido
provisoriamente, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débito (CND)
junto ao INSS; a comprovação de regularidade fiscal em relação aos tributos
incidentes sobre a atividade objeto deste contrato; e do Certificado de Regularidade
da Situação Fiscal junto ao FGTS, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita
da CONTRATADA, após parecer circunstanciado de comissão ou de membro
designado pelo CONTRATANTE, com a aprovação, pela Fiscalização, dos desenhos
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as built, que deverão ser entregues em original, no formato e apresentação definidos
pelo CONTRATANTE, sem qualquer ônus adicional para este;
PARÁGRAFO TERCEIRO – O objeto do presente contrato será recebido
definitivamente, em prazo não superior a 90 (noventa) dias, após parecer
circunstanciado da Comissão depois de decorrido o prazo de observação e de
vistoria que comprove o exato cumprimento dos termos contratuais.
PARÁGRAFO QUARTO - Para a expedição do Termo de Recebimento Definitivo a
CONTRATADA deverá tomar as seguintes providências;
a) testar todos os equipamentos e instalações;
b) revisar todos os acabamentos;
c) proceder à ligação definitiva de todas as instalações, devidamente oficializadas;
d) corrigir os defeitos ou imperfeições apontados ou que venham a ser verificados
em qualquer elemento da obra/serviços executados;
e) apresentar a quitação das obrigações trabalhistas relacionadas com o pessoal
empregado na obra, inclusive quanto às Guias de Recolhimento junto ao INSS e
FGTS;
f) apresentar a Certidão Negativa de Débito (CND), fornecida pelo INSS relativo à
obra/serviços.
PARÁGRAFO QUINTO – O recebimento provisório ou definitivo não exclui a
responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou serviço, nem a éticoprofissional pela perfeita execução do contrato.
PARÁGRAFO SEXTO – Todos os originais de documentos e desenhos técnicos
preparados pela CONTRATADA para a execução dos serviços e obras contratados
serão de propriedade do CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA-NONA: DA FORÇA MAIOR
Os motivos de força maior que possam impedir a CONTRATADA de cumprir as
etapas e o prazo do contrato deverão ser alegados oportunamente, mediante
requerimento protocolado.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO – Não serão consideradas quaisquer alegações baseadas
em ocorrências não comunicadas e não aceitas pela Fiscalização, nas épocas
oportunas.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Os motivos de força maior poderão autorizar a
suspensão da execução do contrato.
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO
É facultado ao CONTRATANTE suspender a execução do contrato e a contagem
dos prazos, devidamente justificado, na forma do disposto no artigo 78, XIV da Lei
8.666/93.
CLÁUSULA VIGÉSIMA-PRIMEIRA: DA EXTINÇÃO DO CONTRATO
O presente contrato poderá ser rescindido por ato unilateral do CONTRATANTE,
pela inexecução total ou parcial de suas cláusulas e condições, nos termos dos
artigos 77 a 80, da Lei n.º 8.666/93.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os casos de rescisão contratual serão formalmente
motivados nos autos do processo administrativo, assegurado à CONTRATADA o
direito ao contraditório e à prévia e ampla defesa.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A declaração de rescisão deste contrato,
independentemente da prévia notificação judicial ou extrajudicial, operará seus
efeitos a partir da publicação em Diário Oficial.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Além das demais sanções administrativas cabíveis,
ficará a CONTRATADA sujeita à multa de 10% incidente sobre o saldo reajustado
dos serviços não executados, sem prejuízo da retenção de créditos, e das perdas e
danos que forem apuradas.
PARÁGRAFO QUARTO – Rescindido o contrato, a Administração assumirá
imediatamente o seu objeto no local e no estado em que a sua execução se
encontrar.
PARÁGRAFO QUINTO – Decretada a rescisão por culpa da CONTRATADA, a
mesma somente terá direito ao recebimento das faturas relativas às obras
executadas até a data da rescisão e apenas daquelas que estiverem em condições
de aceitação.
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PARÁGRAFO SEXTO – Decretada a extinção do contrato sem que caiba culpa à
CONTRATADA, a mesma será ressarcida dos prejuízos comprovados que houver
sofrido, tendo ainda direito a:
a) devolução da garantia;
b) pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
c) pagamento do custo de desmobilização, caso haja.
CLÁUSULA VIGÉSIMA-SEGUNDA: DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E
DEMAIS PENALIDADES
A recusa em assinar o presente contrato no prazo estipulado no Edital, bem como a
inexecução, total ou parcial do contrato, a execução imperfeita, a mora na execução,
ou qualquer impedimento ou infração contratual da CONTRATADA, sem prejuízo da
responsabilidade civil e criminal que couber e garantida a defesa prévia, ficará
sujeita às seguintes sanções previstas no artigo 87 da Lei n.º 8.666/93:
a) advertência;
b) multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, aplicada de acordo
com a gravidade da infração. Nas reincidências específicas, a multa corresponderá
ao dobro do valor da que tiver sido inicialmente imposta, observando-se sempre o
limite de 5%.
c) suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a
Administração Pública do Município de Niterói, por prazo não superior a 2 (dois)
anos;
d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública
do Município de Niterói, conforme artigo 87 da Lei Federal n.º 8.666/93.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A imposição das penalidades é de competência
exclusiva do CONTRATANTE.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A sanção prevista na alínea b desta Cláusula poderá
ser aplicada cumulativamente a outra.
PARÁGRAFO TERCEIRO – A aplicação de sanção não exclui a possibilidade de
rescisão administrativa do contrato, garantido o contraditório e a defesa prévia.
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PARÁGRAFO QUARTO – A multa administrativa prevista na alínea b não tem
caráter compensatório, não eximindo a CONTRATADA do pagamento por perdas e
danos em relação às infrações cometidas.
PARÁGRAFO QUINTO – A aplicação da sanção prevista na alínea d é de
competência exclusiva do (a) Exmo. Prefeito, devendo ser precedida de defesa do
interessado, no prazo de 10 (dez) dias.
PARÁGRAFO SEXTO – O prazo da suspensão ou da declaração de inidoneidade
será fixado de acordo com a natureza e a gravidade da falta cometida, observado o
princípio da proporcionalidade.
PARÁGRAFO SÉTIMO - O valor da multa será pago diretamente ou descontado das
próximas faturas.
PARÁGRAFO OITAVO – Nos casos em que o valor da multa for descontado de
caução que tenha sido prestada, o valor desta deverá ser recomposto no prazo
máximo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de rescisão administrativa do
contrato.
PARÁGRAFO NONO – Se a multa for de valor superior ao valor da garantia
prestada, além da perda desta, responderá a contratada pela sua diferença, a qual
será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou
ainda, quando for o caso, cobrada administrativa ou judicialmente.
PARÁGRAFO DÉCIMO – O atraso injustificado no cumprimento das obrigações
contratuais sujeitará a contratada à multa de mora de 1% (um por cento) por dia útil
que exceder o prazo estipulado, a incidir sobre o valor da nota de empenho ou do
saldo não atendido, respeitado o limite do art. 412 do Código Civil, sem prejuízo da
possibilidade de rescisão unilateral do contrato pelo CONTRATANTE ou da
aplicação das sanções administrativas.
PARÁGRAFO DÉCIMO-PRIMEIRO – A aplicação de qualquer sanção administrativa
prevista neste item deverá observar os princípios da ampla e prévia defesa,
contraditório e proporcionalidade.
CLÁUSULA VIGÉSIMA-TERCEIRA: DO RECURSO AO JUDICIÁRIO
As importâncias decorrentes de quaisquer penalidades impostas à CONTRATADA,
inclusive as perdas e danos ou prejuízos que a execução do contrato tenha
acarretado, quando superiores à garantia prestada ou aos créditos que a
CONTRATADA tenha em face do CONTRATANTE, que não comportarem cobrança
amigável, serão cobrados judicialmente.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO – Caso o CONTRATANTE tenha de recorrer ou
comparecer a juízo para haver o que lhe for devido, a CONTRATADA ficará sujeita
ao pagamento, além do principal do débito, da pena convencional de 10% (dez por
cento) sobre o valor do litígio, dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês,
despesas de processo e honorários de advogado, estes fixados, desde logo em 20%
(vinte por cento) sobre o valor em litígio.
CLÁUSULA VIGÉSIMA-QUARTA: FUSÃO, CISÃO E INCORPORAÇÃO
Nas hipóteses de fusão, cisão ou incorporação, poderá ocorrer, após a
administração verificar a inexistência de prejuízo para a execução do contrato e
desde que mantidas as condições de habilitação e qualificação técnica, econômica e
financeira exigidas no edital, a sub-rogação, por termo aditivo, do objeto deste
Contrato para a pessoa jurídica empresária resultante da alteração social.
CLÁUSULA VIGÉSIMA-QUINTA: DA SUBCONTRATAÇÃO
O presente contrato poderá ser objeto de subcontratação, desde que mediante
comunicação do CONTRATANTE.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Fica expressamente vedada a possibilidade de
subcontratação de cooperativas.
PARÁGRAFO SEGUNDO - O subcontratado será responsável, junto com a
Adjudicatária, pelas obrigações decorrentes do objeto do contrato, inclusive as
atinentes à Contratada, descritas na cláusula décima quarta, quanto aos aspectos
previdenciários e trabalhistas, nos limites da subcontratação, sendo-lhe aplicável,
assim como a seus sócios, as limitações convencionais e legais.
CLÁUSULA VIGÉSIMA-SEXTA: DA EXCEÇÃO DE INADIMPLEMENTO
Constitui cláusula essencial do presente contrato, de observância obrigatória por
parte da CONTRATADA, a impossibilidade, perante o CONTRATANTE, de opor,
administrativamente, exceção de inadimplemento, como fundamento para a
interrupção unilateral do serviço.
PARÁGRAFO ÚNICO – A suspensão do contrato, a que se refere o art. 78, XIV, da
Lei n.º 8.666/93, se não for objeto de prévia autorização da Administração, de forma
a não prejudicar a continuidade dos serviços públicos, deverá ser requerida
judicialmente, mediante demonstração dos riscos decorrentes da continuidade da
execução do contrato, sendo vedada a sua suspensão por decisão unilateral da
CONTRATADA.
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CLÁUSULA VIGÉSIMA-SÉTIMA: DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO
CONTRATO
Fazem parte integrante do presente contrato:
a) o Edital e seus Anexos;
b) a Proposta da CONTRATADA.
CLÁUSULA
CONTRATO

VIGÉSIMA-OITAVA:

DA

PUBLICAÇÃO

E

CONTROLE

DO

Após a assinatura do contrato deverá seu extrato ser publicado, dentro do prazo de
20 (vinte) dias no Diário Oficial do Município e no do Estado do Rio de Janeiro,
correndo os encargos por conta da CONTRATANTE.
PARÁGRAFO ÚNICO – O extrato da publicação deve conter a identificação do
instrumento, partes, objeto, prazo, número do empenho e fundamento do ato.
CLÁUSULA VIGÉSIMA-NONA: DO FORO DE ELEIÇÃO
Fica eleito o foro da cidade de Niterói, para dirimir quaisquer dúvidas relativas a este
CONTRATO, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que
seja. Por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente CONTRATO
em 03 (três) vias de igual teor e de mesma forma para que produzam os efeitos
legais, em presença das testemunhas abaixo firmadas.

PELA CONTRATANTE:

PELA CONTRATADA:
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ANEXO II
MODELO - CREDENCIAMENTO
CREDENCIAMENTO CP 07/2019
Através da presente, credenciamos o(s) Sr.(a)(s) ____________________,
portador(a)(s) da Carteira de Identidade nº ___________ e do CPF nº
______________________, a participar da licitação instaurada pela EMUSA, na
modalidade de CONCORRÊNCIA PÚBLICA, supra referenciada, na qualidade de
Representante Legal da empresa, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em
nome da empresa _______________________, bem como formular propostas e
praticar os demais atos inerentes ao certame.
________________(Local), ______ de ______________ de 2019

_____________________________________________________
(Nome e Assinatura do representante legal)
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ANEXO III
DECLARAÇÃO

Referência: CP Nº 07/2019

...............................................................................................,inscrita no CNPJ

nº

......................................................................., por intermédio de seu representante
legal o (a) Sr(a) ......................................................................................, portador (a)
da Carteira de Identidade nº ...................................................... e do CPF nº
..................................., D E C L A R A , para fins do disposto no inciso V do Art. 27
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de
outubro de 1.999, 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 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz
Data,

Representante Legal
(Observação: Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 08/2019

O MUNICIPIO DE NITEROI, com sede na Rua Visconde de Sepetiba
nº 987 – 11º andar – Centro – Niterói – RJ, torna público que, devidamente
representada neste ato por seu Presidente, na forma do disposto no processo Nº
510004692/2018, fará realizar, no dia 01/03/2019, às 15:00 (quinze) horas, no
endereço supracitado, licitação na modalidade de CONCORRÊNCIA PÚBLICA,
do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, em regime de empreitada por preço UNITÁRIO,
que se regerá pela Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e respectivas
alterações, além das demais disposições legais aplicáveis e do disposto no
presente edital.
1 – CONSIDERAÇÕES GERAIS
1.1
As retificações do instrumento convocatório, por iniciativa oficial ou provocada
por eventuais impugnações, obrigarão a todos os licitantes, devendo ser publicadas
no Diário Oficial do Município e divulgadas por meio eletrônico na internet, reabrindose o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a
modificação não alterar a formulação das propostas.
1.2 O Edital estará disponível para consulta no seguinte endereço eletrônico
(www.niteroi.rj.gov.br). O edital completo só poderá ser retirado na CPL mediante a
entrega de 02 (duas) resmas de papel A4, no endereço supracitado, onde poderão
ser prestados esclarecimentos.
1.3
Os interessados poderão solicitar esclarecimentos acerca do objeto deste
edital ou interpretação de qualquer de seus dispositivos em até 2 (dois) dias úteis
anteriores à abertura da sessão, por escrito, na Comissão Permanente de Licitação
pelo telefone (21) 2622-2035 ou endereço Rua Visconde de Sepetiba nº 987/11º
andar, Centro, Niterói/RJ ou e-mail: emusacpl@hotmail.com
1.4
Caberá ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação, auxiliado pela
Assessoria Jurídica, responder aos pedidos de esclarecimentos no prazo de até 48
(quarenta e oito horas), antes do encerramento do prazo de acolhimento de
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propostas, com encaminhamento de cópia da resposta para todos os interessados
observado o disposto no item 1.1.
1.5
Os interessados poderão formular impugnações ao edital em até 2 (dois) dias
úteis anteriores à abertura da sessão, no seguinte endereço: Rua Visconde de
Sepetiba nº 987 – 11º andar – Centro – Niterói – RJ, de 10:00 até 17:00 horas.
1.6 Caberá ao Presidente da CPL, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24
(vinte e quatro) horas, com encaminhamento de cópia da resposta para todos os
interessados, observado o disposto no item 1.2.
2-

DO OBJETO

2.1
Constitui objeto da presente LICITAÇÃO, a contratação de empresa para a
execução de obras de contenção de encostas em diversas ruas dos bairros de
ponta dareia, Barreto e Cubango, no Município de Niterói/RJ.
2.2
Para os fins do inciso I, do parágrafo 1º, do Art. 30, da Lei Federal nº
8.666/93, são consideradas parcelas de maior relevância técnica:
- itens 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 26, 29, 30, 31, 32, 33 e 34 da planilha PA-001 em anexo;
- itens 4, 5 e 27 da planilha PA-002 em anexo;
- itens 15, 16, 19, 20, 21 e 22 da planilha CB-006 em anexo.
3- DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
3.1 - As despesas decorrentes da presente LICITAÇÃO no valor máximo estimado
de R$ 12.195.769,60 (doze milhões, cento e noventa e cinco mil, setecentos e
sessenta e nove reais e sessenta centavos), pelo PT 1051.15.182.0010.3008, ND
4.4.90.51.00, FT 138.
4-

TIPO DE LICITAÇÃO

4.1
A presente licitação é do tipo menor preço e regime de empreitada por preço
unitário.
4.2 A contratada deverá observar, na execução das obras, as normas de
acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida,
em especial a NBR 9050 e o Decreto Federal nº 5.296/2004.
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5-

CONDIÇÕES GERAIS

5.1 Caso a LICITANTE necessite de esclarecimentos complementares, deverá
solicitá-los à Comissão de Licitação, antes da data de abertura dos envelopes, no
endereço ou pelo telefone indicado no preâmbulo do Edital. As respostas julgadas
pertinentes serão dadas, por escrito, também, às demais LICITANTES
POTENCIAIS.
5.2
Não serão admitidas na licitação as empresas punidas, no âmbito da
Administração Pública, com as sanções prescritas nos incisos III e IV do art. 87 da
Lei n.º 8.666/93.
Poderão participar da presente Concorrência todas as empresas interessadas, que
comprovarem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos neste Edital.
5.3

Será vedada a participação das empresas:

a) declaradas inidôneas por ato do Poder Público;
b) sob processo de concordata ou falência;
c) impedidas de licitar, contratar, transacionar com a Administração Pública
ou qualquer dos seus órgãos descentralizados.
5.4
Não será permitida a participação na licitação de mais de uma empresa sob o
controle de um mesmo grupo de pessoas, físicas ou jurídicas.
5.5
Não será permitida a participação na licitação das pessoas físicas e jurídicas
arroladas no artigo 9º da Lei n.º 8.666/93.
5.6 A responsabilidade sobre a gestão de resíduos sólidos das obras é da
contratada e deverá obedecer às disposições da Resolução CONAMA n.º
307/2002.
5.7 Se a licitante participar desta licitação de forma isolada não poderá integrar
nenhum consorcio; se participar de um consórcio, não poderá integrar outro
consórcio.
5.7.1 No caso de participação em consorcio, deverá ser apresentada a comprovação
do compromisso publico ou particular de constituição de consorcio, subscrito pelos
consorciados.
5.7.2 O documento deverá indicar a empresa responsável pelo consorcio que deverá
atender às condições de liderança, obrigatoriamente fixadas no edital.
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5.7.3 O licitante vencedor fica obrigado a promover, antes da celebração do
contrato, a constituição e o registro do consorcio, nos termos do compromisso
referido no item 5.7.1 acima.

6-

DOS PRAZOS

6.1
O prazo máximo para a execução das obras será de será de 06 (seis) meses
contados a partir da Ordem de Início que será expedida pela EMUSA, em até 01
(um) mês a contar da assinatura do Contrato.
6.2
Os Licitantes ficam obrigados a manter a validade da proposta por 60
(sessenta) dias, contados da data da sua entrega.
6.3
Se por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do
período de validade da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e persistindo o
interesse da EMUSA, este poderá solicitar a prorrogação da validade da proposta
por igual prazo.
7DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
E DA PROPOSTA DE PREÇOS
7.1
No local, data e hora fixados para realização do certame, apresentarão os
licitantes suas propostas em 2 (dois) envelopes, opacos, indevassáveis e lacrados,
designados, respectivamente “A” e “B”, constando obrigatoriamente na parte externa
de cada um deles as seguintes indicações::
I – ENVELOPE “A” – DOCUMENTAÇÃO
MUNICÍPIO DE NITERÓI
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 08/2019
NOME COMPLETO E ENDEREÇO DO LICITANTE
II – ENVELOPE “B” – PROPOSTA DE PREÇOS
MUNICÍPIO DE NITERÓI
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 08/2019
NOME COMPLETO E ENDEREÇO DO LICITANTE
7.2
Os documentos exigidos no ENVELOPE “A” – DOCUMENTAÇÃO DE
HABILITAÇÃO - deverão ser apresentados no original ou em cópia reprográfica
autenticada, na forma do Art. 32 da Lei Federal 8.666/93, encadernados, com as
folhas numeradas seqüencialmente e rubricadas pelo representante legal do
Licitante. A documentação das empresas estrangeiras e quaisquer outros
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provenientes do exterior deverão estar autenticadas pelo Consulado Brasileiro
no país de origem e integralmente traduzido por tradutor juramentado
7.3
Pode a Comissão Permanente de Licitação solicitar a exibição do original de
qualquer documento, no prazo máximo 02 (dois) dias úteis, após a abertura do
Envelope “A”.
7.4
As PROPOSTAS DE PREÇOS serão apresentadas em 02 (duas) vias,
rubricadas pelo representante legal da empresa. Os preços serão apresentados em
algarismos e por extenso, prevalecendo, em caso de discrepância entre estes, a
indicação por extenso.
7.5
Não serão admitidas, sob qualquer pretexto, modificações ou substituições da
proposta ou de quaisquer documentos depois de entregues os envelopes à
Comissão Permanente de Licitação.
7.6
O ENVELOPE “A” conterá os documentos necessários à comprovação da
habilitação jurídica, da qualificação técnica, da qualificação econômico-financeira e
da regularidade fiscal do Licitante, conforme a seguir discriminado no item 9.
8 - DA FASE DE HABILITAÇÃO
8.1

DA HABILITAÇÃO JURÍDICA

8.1.1 Registro comercial, no caso de empresa individual;
8.1.2 Ato constitutivo (estatuto ou contrato social em vigor) devidamente registrado,
em se tratando de sociedades empresárias, e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores. Os documentos
em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação
respectiva;
8.1.3 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade simples, acompanhada de
prova de diretoria em exercício;
8.1.4 Decreto de autorização, em se tratando de Empresa ou Sociedade Estrangeira
em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
8.2

DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

8.2.1 Para fins de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, deverão ser
apresentados os seguintes documentos:
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a) Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver,
relativo ao domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
c) A prova de regularidade com a Fazenda Federal se dará com apresentação de
certidão conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa
da União, ou Certidão Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Receita
Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que
abrange inclusive, as contribuições sociais previstas nas alíneas a a d, do paragrafo
único do art. 11, da lei nº 8.212 de 1991;
d) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, mediante a apresentação da
certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa;
e) Prova da regularidade com a Fazenda Municipal, mediante a apresentação da
certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa expedida pela Secretaria
Municipal de Fazenda ou, se for o caso, certidão comprobatória de que o licitante,
pelo respectivo objeto, está isento de inscrição municipal.
f) Certificado de Regularidade de Situação relativo ao FGTS, demonstrando situação
regular quanto ao cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.
g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de Certidão Negativa (CNDT), ou Positiva de Débitos
Trabalhistas em nome do interessado com os mesmos efeitos da CNDT, segundo o
disposto no art.642-A, §2º da CLT.
8.2.2. Os licitantes que não possuam qualquer inscrição neste Município deverão
apresentar a Certidão Negativa de Débitos Municipais (ou certidões similares)
expedidas pelo Município de sua sede; e, conjuntamente, Certidão de Não
Contribuinte do ISS e Taxas do Município de Niterói.
8.3

DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

8.3.1 Certidão de Registro do Licitante no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetos e Urbanistas – CAU.
8.3.2 Prova de possuir no seu quadro permanente, na data da Concorrência, de um
Engenheiro Civil ou Arquiteto, detentores de atestado(s) de responsabilidade técnica
por execução de obras de características semelhantes, averbado pelo CREA ou
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CAU, acompanhados das respectivas certidões de Acervo Técnico – CAT,
expedidas por este Conselho.
8.3.2.1 A comprovação de que o(s) detentor(es) do(s) referido(s) Atestado(s) de
Responsabilidade Técnica é (são) vinculado(s) à licitante, deverá ser feita através de
cópia de sua(s) ficha(s) de registro de empregado, da(s) Certidão(s) de Registro do
CREA ou pelo CAU, do(s) contrato(s) particular(es) de prestação de serviços, do(s)
contrato(s) de trabalho por prazo determinado ou por meio de outros instrumentos
que comprovem a existência de um liame jurídico entre a licitante e o(s)
profissional(ais) qualificado(s), cuja duração seja, no mínimo, suficiente para a
execução do objeto licitado.
8.3.2.2 Em se tratando de sócio da empresa, o contrato social da licitante servirá de
documento hábil a comprovação do vinculo.
8.3.2.3 No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responsável técnico, como comprovação de qualificação técnica,
ambas serão inabilitadas;
8.3.3 Declaração indicando o nome, CPF e nº do registro na entidade profissional
competente do responsável técnico que acompanhará a execução dos serviços de
que trata o objeto desta Concorrência;
8.3.4 atestado(s) de capacidade técnico-operacional, que comprove(m) que a
licitante tenha executado, para órgão ou entidade da administração publica direta ou
indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda para Empresa
privada, experiência na execução de obras referentes ao objeto.
8.3.5 Os atestados apresentados para atender ao estipulado nos subitens anteriores
deverão estar acompanhados de cópia autenticada das respectivas certidões de
registro no CREA ou CAU, relativas às obras atestadas.
8.3.6 Os interessados deverão indicar um profissional habilitado, devidamente
inscrito no CREA ou CAU, o qual visitará o local da obra acompanhado de
funcionário nos dias 20/02/2019 às 15:00 hs e 25/02/2019 às 15:00 hs, a fim de
conhecer todos os fatores que possam influir, direta ou indiretamente nos custos de
execução, devendo apresentar o respectivo atestado a ser emitido pela EMUSA que
será juntado à Documentação de Habilitação, nos termos do inciso III do art.30, da
Lei nº 8666/93. A visita sairá da sede da EMUSA.
8.3.7 A critério da empresa participante, poderá a visita técnica ser substituída por
declaração formal assinada por profissional habilitado indicado pela licitante, sob as
penas da Lei, informando que tem pleno conhecimento das condições e
peculiaridades inerentes ao local onde será executada a obra e que não utilizará
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desta prerrogativa para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças
técnicas ou financeiras que venham a onerar a Administração.
8.4 DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA
8.4.1 Para fins de comprovação da qualificação econômico-financeira, deverão ser
apresentados os seguintes documentos:
8.4.1.1 Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social,
desde que já exigíveis e apresentados na forma da lei, incluindo Termo de Abertura
e Encerramento do livro contábil, que comprovem a boa situação financeira da
empresa. Quando encerrados há mais de três meses da data da apresentação da
proposta, admitir-se-á atualização de valores, por índices oficiais, sendo vedada a
substituição das demonstrações financeiras por balancetes ou balanços provisórios.
Os licitantes deverão comprovar que dispõem dos índices econômico-financeiros
mínimos previstos a seguir:
a) Índice de Liquidez Geral - ILG no valor mínimo maior ou igual a 1,0 (um), obtido
pela aplicação da seguinte fórmula:
ILG=AC+RLP/PC+ELP
Onde:
ILG =
AC =
PC =
RLP =
ELP =

Índice de Liquidez Geral
Ativo Circulante
Passivo Circulante
Realizável a Longo Prazo
Exigível a Longo Prazo

b) Índice de Garantia de Capitais de Terceiros - IGC, maior ou igual a 1,0 (um),
apurado no balanço, conforme estabelecido no Edital, obtido pela aplicação da
seguinte fórmula:
IGC=PL/PC+ELP
Onde:
IGC = Índice de Garantias de Capitais de Terceiros.
PL = Patrimônio Líquido representado pelo Capital Social Integralizado,
mais as Reservas Capitalizáveis e Lucros, menos Prejuízos, e mais
o Resultado de Exercícios Futuros, menos Ativo Diferido
PC = Passivo Circulante
ELP = Exigível a Longo Prazo
c) Índice de Endividamento - IE, menor ou igual a 1,0 (um), apurado no balanço,
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obtido pela aplicação da seguinte formula:
IE = PC+ELP
AT
Onde:
IE =
PC =
ELP =
AT =

Índice de Endividamento
Passivo Circulante
Exigível Longo Prazo
Ativo Total

8.4.2 Os índices contábeis, calculados pelo licitante para fins de atendimento
dispositivo acima, deverão ser confirmados pelo responsável da contabilidade
licitante, que deverá apor sua assinatura no documento de cálculo e indicar,
forma destacada, seu nome e número de registro no Conselho Regional
Contabilidade.

do
do
de
de

8.4.2.1 Certidões negativas de falências e recuperação judicial expedidas pelos
distribuidores da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no
domicílio da pessoa física. Se o licitante não for sediado na Comarca de Niterói ou
da Capital do Estado do Rio de Janeiro, as certidões deverão vir acompanhadas de
declaração oficial da autoridade judiciária competente, relacionando os distribuidores
que, na Comarca de sua sede, tenham atribuição para expedir certidões negativas
de falências e recuperação judicial.
8.5 - DA DECLARAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO ART. 7º, INCISO XXXIII DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
8.5.1 Todos os licitantes deverão apresentar declaração, na forma do Anexo III, de
que não possuem em seus quadros funcionais nenhum menor de dezoito anos
desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou qualquer trabalho por
menor de dezesseis anos, na forma do art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição
Federal.
9-

DO PRAZO DE VALIDADE DAS CERTIDÕES

9.1 As certidões referidas no item 9 valerão nos prazos que lhe são próprios, ou,
inexistindo esse prazo, reputar-se-ão válidas por 90 (noventa) dias, contados de sua
expedição.
9.2 Os documentos exigidos nos itens anteriores deverão ser apresentados no
original ou em cópia reprográfica autenticada, na forma do artigo 32, e seus
parágrafos, da Lei Federal n.º 8.666/93.
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10 - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E
DAS PROPOSTAS
10.1 O ENVELOPE “B” (PROPOSTA DE PREÇOS) deverá conter: a Proposta de
Preço em duas vias, a Planilha Orçamentária e o Cronograma Físico-Financeiro,
apresentados em pasta, preenchidos, por meio mecânico, sem emenda, rasura,
entrelinha ou ressalva.
10.2 A Proposta de Preço devidamente rubricado pelo preposto ou Procurador da
Licitante, deverá informar o preço total dos serviços a executar, referente ao mês da
apresentação da proposta, em algarismos e por extenso, prevalecendo, em caso de
discrepância, a indicação por extenso, e ser devidamente assinada pelo
representante legal do Licitante.
10.2.1 A Planilha Orçamentária, deverá ser preenchida, em moeda corrente,
respeitante ao mês de apresentação da proposta.
10.2.2 No preço proposto serão computadas todas as despesas para execução das
obras, a totalidade dos custos e despesas do objeto da presente Concorrência e
todas as despesas com instalação do canteiro de obras, mobilizações e
desmobilizações de instalações provisórias, limpeza final da obra, sinalização,
energia, mão-de-obra, materiais, máquinas e equipamentos, encargos das leis
trabalhistas e sociais, todos os custos diretos e indiretos, incluindo-se, também, o
BDI – Benefício e Despesas Indiretas , taxas, remunerações, despesas fiscais e
financeiras, e quaisquer despesas extras e necessárias, não especificadas neste
Edital, mas julgadas essenciais ao cumprimento do objeto desta Concorrência, vez
que nenhuma reivindicação para pagamento adicional será considerada.
10.2.3. – O BDI máximo admitido nesta licitação é de 20%, devendo cada licitante
preencher a sua planilha de Composição Analítica do BDI.
10.2.3.1 Na forma da Lei 8666/93, na planilha orçamentária todos os itens deverão
ser objeto de composição detalhada, especificando os preços e quantidades de
materiais, mão de obra, equipamentos, despesas indiretas e/ou quaisquer outros
insumos que tenham sido considerados por ocasião da fixação do preço.
10.3 O Cronograma Físico-Financeiro dos serviços, obedecendo ao prazo previsto
no item 6.1, conforme modelo, que constitui o Anexo VI, deverá conter o percentual
do valor de cada categoria de serviço em relação ao valor total, indicado mês a mês,
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obedecendo, ainda, desembolso financeiro acumulado máximo, conforme abaixo
descrito:
10.4 Da Planilha Orçamentária não deverão constar orçados em separado os
insumos de mão de obra e equipamentos, por serem parte dos serviços contratados,
evitando-se a duplicidade de sua previsão.
11. DO PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
11.1 No local, no dia e na hora previstos neste Edital, em sessão pública, deverão
comparecer os Licitantes, munidos dos envelopes “A” e “B”, apresentados na forma
definida no item 8. Os Licitantes se farão presentes por seus representantes legais,
procuradores ou prepostos, que para tanto deverão estar portando a carta de
credenciamento para todos os atos da licitação, firmada pelo representante legal da
empresa, conforme Anexo II, que deverá ser entregue, fora do envelope, à
Comissão Permanente de Licitação.
11.2 A ausência de representantes credenciados não exclui a participação do
certame, ficando, todavia, aqueles que se apresentem sem o devido credenciamento
impossibilitados de responder pelo Licitante e, em seu nome, praticar qualquer ato.
11.3 Nesta mesma sessão, que poderá ser realizada em mais de um dia, desde que
tal se faça necessário para o completo exame dos documentos apresentados, serão
recebidos os envelopes “A” e “B” de todos os Licitantes presentes e abertos os
envelopes “A”, podendo a documentação deles constante ser examinada por todos
os representantes devidamente credenciados, que a rubricarão, juntamente com os
membros da Comissão Permanente de Licitação. Após a abertura dos envelopes
“A”, a sessão poderá ser suspensa para julgamento da habilitação.
11.4 Os envelopes “B” serão mantidos fechados, sob a guarda da Comissão
Permanente de Licitação, que os rubricará, juntamente com os representantes
credenciados dos Licitantes.
11.5 Da sessão de recebimento dos envelopes e da abertura dos envelopes “A”
será lavrada ata circunstanciada, que será assinada pelos representantes
credenciados presentes e pelos membros da Comissão Permanente de Licitação.
11.6 Serão considerados habilitados os Licitantes que atenderem integralmente às
condições previstas no item 9 deste Edital.
11.7 Após comunicado o resultado aos Licitantes, se poderá passar imediatamente à
abertura dos envelopes “B” – Proposta de Preços, desde que todos os Licitantes
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renunciem expressamente ao direito de recorrer da decisão relativa à habilitação.
Neste caso, serão devolvidos aos Licitantes inabilitados os envelopes “B” – Proposta
de Preços – fechados.
11.8 Não ocorrendo renúncia ao direito de recorrer por parte de todos os Licitantes,
será designada data para abertura dos envelopes “B”- Proposta de Preços,
observado o prazo de recurso estabelecido no item 17.1 deste Edital.
11.9 Ultrapassada a fase de habilitação, a Comissão Permanente de Licitação não
mais poderá desclassificar os Licitantes por motivos relacionados com a habilitação
jurídica, a qualificação técnica, a qualificação econômico-financeira e a regularidade
fiscal, salvo em razão de fatos supervenientes ou conhecidos após o julgamento.
11.10 No dia, hora e local marcados para o julgamento das propostas e decorrido o
prazo para recurso sem a sua interposição, tendo deste havido renúncia ou
desistência expressa de todos os Licitantes ou após o julgamento dos recursos
interpostos, serão abertas as Propostas de Preços dos Licitantes habilitados.
11.11 As Planilhas Orçamentárias serão verificadas pela Comissão Permanente de
Licitação, quanto a erros aritméticos, que serão corrigidos da seguinte forma:
11.11.1 Erro de multiplicação do custo unitário pela quantidade correspondente será retificado, mantendo-se o custo unitário e a quantidade, corrigindo-se o produto.
11.11.2 Erro de adição - será retificado conservando-se parcelas corretas e
trocando-se a soma.
11.12 O preço total, apresentado na Proposta de Preços, corrigido pela Comissão
Permanente de Licitação, em conformidade com os procedimentos constantes no
subitem 11.11 e após anuência do Licitante, constituirá o valor da proposta. Se o
Licitante não aceitar as correções procedidas, sua proposta será desclassificada.
11.13 Considerar-se-á de preço excessivo a proposta com valor superior ao limite
estabelecido no item 3.1, deste Edital.
11.14 Em conformidade com o § 1º, art. 48, Lei Federal n.º 8.666/93, presumem-se
inexequíveis as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento)
do menor dos seguintes valores:
I – média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por
cento) do valor estimado previsto no item 3.1;
II – valor estimado previsto no item 3.1;
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11.15. Poderão, também, ser consideradas inexeqüíveis as propostas que não
venham a ter demonstrada sua viabilidade por meio de documentação que
comprove que os custos dos insumos são coerentes com os do mercado e que os
coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução e objeto do contrato.
11.16. O Licitante terá sua proposta de preços desclassificada, nas seguintes
hipóteses:
a) se deixar de cotar qualquer um dos itens ou alterar a(s)
quantidade(s) constante(s) da Planilha Orçamentária;
b)se cotar preços diferentes para uma mesma composição;
c)se apresentar o Anexo II em outra forma que não a prevista neste
edital;
d) ultrapassar o preço global estimado no item 3.1
11.17 Será declarada vencedora a proposta considerada exeqüível e que apresentar
o menor preço total.
11.18 No caso de empate entre as propostas de menor preço, será utilizado o
critério de sorteio, em ato público, com a presença de todos os licitantes que se
encontrem na mesma situação jurídica, observados os ditames e privilégios
elencados na Lei Complementar Federal 123/2006.
11.19 Havendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:
11.20 Na hipótese de inabilitação ou desclassificação de todas as propostas, a
Comissão Permanente de Licitação poderá fixar aos Licitantes o prazo de 08 (oito)
dias úteis para apresentação de nova documentação ou de outras propostas
devidamente escoimadas das causas que deram origem a tal situação.
11.21 O julgamento das propostas de preços (envelope “B”) e a classificação final
das propostas será objeto de ata circunstanciada, que será assinada pelos Licitantes
credenciados presentes e pelos membros da Comissão Permanente de Licitação.
11.22 Quando da homologação do resultado do certame, e desde que não haja
recurso administrativo pendente, ação judicial em curso ou qualquer outro fato
impeditivo, os licitantes inabilitados que ainda não tiverem retirado os envelopes de
PROPOSTAS DE PREÇOS, deverão ser notificados a fazê-lo, no prazo de 60 dias
do recebimento da comunicação. Se houver recusa expressa ou tácita dos
interessados, a Comissão de Licitação ou o agente público competente estará
autorizado a inutilizar os envelopes.
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12. DA HOMOLOGAÇÃO, DA ADJUDICAÇÃO E DO CONTRATO
12.1 Uma vez homologado o resultado da licitação pelo Presidente da EMUSA, o
objeto da licitação será adjudicado ao Licitante vencedor, que será convocado, por
escrito, com uma antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, para assinatura
do contrato, cuja minuta constitui o Anexo I.
12.2 Deixando o adjudicatário de assinar o contrato no prazo fixado, poderá a
EMUSA, sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas ao faltoso, convocar
os Licitantes remanescentes que tiverem sido habilitados, na respectiva ordem de
classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro
classificado.
12.3 Quando da homologação do resultado do certame, e desde que não haja
recurso administrativo pendente, ação judicial em curso ou qualquer outro fato
impeditivo, os licitantes inabilitados que ainda não tiverem retirado os envelopes de
PROPOSTAS DE PREÇOS, deverão ser notificados a fazê-lo, no prazo de 60 dias
do recebimento da comunicação. Se houver recusa expressa ou tácita dos
interessados, a Comissão de Licitação ou o agente público competente estará
autorizado a inutilizar os envelopes.
13 - DA SUBCONTRATAÇÃO
13.1 A subcontratação será admitida mediante prévia autorização do Município de
Niterói. As consultas deverão vir acompanhadas da qualificação técnica da empresa
subcontratada.
13.2 Os pagamentos aos subcontratados serão realizados diretamente pelos
contratados, ficando vedada a emissão de empenho do contratante diretamente aos
subcontratados, ressalvada a hipótese dos art. 48 da Lei Complementar nº
147/2014.
13.3 A subcontratação não altera a responsabilidade da CONTRATADA, que
continuará integral e solidariamente responsável perante ao Munícipio de Niterói.
13.4 A subcontratação porventura realizada será integralmente custeada pela
CONTRATADA.
13.3 - FUSÃO, CISÃO E INCORPORAÇÃO
Nas hipóteses de fusão, cisão ou incorporação, poderá ocorrer, após a
administração verificar a inexistência de prejuízo para a execução do contrato e
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desde que mantidas as condições de habilitação e qualificação técnica, econômica e
financeira exigidas no edital, a sub-rogação, por termo aditivo, do objeto deste
Contrato para a pessoa jurídica empresária resultante da alteração social.
14 -

GARANTIA

14.1 A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE, no prazo máximo de
30 (trinta) dias, contados da data da assinatura do contrato, comprovante de
prestação de garantia da ordem de 0,5% (meio por cento) a ser prestada em
qualquer das modalidades e limites de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 56 da Lei n.º
8.666/93, a ser restituída após sua execução satisfatória. Qualquer que seja a
modalidade de garantia escolhida devera prever a cobertura para os seguintes
eventos, dentre outros, na forma do art. 71 da Lei 8.666/93:
a – prejuízos advindos do não cumprimento do contrato;
b – multas punitivas aplicadas pela fiscalização a contratada;
c – prejuízos diretos causados a contratante decorrentes de culpa ou dolo durante a
execução do contrato;
d – obrigações previdenciárias e trabalhistas não honradas pela contratada.
14.2 A garantia prestada não poderá se vincular a outras contratações, salvo após
sua liberação.
14.3 Caso o valor da proposta vencedora seja inferior a 80 % (oitenta por cento) do
menor valor a que se referem às alíneas “a” e “b”, art. 48, parágrafo 1º da Lei
nº 8.666/93, será exigida para assinatura do contrato, prestação de garantia
adicional, dentre as modalidades previstas no parágrafo 1º do art. 56, igual a
diferença entre o valor resultante do parágrafo 1º do art. 48 da Lei Federal nº
8.666/93 e o valor da correspondente proposta.
14.4 O levantamento da caução contratual por parte da contratada, respeitadas as
disposições legais, dependerá de requerimento da interessada, acompanhado do
documento de recibo correspondente, após a aceitação definitiva da obra.
14.5 Em caso de rescisão decorrente de ato praticado pela contratada, a garantia
reverterá integralmente ao contratante, que promoverá a cobrança de eventual
diferença que venha a ser apurada entre o importe da caução prestada e o débito
verificado.
14.6 Sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis, a EMUSA se utilizará da
garantia dada para a finalidade de se ressarcir de possíveis prejuízos que lhe
venham a ser causados pela contratada, na recomposição das perdas e danos
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sofridos. A contratada ficará obrigada a reintegrar o valor da garantia no prazo de 3
(três) dias úteis seguintes à sua notificação.
14.7 Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art. 65 da Lei nº
8.666/93, a empresa Contratada deverá complementar, no prazo de 72 (setenta e
duas) horas, o valor da caução para que seja mantido o percentual de 3% (três por
cento) do valor do Contrato.
14.8 Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia,
seu valor original será recomposto no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena
de rescisão administrativa do contrato.
15 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
15.1 - Os pagamentos serão realizados no 30º (trigésimo) dia do mês subsequente
ao do adimplemento da obrigação;
15.2 - A cada 30 (trinta) dias fará o CONTRATADO a emissão das faturas dos
serviços realizados, aceitos e verificados em conformidade com as etapas
estabelecidas no cronograma físico-financeiro e obedecido o sistema de medições.
15.3 - O pagamento da fatura final cujo valor não poderá ser inferior a 10% (dez por
cento) do valor total do Contrato só será efetuado após a Aceitação Provisória, pela
EMUSA dos serviços objeto do presente instrumento;
15.4 - Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que não
decorram de ato ou fato atribuível à CONTRATADA, sofrerão a incidência de
atualização financeira pelo índice nacional de preços ao consumidor - INPC e juros
moratórios de 0,5% ao mês, calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo
inferior ao estabelecido neste edital serão feitos mediante desconto de 0,5% ao mês
pro rata die.
15.5 - O pagamento de serviços executados antes das datas previstas nos
cronogramas (obras adiantadas) dependerá das disponibilidades de caixa da
EMUSA, observado o percentual de desconto a que se refere a cláusula 15.4.
15.5.1 Considera-se adimplemento o cumprimento da prestação com a entrega do
objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s).
15.5.2 Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer fatura por culpa do
Contratado, o prazo de 30 (trinta) dias ficará suspenso, prosseguindo a sua
contagem a partir da data da respectiva reapresentação.
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15.6 O contratado deverá apresentar, juntamente com a fatura, o comprovante de
recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes na obra.
15.7 Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data de apresentação da proposta
do licitante, consoante previsto no art. 40, XI da Lei nº 8.666, poderá a contratada
fazer jus ao reajuste do valor contratual que deverá retratar a variação efetiva do
custo de produção ou dos insumos utilizados na consecução do objeto contratual
com base na fórmula
R = Po li – lo
Lo
Onde:
R - É o valor do reajustamento procurado;
Po – é preço inicial dos serviços a serem reajustados
li – é o Índice publicado pela revista “conjuntura econômica” da Fundação
Getulio Vargas, referente ao mês de execução dos serviços e obras
lo - É o preço unitário contratual
o reajustamento será calculado pelo índice da coluna 6 INCC – edificações (antiga
coluna 35 – edificações)
15.8 O pagamento por eventuais serviços ou itens não previstos, desde que
devidamente justificados e previamente aprovados pela fiscalização e ratificado pela
Autoridade superior estará limitado ao custo unitário constante do Sistema EMOP
acrescido do BDI estabelecido pela administração no orçamento base, aplicando-se
o desconto inicialmente obtido na licitação.
15.9 As medições serão realizadas mensalmente de acordo com o avanço real dos
serviços efetivamente realizados, e o faturamento proporcional aos cronogramas
apresentados pelo contratado, acompanhadas de levantamento dos serviços
executados, memória de cálculo com identificação dos locais de sua realização
devidamente aprovadas e atestadas pela fiscalização da EMUSA. Para melhor
acompanhamento da execução, deverá ser emitido relatório dimensionando e
situando os serviços, com croquis e registro fotográfico.
15.10 No caso de prestador de serviço, fora do Município de Niterói, também deverá
ser apresentado o RANFS (Registro Auxiliar de Nota Fiscal de Serviço).
16 - DAS PENALIDADES
16.1 A recusa da adjudicatária em assinar o contrato no prazo estipulado no
Edital, bem como a inexecução, total ou parcial do contrato, a execução imperfeita, a
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mora na execução, ou qualquer impedimento ou infração contratual da
CONTRATADA, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, ficando sujeita às
seguintes sanções previstas no artigo 87 da Lei nº 8.666/93:
a-) advertência;
b-) multa de até 5% sobre o valor do contrato, aplicada de acordo com a gravidade
da infração. Nas reincidências específicas, a multa corresponderá ao dobro do valor
da que tiver sido inicialmente imposta.
c-) suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a
Administração Pública do Município de Niterói, por prazo não superior a 2 (dois)
anos;
d-)declaração de inidoneidade para licitar e contratar com qualquer esfera da
Administração Pública, conforme artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93.
16.2 A imposição das penalidades é de competência exclusiva do CONTRATANTE.
16.3 A sanção prevista no item b desta Cláusula poderá ser aplicada
cumulativamente a outra.
16.4 A aplicação de sanção não exclui a possibilidade de rescisão administrativa do
contrato, garantido o contraditório e a defesa prévia.
16.5 A multa administrativa prevista na alínea b não tem caráter compensatório, não
eximindo a CONTRATADA do pagamento por perdas e danos em relação às
infrações cometidas.
16.6 A aplicação da sanção prevista na alínea d é de competência exclusiva do(a)
Exmo(a) Prefeito de Niterói e dos Secretários Municipais, devendo ser precedida de
defesa do interessado, no prazo de 10 (dez) dias.
16.7 O prazo da suspensão ou da declaração de inidoneidade será fixado de acordo
com a natureza e a gravidade da falta cometida, observado o princípio da
proporcionalidade.
16.8

O valor da multa será pago diretamente ou descontado das próximas faturas.

16.9 Nos casos em que o valor da multa for descontado de caução que tenha sido
prestada, o valor desta deverá ser recomposto no prazo máximo de 48 (quarenta e
oito) horas, sob pena de rescisão administrativa do contrato.
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16.10 Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, responderá o contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o
caso, cobrada administrativa ou judicialmente.
16.11 O atraso injustificado no cumprimento das obrigações contratuais sujeitará a
contratada à multa de mora de 1% (um por cento) por dia útil que exceder o prazo
estipulado, a incidir sobre o valor da nota de empenho ou do saldo não atendido,
respeitado o limite do art. 412 do Código Civil, sem prejuízo da possibilidade de
rescisão unilateral do contrato pelo CONTRATANTE ou da aplicação das sanções
administrativas.
16.12 A aplicação de qualquer sanção administrativa prevista neste item deverá
observar os princípios da ampla e prévia defesa, contraditório e proporcionalidade.
17 - DOS RECURSOS
17.1 Os recursos das decisões da Comissão Permanente de Licitação serão
apresentados no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação do ato ou
da data da lavratura de qualquer das atas, conforme o caso, e dirigidos ao
Presidente da Comissão Permanente de Licitação. Reconsiderando ou não sua
decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a Comissão encaminhará o recurso à
autoridade superior. Caso a LICITANTE necessite de esclarecimentos
complementares, poderá solicitá-los à Comissão Permanente de Licitação pelo
telefone (21) 2622-2035”.
17.2 A Comissão de Licitação dará ciência dos recursos aos demais Licitantes, que
poderão impugná-los no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
17.3 Os recursos contra as decisões relativas à habilitação ou inabilitação de
Licitante, ou contra o julgamento da Proposta de Preços terão efeito suspensivo.
17.4 A intimação dos atos referidos nas alíneas “a”, “b”, “c” e “e” do inciso I do Art.
109 da Lei nº 8.666/93 será feita mediante publicação no Diário Oficial do Município,
salvo os casos de habilitação ou inabilitação dos Licitantes e julgamento das
propostas, se presentes os prepostos de todos os Licitantes no ato em que for
proferida a decisão, hipótese em que poderá ser feita por comunicação direta aos
interessados, que, nesta hipótese, assinarão a ata.
18 -

ACEITAÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL

18.1 O objeto do contrato será recebido:
19/43

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS ROBERTO DENESZCZUK ANTONIO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/02/2019 às 10:51 , sob o número WCOA19700102815
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1007732-88.2016.8.26.0152 e código 42F81D6.

Proc. 510004692/2018
fls. 6686
18/12/2018

.

a) provisoriamente, na forma prevista no inciso I, alínea “a”, do Art. 73, da Lei n.º
8.666/93.
b) definitivamente, na forma do inciso I, alínea “b”, do Art. 73, da lei Federal n.º
8.666/93, sem prejuízo da responsabilidade do Contratado, conforme disposto no
item seguinte.
18.2 O recebimento provisório ou definitivo do objeto do contrato não exclui a
responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou serviço, nem a éticoprofissional, pela perfeita execução do contrato.
19 - DO FORO
19.1 É competente para dirimir quaisquer controvérsias relativas a esta licitação, à
contratação e à execução dela decorrentes o foro da Comarca de Niterói,
renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
20 - DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
20.1 Ficam os licitantes sujeitos às sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis
caso apresentem, na licitação, qualquer declaração falsa que não corresponda à
realidade dos fatos.
20.2 A presente licitação poderá ser revogada por razões de interesse público
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo ou
em parte por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiro, observado o
princípio da prévia e ampla defesa.
20.3 Serão disponibilizadas para todos os licitantes as memórias de cálculo dos
quantitativos dos serviços planilhados, possibilitando a estes visualizar com clareza
os quantitativos estimados. Os quantitativos de cada serviço deverão ser previstos
por unidade/ambiente e por pavimentos, na forma do relatório de obra, totalizando
os quantitativos dos serviços planilhados.
20.4 A homologação do resultado desta licitação não importará direito à contratação.
20.5 É facultada à Comissão de Licitação ou à autoridade superior, em qualquer
fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a
complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento
ou informação que deveria constar originariamente da proposta.
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20.6 A critério da Comissão de Licitação poderão ser relevados erros ou omissões
formais de que não resultem prejuízo para o entendimento das propostas.
20.7 Os casos omissos serão resolvidos pela Autoridade Superior, ouvida
previamente a Comissão de Licitação.
20.8 Os casos omissos serão resolvidos pela autoridade superior, observados os
princípios que informam a atuação da Administração Pública.
20.9 Ficam os licitantes sujeitos às sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis
caso apresentem, na licitação, qualquer declaração falsa que não corresponda a
realidade dos fatos.
20.10 O foro da comarca de Niterói é designado como o competente para dirimir
quaisquer controvérsias relativas a esta licitação e à adjudicação, contratação e
execução dela decorrentes.
20.11 São os seguintes os anexos deste Edital, que dele fazem parte integrante:
ANEXO I - MINUTA CONTRATUAL
ANEXO II - MODELO DE CREDENCIAMENTO
ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO A CF
ANEXO IV- TERMO DE REFERENCIA
ANEXO V - MEMORIAL DE CÁLCULO
ANEXO VI - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ANEXO VII - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ANEXO VIII – PLANTAS

Niterói, 15 de janeiro de 2019.
Renato Navarro Guimarães
Presidente da CPL
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ANEXO I
MINUTA DE CONTRATO Nº __ /__
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A
EMPRESA
MUNICIPAL
DE
MORADIA,
URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO - EMUSA,, COMO
CONTRATANTE,
E
A
______________________________,
COMO
CONTRATADA.

Aos
dias do mês de
do ano dois mil e
, por este CONTRATO, de um
lado a EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO EMUSA, Empresa Pública, criada pelo Decreto nº 5347/88, com sede na Rua
Visconde de Sepetiba, nº 987 - 13º andar, inscrita no CGC/MF sob o nº
32.104.465/0001-89, neste ato representada por seu Presidente, Reinaldo
Macedo Costa Pereira, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade nº
08559230-1 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 012690587/89, doravante
denominada simplesmente EMUSA, e, de outro lado,
com
sede na Rua
–
–, inscrita no CNPJ sob o nº xxxxxxx, neste ato
representada por seu
Sócio xxxxxxxxxxxx, brasileiro,
,
,
portador da carteira de identidade nº
e inscrito no CPF/MF sob o nº
doravante denominada simplesmente CONTRATADA, tendo em vista autorização
contida no processo Nº 510004692/2018, tem entre si, certo e ajustado, o presente
Contrato, que se regerá pela Lei nº 8666/93 e as modificações introduzidas pela Lei
nº 8883/94, e pelas Cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
O objeto da presente LICITAÇÃO, constitui a contratação de empresa para a
execução de obras de contenção de encostas em diversas ruas dos bairros de
ponta d’areia, Barreto e Cubango, no Município de Niterói/RJ.
CLÁUSULA SEGUNDA: DO VALOR DO CONTRATO
O valor total do presente Contrato é de R$ _________ , discriminado de acordo com
a Planilha integrante da Proposta de Preços e o Cronograma Físico-Financeiro
apresentado pela CONTRATADA.
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CLÁUSULA TERCEIRA: DO PRAZO
O prazo máximo para a execução e entrega das obras é de 06 (seis) meses e será
contado a partir da ordem de início, que será expedida em até 30 (trinta) dias úteis a
contar da assinatura do Contrato.
PARAGRAFO PRIMEIRO – Na contagem dos prazos, é excluído o dia do início e
incluído o dia do vencimento. Os prazos somente se iniciam e vencem em dia de
expediente no órgão ou entidade.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Os prazos de cumprimento das etapas são aqueles
constantes dos cronogramas anexos ao Edital, podendo ser prorrogados nas
hipóteses previstas no §1º do art. 57 da Lei n.º 8.666/93.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Considerando que o contrato de obras é por escopo, o
término do prazo não é causa suficiente para a extinção do ajuste, cabendo ao
CONTRATANTE apurar se as razões que inviabilizaram a execução do objeto, no
prazo inicialmente avençado, decorreram de atuação deficiente da CONTRATADA.
PARÁGRAFO QUARTO – A CONTRATADA, quando não puder cumprir os prazos
estipulados para o cumprimento das obrigações decorrentes desta contratação,
deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, acompanhada
de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente,
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condições deste contrato, ou que impeça a sua execução, por
fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração em documento
contemporâneo à sua ocorrência.
CLÁUSULA QUARTA: DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A cada 30 (trinta) dias fará a CONTRATADA a emissão
das faturas dos serviços realizados, aceitos e verificados em conformidade com as
etapas estabelecidas no cronograma físico-financeiro e obedecido o sistema de
medições previsto neste contrato.
PARÁGRAFO SEGUNDO – O prazo para pagamento é de até 30 (trinta) dias, a
contar da data final do período de adimplemento de cada parcela.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Considera-se adimplemento o cumprimento da
prestação com a entrega do objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s)
competente(s).
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PARÁGRAFO QUARTO – Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer
fatura por culpa da CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias ficará suspenso,
prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva reapresentação.
PARÁGRAFO QUINTO – A CONTRATADA deverá apresentar, juntamente com a
fatura, o comprovante de recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados
atuantes na obra.
PARÁGRAFO SEXTO - Os itens administração local e projetos executivos
estruturais serão medidos e pagos com a quantidade que expressar o percentual
mensal de serviços executados.
PARÁGRAFO SÉTIMO – O pagamento de serviços executados antes das datas
previstas nos cronogramas (obras adiantadas) dependerá das disponibilidades de
caixa, observado o percentual de desconto a que se refere ao parágrafo sétimo.
PARÁGRAFO OITAVO – O pagamento somente será liberado mediante
apresentação, pela CONTRATADA, dos seguintes documentos, que deverão estar
dentro dos respectivos prazos de validade, quando for o caso: a) respectivas
medições, faturas e notas fiscais; b) comprovante de recolhimento da contribuição
previdenciária; c) comprovante de recolhimento da contribuição do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço – FGTS; d) Cópia do documento de Anotação de
Responsabilidade Técnica – ART, emitida pelo CREA ou pelo CAU, a ser
apresentado no caso da realização da primeira medição ou quando houver alteração
do profissional responsável.
PÁRAGRAFO NONO – Somente serão pagos os quantitativos efetivamente medidos
pela fiscalização, justificando-se nos autos toda e qualquer divergência em relação à
estimativa.
PARÁGRAFO DÉCIMO - O pagamento por eventuais serviços ou itens não
previstos, desde que devidamente justificados e previamente aprovados pela
fiscalização e ratificado pelo ORDENADOR será feito com base no custo unitário
constante do Sistema EMOP. Os itens novos não constantes do Sistema EMOP
terão seus preços limitados aos indicados nos sistemas de orçamentação de obras
ou, em caso de inexistência destes, ao menor preço obtido junto à no mínimo três
fornecedores especializados.
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - No caso de prestador de serviço, fora do
Município de Niterói, também deverá ser apresentado o RANFS (Registro Auxiliar de
Nota Fiscal de Serviço).
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CLÁUSULA QUINTA: DO REAJUSTE
Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data de apresentação da proposta do
licitante, consoante previsto no art. 40, XI da Lei nº 8.666, poderá a contratada fazer
jus ao reajuste do valor contratual que deverá retratar a variação efetiva do custo de
produção ou dos insumos utilizados na consecução do objeto contratual com base
na fórmula
R = Po li – lo
Lo
Onde:
R - É o valor do reajustamento procurado;
Po – é preço inicial dos serviços a serem reajustados
li – é o Índice publicado pela revista “conjuntura econômica” da Fundação Getúlio
Vargas, referente ao mês de execução dos serviços e obras
lo - É o preço unitário contratual
o reajustamento será calculado pelo índice da coluna 6 INCC – edificações (antiga
coluna 35 – edificações)
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A prorrogação de prazos a pedido da CONTRATADA, e
sem culpa do CONTRATANTE, não enseja reajuste ou correção.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Será objeto de reajuste apenas o valor remanescente e
ainda não pago.
CLÁUSULA SEXTA: DA GARANTIA
A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 30
(trinta) dias corridos, contados da data da assinatura do contrato, comprovante de
prestação de garantia da ordem de até 0,5% (meio por cento) a ser prestada em
qualquer das modalidades e limites de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 56 da Lei n.º
8.666/93, a ser restituída após sua execução satisfatória.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A garantia prestada não poderá se vincular a outras
contratações, salvo após sua liberação.
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PARÁGRAFO SEGUNDO – Caso o valor da proposta vencedora seja inferior a 80 %
do menor valor a que se referem às alíneas “a” e “b”, art. 48, parágrafo 1º da Lei n.º
8.666/93, será exigida para assinatura do contrato, prestação de garantia adicional,
dentre as modalidades previstas no parágrafo 1º do art. 56 da Lei n.º 8.666/93, igual
à diferença entre o valor resultante do parágrafo 1º do art. 48 da Lei Federal n.º
8.666/93 e o valor da correspondente proposta.
PARÁGRAFO TERCEIRO – O levantamento da caução contratual por parte da
CONTRATADA, respeitadas as disposições legais, dependerá de requerimento da
interessada, acompanhado do documento de recibo correspondente, após a
aceitação definitiva da obra.
PARÁGRAFO QUARTO – Em caso de rescisão decorrente de ato praticado pela
CONTRATADA, a garantia reverterá integralmente ao CONTRATANTE, que
promoverá a cobrança de eventual diferença que venha a ser apurada entre o
importe da caução prestada e o débito verificado.
PARÁGRAFO QUINTO – Sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis, o
CONTRATANTE se utilizará da garantia dada para a finalidade de se ressarcir de
possíveis prejuízos que lhe venham a ser causados pela CONTRATADA, na
recomposição das perdas e danos sofridos. A CONTRATADA ficará obrigada a
reintegrar o valor da garantia no prazo de 3 (três) dias úteis seguintes à sua
notificação.
PARÁGRAFO SEXTO – Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art.
65 da Lei n.º 8.666/93, a CONTRATADA deverá complementar, no prazo de 72
(setenta e duas) horas, o valor da caução para que seja mantido o percentual de 3%
(três por cento) do valor do Contrato.
PARÁGRAFO SÉTIMO – Nos casos em que valores de multa venham a ser
descontados da garantia, seu valor original será recomposto no prazo de 72 (setenta
e duas) horas, sob pena de rescisão administrativa do contrato.
CLÁUSULA SÉTIMA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes do presente CONTRATO no valor de xxxxxxxxxxxxxx
correrão a conta desta empresa da seguinte forma: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
CLÁUSULA OITAVA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
Constituem obrigações do CONTRATANTE:
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a) realizar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas
neste contrato;
b) fornecer à CONTRATADA documentos, informações e demais elementos que
possuir, pertinentes à execução do presente contrato;
c) exercer a fiscalização do contrato;
d) receber provisória e definitivamente o objeto do contrato nas formas definidas
neste contrato.
CLÁUSULA NONA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) conduzir a execução do contrato de acordo com a legislação vigente;
b) atender todas as especificações constantes do edital, de seus anexos e da
proposta;
c) executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos os níveis de
trabalho;
d) manter, durante toda a duração deste contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas para
participação na licitação;
e) tomar as medidas preventivas necessárias para evitar danos a terceiros, em
consequência da execução dos trabalhos;
f) se responsabilizar integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e
prejuízos, de qualquer natureza, que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes da execução do objeto deste contrato, respondendo por si e por seus
sucessores;
g) prestar, sem quaisquer ônus para o CONTRATANTE, os serviços necessários à
correção e revisão de falhas ou defeitos verificados na execução do objeto, sempre
que a ela imputáveis;
h) iniciar e concluir a obra nos prazos estipulados;
i) manter preposto no local da obra, para prover o que disser respeito à regular
execução dos serviços;
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j) atender as determinações e exigências formuladas pelo CONTRATANTE;
k) se responsabilizar, por todos os ônus, encargos e obrigações comerciais, fiscais,
sociais, tributárias, trabalhistas e previdenciárias, ou quaisquer outras previstas na
legislação em vigor, bem como por todos os gastos e encargos com material e mãode-obra necessária à completa realização das obras, até a sua entrega
perfeitamente concluída;
l) obedecer às normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT), no que concerne à despesa da contratação com vínculo
empregatício do pessoal a ser empregado na execução das obras, englobando
todas e quaisquer despesas decorrentes da execução dos contratos de trabalho em
razão de horário, condição ou demais peculiaridades;
m) se responsabilizar integralmente pela iluminação, instalações e despesas delas
provenientes, e equipamentos acessórios necessários à fiel execução das obras
contratadas;
n) se responsabilizar integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais
empregados, que devem guardar conformidade com as especificações dos Projetos
Básico e Executivo, com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas –
ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a serem atestadas pelo
CONTRATANTE.
o) se responsabilizar durante todo o prazo de execução dos serviços pelo
cumprimento das Normas de Segurança e Medicina do Trabalho, conforme disposto
no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal e demais legislações aplicáveis,
com vistas a prevenir acidentes de quaisquer natureza com as máquinas,
equipamentos, aparelhagem e empregados, seus ou de terceiros, na execução de
obras ou serviços ou em decorrência deles.
p) manter constante e permanentemente vigilância sobre os serviços e as obras
executados, bem como sobre os equipamentos e materiais, cabendo-lhe total
responsabilidade por quaisquer perdas e danos, que eventualmente venham a
ocorrer até a Aceitação Definitiva das Obras.
q) proceder à matrícula da obra junto ao INSS, no prazo máximo de até 30 (trinta)
dias a contar da assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigação
condição para a liberação dos pagamentos.
r) obriga-se a apresentar no final da obra a Planta Cadastral (AS BUILT) constando
todos os elementos físicos executados, durante a execução dos serviços e, ainda, a
CND do INSS relativo à obra.
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s) obriga-se a apresentar, a cada 3 (três) meses, prova de que:
s.1) está pagando os salários até o quinto dia útil de cada mês seguinte ao
vencimento ou na forma estabelecida no Estatuto, no último caso;
s.2) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdência Social dos empregados
vinculados à obra; e
s.3) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuições e
encargos.
t) registrar todos os seus empregados, previamente, junto à Fiscalização do
CONTRATANTE, através de listagem escrita constando nome completo, número do
documento de identidade e profissão/função.
u) registrar o Contrato e a Anotação de Responsabilidade Técnica no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia – CREA/RJ ou no Conselho de Arquitetos e
Urbanistas – CAU/RJ, na forma da legislação pertinente.
v) A contratada deverá observar, na execução das obras, as normas de
acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida,
em especial a NBR 9050 e o Decreto Federal nº 5.296/2004.
x) observar o cumprimento da Lei Municipal nº 3.270/2017, que reserva 3% (três por
cento) dos postos de trabalho oriundos deste contrato para moradores em situação
de rua, assistidos por politicas da Secretaria Municipal de Assistência Social, nos
termos do art.2º,§1º, desde que atendidos os requisitos profissionais definidos pela
Empresa contratante.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A CONTRATADA se responsabilizará, na forma do
Contrato, por todos os ônus, encargos e obrigações comerciais, fiscais, sociais,
tributárias, trabalhistas e previdenciárias, ou quaisquer outras previstas na legislação
em vigor, bem como por todos os gastos e encargos com material e mão-de-obra
necessária à completa realização dos serviços, até o seu término.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A CONTRATADA é a única e exclusiva responsável
pelos ônus trabalhistas gerados por seus empregados, que porventura serão
utilizados por força da execução do presente contrato.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Em caso do ajuizamento de ações trabalhistas pelos
empregados da CONTRATADA ou da verificação da existência de débitos
previdenciários, decorrentes da execução do presente contrato pela CONTRATADA,
com a inclusão do Município do Niterói no polo passivo como responsável
29/43

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS ROBERTO DENESZCZUK ANTONIO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/02/2019 às 10:51 , sob o número WCOA19700102815
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1007732-88.2016.8.26.0152 e código 42F81D6.

Proc. 510004692/2018
fls. 6696
18/12/2018

.

subsidiário, o CONTRATANTE poderá reter, das parcelas vincendas, o
correspondente a três vezes o montante dos valores em cobrança, que serão
complementados a qualquer tempo com nova retenção em caso de insuficiência.
PARÁGRAFO QUARTO – A retenção prevista na alínea ii será realizada na data do
conhecimento pelo Município de Niterói da existência da ação trabalhista ou da
verificação da existência de débitos previdenciários.
PARÁGRAFO QUINTO – Somente será liberada com o trânsito em julgado da
decisão de improcedência dos pedidos ou do efetivo pagamento do título executivo
judicial ou do débito previdenciário pela Adjudicatária.
PARÁGRAFO SEXTO – Em não ocorrendo nenhuma das hipóteses previstas na
alínea iv, o CONTRATANTE efetuará o pagamento devido nas ações trabalhistas ou
dos encargos previdenciários, com o valor retido, não cabendo, em nenhuma
hipótese, ressarcimento à CONTRATADA.
PARÁGRAFO SÉTIMO – Ocorrendo o término do contrato sem que tenha se dado a
decisão final da ação trabalhista ou decisão final sobre o débito previdenciário, o
valor ficará retido e será pleiteado em processo administrativo após o trânsito em
julgado e/ou o pagamento da condenação/dívida.
CLÁUSULA DÉCIMA: DA EQUIPE TÉCNICA DA CONTRATADA
As obras objeto deste contrato serão executadas sob a direção e Responsabilidade
Técnica do (a) Engenheiro(a) _______________, que fica autorizado(a) a
representar a CONTRATADA em suas relações com o CONTRATANTE.
PARÁGRAFO ÚNICO – A CONTRATADA se obriga a manter o(a) engenheiro(a)
acima indicado(a) como Responsável Técnico na direção dos trabalhos e no local
das obras até o seu final. A substituição do Responsável Técnico poderá ser feita
por outro de igual lastro de experiência e capacidade, cuja aceitação ficará a
exclusivo critério do CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA: DA FISCALIZAÇÃO
O contrato deverá ser executado fielmente, de acordo com as cláusulas e condições
avençadas, nos termos do instrumento convocatório, do cronograma físico-financeiro
e da legislação vigente, respondendo o inadimplente pelas consequências da
inexecução total ou parcial.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A fiscalização da execução das obras caberá aos
fiscais:
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar
todas as condições, métodos e processos de inspeção, verificação e controle
adotados pela fiscalização, obrigando-se a lhe fornecer todos os dados, elementos,
explicações, esclarecimentos e comunicações de que esta necessitar e que forem
julgados necessários ao desempenho de suas atividades.
PARÁGRAFO TERCEIRO – A instituição e a atuação da fiscalização pelo
CONTRATANTE não exime a CONTRATADA de manter fiscalização própria,
competindo-lhe fazer minucioso exame da execução das obras, de modo a permitir
que, a tempo e por escrito, sejam apresentadas à Fiscalização todas as divergências
ou dúvidas porventura encontradas que venham a impedir o bom desempenho do
contrato, para o devido esclarecimento.
PARÁGRAFO QUARTO – O representante da CONTRATANTE anotará em registro
próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços
mencionados, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou
defeitos observados.
PARÁGRAFO QUINTO – As decisões e providências que ultrapassarem a
competência do representante da CONTRATANTE deverão ser solicitadas a seus
superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.
CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA: DA RESPONSABILIDADE
A CONTRATADA é responsável por danos causados ao CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato, não excluída ou
reduzida essa responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo
acompanhamento da execução por órgão da Administração.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Caberá à CONTRATADA arcar com todas as despesas
relativas ao prêmio do Seguro de Risco e Responsabilidade Civil do Construtor,
ficando condicionado o pagamento, de toda e qualquer fatura, à apresentação da
apólice de seguro em vigor.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A CONTRATADA manterá na forma da lei, seguro total
obrigatório contra acidentes de trabalho, correndo exclusivamente às suas expensas
quaisquer despesas não cobertas pela respectiva apólice.
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PARÁGRAFO TERCEIRO – Correrão por exclusiva conta, responsabilidade e risco
da CONTRATADA, as consequências que advierem de:
a) sua negligência, imperícia, imprudência e/ou omissão, inclusive de seus
empregados e prepostos;
b) imperfeição ou insegurança nas obras e/ou nos serviços;
c) falta de solidez das obras e/ou serviços executados, mesmo verificada após o
termino deste contrato;
d) violação do direito de propriedade industrial;
e) furto, perda, roubo, deterioração, ou avaria dos maquinários, equipamentos e
materiais utilizados na execução de obras e/ou serviços;
f) ato ilícito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir
às obras e aos serviços;
g) esbulho possessório;
h) infiltrações de qualquer espécie ou natureza;
i) prejuízos causados à propriedade de terceiros.
PARÁGRAFO QUARTO – A CONTRATADA é responsável por encargos
trabalhistas, inclusive decorrentes de acordos, dissídios e convenções coletivas,
previdenciários, fiscais e comerciais oriundos da execução do contrato, podendo o
CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovação do cumprimento de tais
encargos como condição do pagamento dos créditos da CONTRATADA.
PARÁGRAFO QUINTO – A CONTRATADA será obrigada a reapresentar a Certidão
Negativa de Débito junto ao INSS (CND), a Certidão Negativa de Débitos de tributos
e Contribuições Federais, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas e o Certificado
de Regularidade do FGTS (CRF), sempre que expirados os respectivos prazos de
validade.
PARÁGRAFO SEXTO – A ausência da apresentação dos documentos mencionados
nos PARÁGRAFOS ACIMA ensejará a retenção do valor do pagamento da
parcela(s) devida(s), que só poderá ser realizado mediante a regularização da falta.
PARÁGRAFO SÉTIMO – A comissão de fiscalização do contrato poderá a qualquer
tempo, caso tome conhecimento de existência de débito trabalhistas da
CONTRATADA, solicitar a autoridade superior a retenção do pagamento à
CONTRATADA prevista no parágrafo terceiro da cláusula quarta.
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CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA: DO DIÁRIO DE OBRAS
A CONTRATADA fornecerá e manterá, no local da obra, um DIÁRIO DE OBRAS,
com todas as folhas devidamente numeradas e rubricadas pelo seu representante e
pela Fiscalização, no qual serão obrigatoriamente registrados:
I – pela CONTRATADA:
a) as condições meteorológicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;
b) as falhas nos serviços de terceiros, não sujeitas a sua ingerência;
c) as consultas à Fiscalização;
d) as datas de conclusão de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma
aprovado;
e) os acidentes ocorridos no decurso do trabalho;
f) as respostas às interpelações da Fiscalização;
g) a eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra;
h) outros fatos que, a juízo da CONTRATADA, devam ser objeto de registro;
II – pela Fiscalização:
a) o atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA;
b) o juízo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos,
especificações, prazos e cronogramas;
c) as observações cabíveis a propósito dos lançamentos da CONTRATADA;
d) as respostas às consultas lançadas ou formuladas pela CONTRATADA;
e) as restrições que lhe pareçam cabíveis a respeito do andamento dos trabalhos ou
do desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;
f) a determinação de providências para o cumprimento do projeto e especificações;
g) outros fatos ou observações cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de
fiscalização.
PARÁGRAFO ÚNICO: Ao final da obra, o Diário referido será de propriedade do
CONTRATANTE.
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CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA: DO REGIME DE EXECUÇÃO
A execução das obras objeto do presente contrato obedecerá ao Projeto Básico e ao
Projeto Executivo.
CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA: DO CRONOGRAMA
O programa mínimo de progressão dos trabalhos e do desenvolvimento das obras
obedecerá à previsão das etapas mensais constantes do Cronograma FísicoFinanceiro. ANEXO VI
CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA: DAS MEDIÇÕES
A CONTRATADA deverá apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento do
Memorando de Início, como uma das condições para emissão da primeira medição:
a) O Plano de Segurança no Trabalho a ser implementado na execução dos
serviços, com base nas características das obras a serem executadas e os riscos
inerentes;
b) O visto do CREA-RJ ou CAU/RJ, caso a CONTRATADA seja de outro Estado da
Federação.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – As medições serão efetuadas de acordo com o avanço
físico real dos serviços, devendo estar de acordo com os cronogramas apresentados
pela contratada e aprovados pela fiscalização da EMUSA, justificando-se eventual
divergência. As medições serão feitas ao final de cada mês pela fiscalização,
observados os critérios de qualidade e de acordo com as especificações ditadas
pela EMUSA.
PARÁGRAFO SEGUNDO – As medições dos serviços corresponderão àqueles
efetivamente realizados e seu perfeito cumprimento, consoante o regime de
execução por preço unitário adotado, cabendo à fiscalização efetuar os
levantamentos dos serviços executados. Será elaborada memória de cálculo das
medições (elaboração dos croquis de cálculo das quantidades medidas) com
identificação dos locais da sua realização.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Nos projetos de Arquitetura, Cálculo Estrutural e
Geotecnia e de Instalações prediais e especiais serão adotados os seguintes
critérios de medição, obedecendo-se os percentuais mencionados para seu
pagamento.
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PARÁGRAFO QUARTO – Caso haja necessidade de acréscimo no item
“Administração Local”, decorrente de acréscimo do preço contratado, deverá ser
observada a mesma metodologia de cálculo da EMOP para o valor total do contrato
após o aditamento, e não apenas para a parcela aditivada individualmente.
PARÁGRAFO QUINTO – A fiscalização da EMUSA, no prazo de até 10 (dez) dias
úteis, após a medição, entregará à CONTRATADA o cálculo da medição, para fins
de faturamento.
PARÁGRAFO SEXTO - As medições dos itens de transporte deverão indicar a
origem, o destino, o percurso e o equipamento utilizado.
CLÁUSULA DÉCIMA-SÉTIMA: DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
O presente contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, desde que
por força de circunstância superveniente, nas hipóteses previstas no artigo 65, da
Lei n.º 8.666/93, mediante termo aditivo.
PARÁGRAFO ÚNICO – A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas
condições contratuais, e mediante termo aditivo, os acréscimos ou supressões que
se fizerem necessários na obra, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento)
ou 50% (cinquenta por cento) em caso de reforma, do valor inicial atualizado do
contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA-OITAVA: DA ENTREGA E ACEITAÇÃO DA OBRA
Após concluída, a obra será recebida provisoriamente, mediante termo
circunstanciado assinado pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização,
assim como pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da
contratada.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Na hipótese de recusa de aceitação, por não
atendimento às exigências do CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá reexecutar
as obras, passando a contar os prazos para pagamento e demais compromissos do
CONTRATANTE a partir da data da efetiva aceitação.
PARÁGRAFO SEGUNDO – O objeto do presente contrato será recebido
provisoriamente, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débito (CND)
junto ao INSS; a comprovação de regularidade fiscal em relação aos tributos
incidentes sobre a atividade objeto deste contrato; e do Certificado de Regularidade
da Situação Fiscal junto ao FGTS, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita
da CONTRATADA, após parecer circunstanciado de comissão ou de membro
designado pelo CONTRATANTE, com a aprovação, pela Fiscalização, dos desenhos
35/43

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS ROBERTO DENESZCZUK ANTONIO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/02/2019 às 10:51 , sob o número WCOA19700102815
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1007732-88.2016.8.26.0152 e código 42F81D6.

Proc. 510004692/2018
fls. 6702
18/12/2018

.

as built, que deverão ser entregues em original, no formato e apresentação definidos
pelo CONTRATANTE, sem qualquer ônus adicional para este;
PARÁGRAFO TERCEIRO – O objeto do presente contrato será recebido
definitivamente, em prazo não superior a 90 (noventa) dias, após parecer
circunstanciado da Comissão depois de decorrido o prazo de observação e de
vistoria que comprove o exato cumprimento dos termos contratuais.
PARÁGRAFO QUARTO - Para a expedição do Termo de Recebimento Definitivo a
CONTRATADA deverá tomar as seguintes providências;
a) testar todos os equipamentos e instalações;
b) revisar todos os acabamentos;
c) proceder à ligação definitiva de todas as instalações, devidamente oficializadas;
d) corrigir os defeitos ou imperfeições apontados ou que venham a ser verificados
em qualquer elemento da obra/serviços executados;
e) apresentar a quitação das obrigações trabalhistas relacionadas com o pessoal
empregado na obra, inclusive quanto às Guias de Recolhimento junto ao INSS e
FGTS;
f) apresentar a Certidão Negativa de Débito (CND), fornecida pelo INSS relativo à
obra/serviços.
PARÁGRAFO QUINTO – O recebimento provisório ou definitivo não exclui a
responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou serviço, nem a éticoprofissional pela perfeita execução do contrato.
PARÁGRAFO SEXTO – Todos os originais de documentos e desenhos técnicos
preparados pela CONTRATADA para a execução dos serviços e obras contratados
serão de propriedade do CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA-NONA: DA FORÇA MAIOR
Os motivos de força maior que possam impedir a CONTRATADA de cumprir as
etapas e o prazo do contrato deverão ser alegados oportunamente, mediante
requerimento protocolado.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO – Não serão consideradas quaisquer alegações baseadas
em ocorrências não comunicadas e não aceitas pela Fiscalização, nas épocas
oportunas.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Os motivos de força maior poderão autorizar a
suspensão da execução do contrato.
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO
É facultado ao CONTRATANTE suspender a execução do contrato e a contagem
dos prazos, devidamente justificado, na forma do disposto no artigo 78, XIV da Lei
8.666/93.
CLÁUSULA VIGÉSIMA-PRIMEIRA: DA EXTINÇÃO DO CONTRATO
O presente contrato poderá ser rescindido por ato unilateral do CONTRATANTE,
pela inexecução total ou parcial de suas cláusulas e condições, nos termos dos
artigos 77 a 80, da Lei n.º 8.666/93.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os casos de rescisão contratual serão formalmente
motivados nos autos do processo administrativo, assegurado à CONTRATADA o
direito ao contraditório e à prévia e ampla defesa.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A declaração de rescisão deste contrato,
independentemente da prévia notificação judicial ou extrajudicial, operará seus
efeitos a partir da publicação em Diário Oficial.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Além das demais sanções administrativas cabíveis,
ficará a CONTRATADA sujeita à multa de 10% incidente sobre o saldo reajustado
dos serviços não executados, sem prejuízo da retenção de créditos, e das perdas e
danos que forem apuradas.
PARÁGRAFO QUARTO – Rescindido o contrato, a Administração assumirá
imediatamente o seu objeto no local e no estado em que a sua execução se
encontrar.
PARÁGRAFO QUINTO – Decretada a rescisão por culpa da CONTRATADA, a
mesma somente terá direito ao recebimento das faturas relativas às obras
executadas até a data da rescisão e apenas daquelas que estiverem em condições
de aceitação.
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PARÁGRAFO SEXTO – Decretada a extinção do contrato sem que caiba culpa à
CONTRATADA, a mesma será ressarcida dos prejuízos comprovados que houver
sofrido, tendo ainda direito a:
a) devolução da garantia;
b) pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
c) pagamento do custo de desmobilização, caso haja.
CLÁUSULA VIGÉSIMA-SEGUNDA: DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E
DEMAIS PENALIDADES
A recusa em assinar o presente contrato no prazo estipulado no Edital, bem como a
inexecução, total ou parcial do contrato, a execução imperfeita, a mora na execução,
ou qualquer impedimento ou infração contratual da CONTRATADA, sem prejuízo da
responsabilidade civil e criminal que couber e garantida a defesa prévia, ficará
sujeita às seguintes sanções previstas no artigo 87 da Lei n.º 8.666/93:
a) advertência;
b) multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, aplicada de acordo
com a gravidade da infração. Nas reincidências específicas, a multa corresponderá
ao dobro do valor da que tiver sido inicialmente imposta, observando-se sempre o
limite de 5%.
c) suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a
Administração Pública do Município de Niterói, por prazo não superior a 2 (dois)
anos;
d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública
do Município de Niterói, conforme artigo 87 da Lei Federal n.º 8.666/93.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A imposição das penalidades é de competência
exclusiva do CONTRATANTE.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A sanção prevista na alínea b desta Cláusula poderá
ser aplicada cumulativamente a outra.
PARÁGRAFO TERCEIRO – A aplicação de sanção não exclui a possibilidade de
rescisão administrativa do contrato, garantido o contraditório e a defesa prévia.
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PARÁGRAFO QUARTO – A multa administrativa prevista na alínea b não tem
caráter compensatório, não eximindo a CONTRATADA do pagamento por perdas e
danos em relação às infrações cometidas.
PARÁGRAFO QUINTO – A aplicação da sanção prevista na alínea d é de
competência exclusiva do (a) Exmo. Prefeito, devendo ser precedida de defesa do
interessado, no prazo de 10 (dez) dias.
PARÁGRAFO SEXTO – O prazo da suspensão ou da declaração de inidoneidade
será fixado de acordo com a natureza e a gravidade da falta cometida, observado o
princípio da proporcionalidade.
PARÁGRAFO SÉTIMO - O valor da multa será pago diretamente ou descontado das
próximas faturas.
PARÁGRAFO OITAVO – Nos casos em que o valor da multa for descontado de
caução que tenha sido prestada, o valor desta deverá ser recomposto no prazo
máximo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de rescisão administrativa do
contrato.
PARÁGRAFO NONO – Se a multa for de valor superior ao valor da garantia
prestada, além da perda desta, responderá a contratada pela sua diferença, a qual
será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou
ainda, quando for o caso, cobrada administrativa ou judicialmente.
PARÁGRAFO DÉCIMO – O atraso injustificado no cumprimento das obrigações
contratuais sujeitará a contratada à multa de mora de 1% (um por cento) por dia útil
que exceder o prazo estipulado, a incidir sobre o valor da nota de empenho ou do
saldo não atendido, respeitado o limite do art. 412 do Código Civil, sem prejuízo da
possibilidade de rescisão unilateral do contrato pelo CONTRATANTE ou da
aplicação das sanções administrativas.
PARÁGRAFO DÉCIMO-PRIMEIRO – A aplicação de qualquer sanção administrativa
prevista neste item deverá observar os princípios da ampla e prévia defesa,
contraditório e proporcionalidade.
CLÁUSULA VIGÉSIMA-TERCEIRA: DO RECURSO AO JUDICIÁRIO
As importâncias decorrentes de quaisquer penalidades impostas à CONTRATADA,
inclusive as perdas e danos ou prejuízos que a execução do contrato tenha
acarretado, quando superiores à garantia prestada ou aos créditos que a
CONTRATADA tenha em face do CONTRATANTE, que não comportarem cobrança
amigável, serão cobrados judicialmente.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO – Caso o CONTRATANTE tenha de recorrer ou
comparecer a juízo para haver o que lhe for devido, a CONTRATADA ficará sujeita
ao pagamento, além do principal do débito, da pena convencional de 10% (dez por
cento) sobre o valor do litígio, dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês,
despesas de processo e honorários de advogado, estes fixados, desde logo em 20%
(vinte por cento) sobre o valor em litígio.
CLÁUSULA VIGÉSIMA-QUARTA: FUSÃO, CISÃO E INCORPORAÇÃO
Nas hipóteses de fusão, cisão ou incorporação, poderá ocorrer, após a
administração verificar a inexistência de prejuízo para a execução do contrato e
desde que mantidas as condições de habilitação e qualificação técnica, econômica e
financeira exigidas no edital, a sub-rogação, por termo aditivo, do objeto deste
Contrato para a pessoa jurídica empresária resultante da alteração social.
CLÁUSULA VIGÉSIMA-QUINTA: DA SUBCONTRATAÇÃO
O presente contrato poderá ser objeto de subcontratação, desde que mediante
comunicação do CONTRATANTE.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Fica expressamente vedada a possibilidade de
subcontratação de cooperativas.
PARÁGRAFO SEGUNDO - O subcontratado será responsável, junto com a
Adjudicatária, pelas obrigações decorrentes do objeto do contrato, inclusive as
atinentes à Contratada, descritas na cláusula décima quarta, quanto aos aspectos
previdenciários e trabalhistas, nos limites da subcontratação, sendo-lhe aplicável,
assim como a seus sócios, as limitações convencionais e legais.
CLÁUSULA VIGÉSIMA-SEXTA: DA EXCEÇÃO DE INADIMPLEMENTO
Constitui cláusula essencial do presente contrato, de observância obrigatória por
parte da CONTRATADA, a impossibilidade, perante o CONTRATANTE, de opor,
administrativamente, exceção de inadimplemento, como fundamento para a
interrupção unilateral do serviço.
PARÁGRAFO ÚNICO – A suspensão do contrato, a que se refere o art. 78, XIV, da
Lei n.º 8.666/93, se não for objeto de prévia autorização da Administração, de forma
a não prejudicar a continuidade dos serviços públicos, deverá ser requerida
judicialmente, mediante demonstração dos riscos decorrentes da continuidade da
execução do contrato, sendo vedada a sua suspensão por decisão unilateral da
CONTRATADA.
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CLÁUSULA VIGÉSIMA-SÉTIMA: DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO
CONTRATO
Fazem parte integrante do presente contrato:
a) o Edital e seus Anexos;
b) a Proposta da CONTRATADA.
CLÁUSULA
CONTRATO

VIGÉSIMA-OITAVA:

DA

PUBLICAÇÃO

E

CONTROLE

DO

Após a assinatura do contrato deverá seu extrato ser publicado, dentro do prazo de
20 (vinte) dias no Diário Oficial do Município e no do Estado do Rio de Janeiro,
correndo os encargos por conta da CONTRATANTE.
PARÁGRAFO ÚNICO – O extrato da publicação deve conter a identificação do
instrumento, partes, objeto, prazo, número do empenho e fundamento do ato.
CLÁUSULA VIGÉSIMA-NONA: DO FORO DE ELEIÇÃO
Fica eleito o foro da cidade de Niterói, para dirimir quaisquer dúvidas relativas a este
CONTRATO, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que
seja. Por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente CONTRATO
em 03 (três) vias de igual teor e de mesma forma para que produzam os efeitos
legais, em presença das testemunhas abaixo firmadas.

PELA CONTRATANTE:

PELA CONTRATADA:

41/43

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS ROBERTO DENESZCZUK ANTONIO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/02/2019 às 10:51 , sob o número WCOA19700102815
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1007732-88.2016.8.26.0152 e código 42F81D6.

Proc. 510004692/2018
fls. 6708
18/12/2018

.

ANEXO II
MODELO - CREDENCIAMENTO
CREDENCIAMENTO CP 08/2019
Através da presente, credenciamos o(s) Sr.(a)(s) ____________________,
portador(a)(s) da Carteira de Identidade nº ___________ e do CPF nº
______________________, a participar da licitação instaurada pela EMUSA, na
modalidade de CONCORRÊNCIA PÚBLICA, supra referenciada, na qualidade de
Representante Legal da empresa, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em
nome da empresa _______________________, bem como formular propostas e
praticar os demais atos inerentes ao certame.
________________(Local), ______ de ______________ de 2019

_____________________________________________________
(Nome e Assinatura do representante legal)
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ANEXO III
DECLARAÇÃO

Referência: CP Nº 08/2019

...............................................................................................,inscrita no CNPJ

nº

......................................................................., por intermédio de seu representante
legal o (a) Sr(a) ......................................................................................, portador (a)
da Carteira de Identidade nº ...................................................... e do CPF nº
..................................., D E C L A R A , para fins do disposto no inciso V do Art. 27
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de
outubro de 1.999, 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 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz
Data,

Representante Legal
(Observação: Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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AVISO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2019
OBJETO: contratação de empresa para a execução de obras de contenção de
encosta na Rua Ormezinda Barboza, nº 67 e 87 – Icaraí, Alameda Paris – casa 2 e
3 Icaraí, Travessa São Sebastião – Icaraí, Rua Doutor Lara Vilela, nº 94 – Icaraí,
Rua Noemia Menezes, nº 10 – São Francisco, Rua General Castro Guimarães, nº
558/Grota – São Francisco, Rua Ruth de Oliveira, nº 688 – São Francisco,
Travessa Ronaldo Gomes Menezes, nº 16 – São Francisco, Rua 42, s/n lote 20,
Quadra 79, Engenho do Mato, no Município de Niterói/RJ.

DATA, HORA E LOCAL: Dia 21 (vinte e um) de fevereiro de 2019, às
11:00 (onze) horas, na sede da Prefeitura, situada na Rua Visconde de
Sepetiba nº 987 – 11º andar – Centro – Niterói – RJ.
CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: Somente poderão participar da
presente LICITAÇÃO os interessados que atenderem às disposições do
EDITAL, suas condições específicas e os anexos que o integram, até o
terceiro dia anterior ao recebimento da proposta.
EDITAL E INFORMAÇÕES: O Edital estará disponível para consulta
no

seguinte

endereço

eletrônico

(www.niteroi.rj.gov.br)

ou

(emusacpl@hotmail.com). O edital completo só poderá ser retirado na
CPL mediante a entrega de 02 (duas) resmas de papel A4, no
endereço supracitado, onde poderão ser prestados esclarecimentos.
(21) 2622-2035.
Niterói, 15 de janeiro de 2019

Renato Navarro Guimarães
Presidente da CPL
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CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 01/2019

O MUNICIPIO DE NITEROI, com sede na Rua Visconde de Sepetiba
nº 987 – 11º andar – Centro – Niterói – RJ, torna público que, devidamente
representada neste ato por seu Presidente, na forma do disposto no processo Nº
510004757/2018, fará realizar, no dia 21/02/2019, às 11:00 (onze) horas, no
endereço supracitado, licitação na modalidade de CONCORRÊNCIA PÚBLICA, do
tipo MENOR PREÇO tendo como critério de julgamento o VALOR GLOBAL, em
regime de empreitada por preço UNITÁRIO que se regerá pela Lei Federal n.º
8.666, de 21 de junho de 1993, e respectivas alterações, além das demais
disposições legais aplicáveis e do disposto no presente edital.
1 – CONSIDERAÇÕES GERAIS
1.1
As retificações do instrumento convocatório, por iniciativa oficial ou provocada
por eventuais impugnações, obrigarão a todos os licitantes, devendo ser publicadas
no Diário Oficial do Município e divulgadas por meio eletrônico na internet, reabrindose o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a
modificação não alterar a formulação das propostas.
1.2 O Edital estará disponível para consulta no seguinte endereço eletrônico
(www.niteroi.rj.gov.br). O edital completo só poderá ser retirado na CPL mediante a
entrega de 02 (duas) resmas de papel A4, no endereço supracitado, onde poderão
ser prestados esclarecimentos.
1.3
Os interessados poderão solicitar esclarecimentos acerca do objeto deste
edital ou interpretação de qualquer de seus dispositivos em até 2 (dois) dias úteis
anteriores à abertura da sessão, por escrito, na Comissão Permanente de Licitação
pelo telefone (21) 2622-2035 ou endereço Rua Visconde de Sepetiba nº 987/11º
andar, Centro, Niterói/RJ.
1.4
Caberá ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação, auxiliado pela
PGM, responder aos pedidos de esclarecimentos no prazo de até 48 (quarenta e
oito horas), antes do encerramento do prazo de acolhimento de propostas, com
encaminhamento de cópia da resposta para todos os interessados observado o
disposto no item 1.1.
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1.5
Os interessados poderão formular impugnações ao edital em até 2 (dois) dias
úteis anteriores à abertura da sessão, no seguinte endereço: Rua Visconde de
Sepetiba nº 987 – 11º andar – Centro – Niterói – RJ, de 10:00 até 17:00 horas.
1.6 Caberá ao Presidente da CPL, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24
(vinte e quatro) horas, com encaminhamento de cópia da resposta para todos os
interessados, observado o disposto no item 1.2.
2-

DO OBJETO

2.1

Constitui objeto da presente LICITAÇÃO, a contratação de empresa para a

execução de obras de contenção de encosta na Rua Ormezinda Barboza, nº 67 e 87 –
Icaraí, Alameda Paris – casa 2 e 3 Icaraí, Travessa São Sebastião – Icaraí, Rua Doutor
Lara Vilela, nº 94 – Icaraí, Rua Noemia Menezes, nº 10 – São Francisco, Rua General
Castro Guimarães, nº 558/Grota – São Francisco, Rua Ruth de Oliveira, nº 688 – São
Francisco, Travessa Ronaldo Gomes Menezes, nº 16 – São Francisco, Rua 42, s/n lote 20,
Quadra 79, Engenho do Mato, no Município de Niterói/RJ.

2.2
Para os fins do inciso I, do parágrafo 1º, do Art. 30, da Lei Federal nº
8.666/93, são consideradas parcelas de maior relevância técnica:
- itens 2,3,4,5,6,7,8,13,29,31,32,33,37,38,39,40,41,42,46,47,48,49 (Planilha CJ-003);
- itens 3,9,30 (Planilha IC-003);
- itens 29,30,31,32 (Planilha IC-008);
- itens 42 (Planilha SF-009) das planilhas orçamentarias em anexo.
3- DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
3.1 - As despesas decorrentes da presente LICITAÇÃO no valor máximo estimado
de R$ 7.195.668,49 (sete milhões, cento e noventa e cinco mil, seiscentos e
sessenta e oito reais e quarenta e nove centavos), correrão à conta do orçamento,
pelo PT 1051.15.182.0010.3008, ND 4.4.90.51.00, FT 138.
4-

TIPO DE LICITAÇÃO

4.1
A presente licitação é do tipo menor preço global e regime de empreitada
unitário
4.2 A contratada deverá observar, na execução das obras, as normas de
acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida,
em especial a NBR 9050 e o Decreto Federal nº 5.296/2004.
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5-

CONDIÇÕES GERAIS

5.1 Caso a LICITANTE necessite de esclarecimentos complementares, deverá
solicitá-los à Comissão de Licitação, antes da data de abertura dos envelopes, no
endereço ou pelo telefone indicado no preâmbulo do Edital. As respostas julgadas
pertinentes serão dadas, por escrito, também, às demais LICITANTES
POTENCIAIS.
5.2
Não serão admitidas na licitação as empresas punidas, no âmbito da
Administração Pública, com as sanções prescritas nos incisos III e IV do art. 87 da
Lei n.º 8.666/93.
Poderão participar da presente Concorrência todas as empresas interessadas, que
comprovarem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos neste Edital.
5.3

Será vedada a participação das empresas:
a) declaradas inidôneas por ato do Poder Público;

b) impedidas de licitar, contratar, transacionar com a Administração Pública
ou qualquer dos seus órgãos descentralizados.
5.4
Não será permitida a participação na licitação de mais de uma empresa sob o
controle de um mesmo grupo de pessoas, físicas ou jurídicas.
5.5
Não será permitida a participação na licitação das pessoas físicas e jurídicas
arroladas no artigo 9º da Lei n.º 8.666/93.
5.6 A responsabilidade sobre a gestão de resíduos sólidos das obras é da
contratada e deverá obedecer às disposições da Resolução CONAMA n.º
307/2002.
5.7 Se a licitante participar desta licitação de forma isolada não poderá integrar
nenhum consorcio; se participar de um consórcio, não poderá integrar outro
consórcio.
5.7.1 No caso de participação em consorcio, deverá ser apresentada a comprovação
do compromisso publico ou particular de constituição de consorcio, subscrito pelos
consorciados.
5.7.2 O documento deverá indicar a empresa responsável pelo consorcio que deverá
atender às condições de liderança, obrigatoriamente fixadas no edital.
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5.7.3 O licitante vencedor fica obrigado a promover, antes da celebração do
contrato, a constituição e o registro do consorcio, nos termos do compromisso
referido no item 5.7.1 acima.
6-

DOS PRAZOS

6.1
O prazo máximo para a execução das obras será de 08 (oito) meses, contados
a partir da Ordem de Início que será expedida pela EMUSA, em até 01 (um) mês a
contar da assinatura do Contrato.
6.2
Os Licitantes ficam obrigados a manter a validade da proposta por 60
(sessenta) dias, contados da data da sua entrega.
6.3
Se por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do
período de validade da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e persistindo o
interesse da EMUSA, este poderá solicitar a prorrogação da validade da proposta
por igual prazo.
7DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
E DA PROPOSTA DE PREÇOS
7.1
No local, data e hora fixados para realização do certame, apresentarão os
licitantes suas propostas em 2 (dois) envelopes, opacos, indevassáveis e lacrados,
designados, respectivamente “A” e “B”, constando obrigatoriamente na parte externa
de cada um deles as seguintes indicações::
I – ENVELOPE “A” – DOCUMENTAÇÃO
MUNICÍPIO DE NITERÓI
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2019
NOME COMPLETO E ENDEREÇO DO LICITANTE
II – ENVELOPE “B” – PROPOSTA DE PREÇOS
MUNICÍPIO DE NITERÓI
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2019
NOME COMPLETO E ENDEREÇO DO LICITANTE
7.2
Os documentos exigidos no ENVELOPE “A” – DOCUMENTAÇÃO DE
HABILITAÇÃO - deverão ser apresentados no original ou em cópia reprográfica
autenticada, na forma do Art. 32 da Lei Federal 8.666/93, encadernados, com as
folhas numeradas seqüencialmente e rubricadas pelo representante legal do
Licitante. A documentação das empresas estrangeiras e quaisquer outros
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provenientes do exterior deverão estar autenticadas pelo Consulado Brasileiro
no país de origem e integralmente traduzido por tradutor juramentado
7.3
Pode a Comissão Permanente de Licitação solicitar a exibição do original de
qualquer documento, no prazo máximo 02 (dois) dias úteis, após a abertura do
Envelope “A”.
7.4
As PROPOSTAS DE PREÇOS serão apresentadas em 02 (duas) vias,
rubricadas pelo representante legal da empresa. Os preços serão apresentados em
algarismos e por extenso, prevalecendo, em caso de discrepância entre estes, a
indicação por extenso.
7.5
Não serão admitidas, sob qualquer pretexto, modificações ou substituições da
proposta ou de quaisquer documentos depois de entregues os envelopes à
Comissão Permanente de Licitação.
7.6
O ENVELOPE “A” conterá os documentos necessários à comprovação da
habilitação jurídica, da qualificação técnica, da qualificação econômico-financeira e
da regularidade fiscal do Licitante, conforme a seguir discriminado no item 9.
8 - DA FASE DE HABILITAÇÃO
8.1

DA HABILITAÇÃO JURÍDICA

8.1.1 Registro comercial, no caso de empresa individual;
8.1.2 Ato constitutivo (estatuto ou contrato social em vigor) devidamente registrado,
em se tratando de sociedades empresárias, e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores. Os documentos
em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação
respectiva;
8.1.3 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade simples, acompanhada de
prova de diretoria em exercício;
8.1.4 Decreto de autorização, em se tratando de Empresa ou Sociedade Estrangeira
em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
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8.2

DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

8.2.1 Para fins de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, deverão ser
apresentados os seguintes documentos:
a) Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver,
relativo ao domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
c) A prova de regularidade com a Fazenda Federal se dará com apresentação de
certidão conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa
da União, ou Certidão Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Receita
Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que
abrange inclusive, as contribuições sociais previstas nas alíneas a a d, do paragrafo
único do art. 11, da lei nº 8.212 de 1991;
d) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, mediante a apresentação da
certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa;
e) Prova da regularidade com a Fazenda Municipal, mediante a apresentação da
certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa expedida pela Secretaria
Municipal de Fazenda ou, se for o caso, certidão comprobatória de que o licitante,
pelo respectivo objeto, está isento de inscrição municipal.
f) Certificado de Regularidade de Situação relativo ao FGTS, demonstrando situação
regular quanto ao cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.
g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de Certidão Negativa (CNDT), ou Positiva de Débitos
Trabalhistas em nome do interessado com os mesmos efeitos da CNDT, segundo o
disposto no art.642-A, §2º da CLT.
8.2.2. Os licitantes que não possuam qualquer inscrição neste Município deverão
apresentar a Certidão Negativa de Débitos Municipais (ou certidões similares)
expedidas pelo Município de sua sede; e, conjuntamente, Certidão de Não
Contribuinte do ISS e Taxas do Município de Niterói.
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8.3

DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

8.3.1 Certidão de Registro do Licitante no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia – CREA.
8.3.2 Prova de possuir no seu quadro permanente, na data da Concorrência, de um
Engenheiro Civil ou Arquiteto, detentores de atestado(s) de responsabilidade técnica
por execução de obras de características semelhantes, averbado pelo CREA,
acompanhados das respectivas certidões de Acervo Técnico – CAT, expedidas por
este Conselho.
8.3.2.1 A comprovação de que o(s) detentor(es) do(s) referido(s) Atestado(s) de
Responsabilidade Técnica é (são) vinculado(s) à licitante, deverá ser feita através de
cópia de sua(s) ficha(s) de registro de empregado, da(s) Certidão(s) de Registro do
CREA, do(s) contrato(s) particular(es) de prestação de serviços, do(s) contrato(s) de
trabalho por prazo determinado ou por meio de outros instrumentos que comprovem
a existência de um liame jurídico entre a licitante e o(s) profissional(ais)
qualificado(s), cuja duração seja, no mínimo, suficiente para a execução do objeto
licitado.
8.3.2.2 Em se tratando de sócio da empresa, o contrato social da licitante servirá de
documento hábil a comprovação do vinculo.
8.3.2.3 No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responsável técnico, como comprovação de qualificação técnica,
ambas serão inabilitadas;
8.3.3 Declaração indicando o nome, CPF e nº do registro na entidade profissional
competente do responsável técnico que acompanhará a execução dos serviços de
que trata o objeto desta Concorrência;
8.3.4 atestado(s) de capacidade técnico-operacional, que comprove(m) que a
licitante tenha executado, para órgão ou entidade da administração publica direta ou
indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda para Empresa
privada, experiência na execução de obras referentes ao objeto.
8.3.5 Os atestados apresentados para atender ao estipulado nos subitens anteriores
deverão estar acompanhados de cópia autenticada das respectivas certidões de
registro no CREA, relativas às obras atestadas.
8.3.6 Os interessados deverão indicar um profissional habilitado, devidamente
inscrito no CREA, o qual visitará o local da obra acompanhado de funcionário nos
dias 13/02/2019 às 11:00 hs e 18/02/2019 às 11:00 hs, a fim de conhecer todos os
fatores que possam influir, direta ou indiretamente nos custos de execução, devendo
apresentar o respectivo atestado a ser emitido pela EMUSA que será juntado à
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Documentação de Habilitação, nos termos do inciso III do art.30, da Lei nº 8666/93.
A visita sairá da sede da EMUSA.
8.3.7 A critério da empresa participante, poderá a visita técnica ser substituída por
declaração formal assinada por profissional habilitado indicado pela licitante, sob as
penas da Lei, informando que tem pleno conhecimento das condições e
peculiaridades inerentes ao local onde será executada a obra e que não utilizará
desta prerrogativa para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças
técnicas ou financeiras que venham a onerar a Administração.
8.4 DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA
8.4.1 Para fins de comprovação da qualificação econômico-financeira, deverão ser
apresentados os seguintes documentos:
8.4.1.1 Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social,
desde que já exigíveis e apresentados na forma da lei, incluindo Termo de Abertura
e Encerramento do livro contábil, que comprovem a boa situação financeira da
empresa. Quando encerrados há mais de três meses da data da apresentação da
proposta, admitir-se-á atualização de valores, por índices oficiais, sendo vedada a
substituição das demonstrações financeiras por balancetes ou balanços provisórios.
Os licitantes deverão comprovar que dispõem dos índices econômico-financeiros
mínimos previstos a seguir:
a) Índice de Liquidez Geral - ILG no valor mínimo maior ou igual a 1,0 (um), obtido
pela aplicação da seguinte fórmula:
ILG=AC+RLP/PC+ELP
Onde:
ILG =
AC =
PC =
RLP =
ELP =

Índice de Liquidez Geral
Ativo Circulante
Passivo Circulante
Realizável a Longo Prazo
Exigível a Longo Prazo

b) Índice de Garantia de Capitais de Terceiros - IGC, maior ou igual a 1,0 (um),
apurado no balanço, conforme estabelecido no Edital, obtido pela aplicação da
seguinte fórmula:
IGC=PL/PC+ELP
Onde:
IGC = Índice de Garantias de Capitais de Terceiros.
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PL

= Patrimônio Líquido representado pelo Capital Social Integralizado,
mais as Reservas Capitalizáveis e Lucros, menos Prejuízos, e mais
o Resultado de Exercícios Futuros, menos Ativo Diferido
PC = Passivo Circulante
ELP = Exigível a Longo Prazo
c) Índice de Endividamento - IE, menor ou igual a 1,0 (um), apurado no balanço,
obtido pela aplicação da seguinte formula:
IE = PC+ELP
AT
Onde:
IE =
PC =
ELP =
AT =

Índice de Endividamento
Passivo Circulante
Exigível Longo Prazo
Ativo Total

8.4.2 Os índices contábeis, calculados pelo licitante para fins de atendimento
dispositivo acima, deverão ser confirmados pelo responsável da contabilidade
licitante, que deverá apor sua assinatura no documento de cálculo e indicar,
forma destacada, seu nome e número de registro no Conselho Regional
Contabilidade.

do
do
de
de

8.4.2.1 Certidões negativas de falências e recuperação judicial expedidas pelos
distribuidores da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no
domicílio da pessoa física. Se o licitante não for sediado na Comarca de Niterói ou
da Capital do Estado do Rio de Janeiro, as certidões deverão vir acompanhadas de
declaração oficial da autoridade judiciária competente, relacionando os distribuidores
que, na Comarca de sua sede, tenham atribuição para expedir certidões negativas
de falências e recuperação judicial. Não será causa de inabilitação do licitante a
anotação de distribuição de processo de recuperação judicial ou de pedido de
homologação de recuperação extrajudicial, caso seja comprovado, no momento da
entrega da documentação exigida no presente item, que o plano de recuperação já
foi aprovado ou homologado pelo juízo competente.
8.5 - DA DECLARAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO ART. 7º, INCISO XXXIII DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
8.5.1 Todos os licitantes deverão apresentar declaração, na forma do Anexo III, de
que não possuem em seus quadros funcionais nenhum menor de dezoito anos
desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou qualquer trabalho por
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menor de dezesseis anos, na forma do art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição
Federal.
9-

DO PRAZO DE VALIDADE DAS CERTIDÕES

9.1 As certidões referidas no item 9 valerão nos prazos que lhe são próprios, ou,
inexistindo esse prazo, reputar-se-ão válidas por 90 (noventa) dias, contados de sua
expedição.
9.2 Os documentos exigidos nos itens anteriores deverão ser apresentados no
original ou em cópia reprográfica autenticada, na forma do artigo 32, e seus
parágrafos, da Lei Federal n.º 8.666/93.
10 - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E
DAS PROPOSTAS
10.1 O ENVELOPE “B” (PROPOSTA DE PREÇOS) deverá conter: a Proposta de
Preço em duas vias, a Planilha Orçamentária e o Cronograma Físico-Financeiro,
apresentados em pasta, preenchidos, por meio mecânico, sem emenda, rasura,
entrelinha ou ressalva.
10.2 A Proposta de Preço devidamente rubricado pelo preposto ou Procurador da
Licitante, deverá informar o preço total dos serviços a executar, referente ao mês da
apresentação da proposta, em algarismos e por extenso, prevalecendo, em caso de
discrepância, a indicação por extenso, e ser devidamente assinada pelo
representante legal do Licitante.
10.2.1 A Planilha Orçamentária, deverá ser preenchida, em moeda corrente,
respeitante ao mês de apresentação da proposta.
10.2.2 No preço proposto serão computadas todas as despesas para execução das
obras, a totalidade dos custos e despesas do objeto da presente Concorrência e
todas as despesas com instalação do canteiro de obras, mobilizações e
desmobilizações de instalações provisórias, limpeza final da obra, sinalização,
energia, mão-de-obra, materiais, máquinas e equipamentos, encargos das leis
trabalhistas e sociais, todos os custos diretos e indiretos, incluindo-se, também, o
BDI – Benefício e Despesas Indiretas , taxas, remunerações, despesas fiscais e
financeiras, e quaisquer despesas extras e necessárias, não especificadas neste
Edital, mas julgadas essenciais ao cumprimento do objeto desta Concorrência, vez
que nenhuma reivindicação para pagamento adicional será considerada.
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10.2.3. – O BDI máximo admitido nesta licitação é de 20%, devendo cada licitante
preencher a sua planilha de Composição Analítica do BDI.
10.2.3.1 Na forma da Lei 8666/93, na planilha orçamentária todos os itens deverão
ser objeto de composição detalhada, especificando os preços e quantidades de
materiais, mão de obra, equipamentos, despesas indiretas e/ou quaisquer outros
insumos que tenham sido considerados por ocasião da fixação do preço.
10.3 O Cronograma Físico-Financeiro dos serviços, obedecendo ao prazo previsto
no item 6.1, conforme modelo, que constitui o Anexo VI, deverá conter o percentual
do valor de cada categoria de serviço em relação ao valor total, indicado mês a mês,
obedecendo, ainda, desembolso financeiro acumulado máximo, conforme abaixo
descrito:
10.4 Da Planilha Orçamentária não deverão constar orçados em separado os
insumos de mão de obra e equipamentos, por serem parte dos serviços contratados,
evitando-se a duplicidade de sua previsão.
11. DO PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
11.1 No local, no dia e na hora previstos neste Edital, em sessão pública, deverão
comparecer os Licitantes, munidos dos envelopes “A” e “B”, apresentados na forma
definida no item 8. Os Licitantes se farão presentes por seus representantes legais,
procuradores ou prepostos, que para tanto deverão estar portando a carta de
credenciamento para todos os atos da licitação, firmada pelo representante legal da
empresa, conforme Anexo II, que deverá ser entregue, fora do envelope, à
Comissão Permanente de Licitação.
11.2 A ausência de representantes credenciados não exclui a participação do
certame, ficando, todavia, aqueles que se apresentem sem o devido credenciamento
impossibilitados de responder pelo Licitante e, em seu nome, praticar qualquer ato.
11.3 Nesta mesma sessão, que poderá ser realizada em mais de um dia, desde que
tal se faça necessário para o completo exame dos documentos apresentados, serão
recebidos os envelopes “A” e “B” de todos os Licitantes presentes e abertos os
envelopes “A”, podendo a documentação deles constante ser examinada por todos
os representantes devidamente credenciados, que a rubricarão, juntamente com os
membros da Comissão Permanente de Licitação. Após a abertura dos envelopes
“A”, a sessão poderá ser suspensa para julgamento da habilitação.
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11.4 Os envelopes “B” serão mantidos fechados, sob a guarda da Comissão
Permanente de Licitação, que os rubricará, juntamente com os representantes
credenciados dos Licitantes.
11.5 Da sessão de recebimento dos envelopes e da abertura dos envelopes “A”
será lavrada ata circunstanciada, que será assinada pelos representantes
credenciados presentes e pelos membros da Comissão Permanente de Licitação.
11.6 Serão considerados habilitados os Licitantes que atenderem integralmente às
condições previstas no item 9 deste Edital.
11.7 Após comunicado o resultado aos Licitantes, se poderá passar imediatamente à
abertura dos envelopes “B” – Proposta de Preços, desde que todos os Licitantes
renunciem expressamente ao direito de recorrer da decisão relativa à habilitação.
Neste caso, serão devolvidos aos Licitantes inabilitados os envelopes “B” – Proposta
de Preços – fechados.
11.8 Não ocorrendo renúncia ao direito de recorrer por parte de todos os Licitantes,
será designada data para abertura dos envelopes “B”- Proposta de Preços,
observado o prazo de recurso estabelecido no item 17.1 deste Edital.
11.9 Ultrapassada a fase de habilitação, a Comissão Permanente de Licitação não
mais poderá desclassificar os Licitantes por motivos relacionados com a habilitação
jurídica, a qualificação técnica, a qualificação econômico-financeira e a regularidade
fiscal, salvo em razão de fatos supervenientes ou conhecidos após o julgamento.
11.10 No dia, hora e local marcados para o julgamento das propostas e decorrido o
prazo para recurso sem a sua interposição, tendo deste havido renúncia ou
desistência expressa de todos os Licitantes ou após o julgamento dos recursos
interpostos, serão abertas as Propostas de Preços dos Licitantes habilitados.
11.11 As Planilhas Orçamentárias serão verificadas pela Comissão Permanente de
Licitação, quanto a erros aritméticos, que serão corrigidos da seguinte forma:
11.11.1 Erro de multiplicação do custo unitário pela quantidade correspondente será retificado, mantendo-se o custo unitário e a quantidade, corrigindo-se o produto.
11.11.2 Erro de adição - será retificado conservando-se parcelas corretas e
trocando-se a soma.
11.12 O preço total, apresentado na Proposta de Preços, corrigido pela Comissão
Permanente de Licitação, em conformidade com os procedimentos constantes no
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subitem 11.11 e após anuência do Licitante, constituirá o valor da proposta. Se o
Licitante não aceitar as correções procedidas, sua proposta será desclassificada.
11.13 Considerar-se-á de preço excessivo a proposta com valor superior ao limite
estabelecido no item 3.1, deste Edital.
11.14 Em conformidade com o § 1º, art. 48, Lei Federal n.º 8.666/93, presumem-se
inexequíveis as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento)
do menor dos seguintes valores:
I – média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por
cento) do valor estimado previsto no item 3.1;
II – valor estimado previsto no item 3.1;
11.15. Poderão, também, ser consideradas inexeqüíveis as propostas que não
venham a ter demonstrada sua viabilidade por meio de documentação que
comprove que os custos dos insumos são coerentes com os do mercado e que os
coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução e objeto do contrato.
11.16. O Licitante terá sua proposta de preços desclassificada, nas seguintes
hipóteses:
a) se deixar de cotar qualquer um dos itens ou alterar a(s)
quantidade(s) constante(s) da Planilha Orçamentária;
b)se cotar preços diferentes para uma mesma composição;
c)se apresentar o Anexo II em outra forma que não a prevista neste
edital;
d) ultrapassar o preço global estimado no item 3.1
11.17 Será declarada vencedora a proposta considerada exeqüível e que apresentar
o menor preço total.
11.18 No caso de empate entre as propostas de menor preço, será utilizado o
critério de sorteio, em ato público, com a presença de todos os licitantes.
11.19 Havendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:
11.20 Na hipótese de inabilitação ou desclassificação de todas as propostas, a
Comissão Permanente de Licitação poderá fixar aos Licitantes o prazo de 08 (oito)
dias úteis para apresentação de nova documentação ou de outras propostas
devidamente escoimadas das causas que deram origem a tal situação.
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11.21 O julgamento das propostas de preços (envelope “B”) e a classificação final
das propostas será objeto de ata circunstanciada, que será assinada pelos Licitantes
credenciados presentes e pelos membros da Comissão Permanente de Licitação.
11.22 Quando da homologação do resultado do certame, e desde que não haja
recurso administrativo pendente, ação judicial em curso ou qualquer outro fato
impeditivo, os licitantes inabilitados que ainda não tiverem retirado os envelopes de
PROPOSTAS DE PREÇOS, deverão ser notificados a fazê-lo, no prazo de 60 dias
do recebimento da comunicação. Se houver recusa expressa ou tácita dos
interessados, a Comissão de Licitação ou o agente público competente estará
autorizado a inutilizar os envelopes.
12. DA HOMOLOGAÇÃO, DA ADJUDICAÇÃO E DO CONTRATO
12.1 Uma vez homologado o resultado da licitação pelo Presidente da EMUSA, o
objeto da licitação será adjudicado ao Licitante vencedor, que será convocado, por
escrito, com uma antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, para assinatura
do contrato, cuja minuta constitui o Anexo I.
12.2 Deixando o adjudicatário de assinar o contrato no prazo fixado, poderá a
EMUSA, sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas ao faltoso, convocar
os Licitantes remanescentes que tiverem sido habilitados, na respectiva ordem de
classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro
classificado.
12.3 Quando da homologação do resultado do certame, e desde que não haja
recurso administrativo pendente, ação judicial em curso ou qualquer outro fato
impeditivo, os licitantes inabilitados que ainda não tiverem retirado os envelopes de
PROPOSTAS DE PREÇOS, deverão ser notificados a fazê-lo, no prazo de 60 dias
do recebimento da comunicação. Se houver recusa expressa ou tácita dos
interessados, a Comissão de Licitação ou o agente público competente estará
autorizado a inutilizar os envelopes.
13 - DA SUBCONTRATAÇÃO
13.1 A subcontratação será admitida mediante prévia autorização do Município de
Niterói. As consultas deverão vir acompanhadas da qualificação técnica da empresa
subcontratada.
13.2 Os pagamentos aos subcontratados serão realizados diretamente pelos
contratados, ficando vedada a emissão de empenho do contratante diretamente aos
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subcontratados, ressalvada a hipótese dos art. 48 da Lei Complementar nº
147/2014.
13.3 A subcontratação não altera a responsabilidade da CONTRATADA, que
continuará integral e solidariamente responsável perante ao Munícipio de Niterói.
13.4 A subcontratação porventura realizada será integralmente custeada pela
CONTRATADA.
13.3 - FUSÃO, CISÃO E INCORPORAÇÃO
Nas hipóteses de fusão, cisão ou incorporação, poderá ocorrer, após a
administração verificar a inexistência de prejuízo para a execução do contrato e
desde que mantidas as condições de habilitação e qualificação técnica, econômica e
financeira exigidas no edital, a sub-rogação, por termo aditivo, do objeto deste
Contrato para a pessoa jurídica empresária resultante da alteração social.
14 -

GARANTIA

14.1 A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE, no prazo máximo de
30 (trinta) dias, contados da data da assinatura do contrato, comprovante de
prestação de garantia da ordem de 0,5% (meio por cento) a ser prestada em
qualquer das modalidades e limites de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 56 da Lei n.º
8.666/93, a ser restituída após sua execução satisfatória. Qualquer que seja a
modalidade de garantia escolhida devera prever a cobertura para os seguintes
eventos, dentre outros, na forma do art. 71 da Lei 8.666/93:
a – prejuízos advindos do não cumprimento do contrato;
b – multas punitivas aplicadas pela fiscalização a contratada;
c – prejuízos diretos causados a contratante decorrentes de culpa ou dolo durante a
execução do contrato;
d – obrigações previdenciárias e trabalhistas não honradas pela contratada.
14.2 A garantia prestada não poderá se vincular a outras contratações, salvo após
sua liberação.
14.3 Caso o valor da proposta vencedora seja inferior a 80 % (oitenta por cento) do
menor valor a que se referem às alíneas “a” e “b”, art. 48, parágrafo 1º da Lei
nº 8.666/93, será exigida para assinatura do contrato, prestação de garantia
adicional, dentre as modalidades previstas no parágrafo 1º do art. 56, igual a
diferença entre o valor resultante do parágrafo 1º do art. 48 da Lei Federal nº
8.666/93 e o valor da correspondente proposta.
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14.4 O levantamento da caução contratual por parte da contratada, respeitadas as
disposições legais, dependerá de requerimento da interessada, acompanhado do
documento de recibo correspondente, após a aceitação definitiva da obra.
14.5 Em caso de rescisão decorrente de ato praticado pela contratada, a garantia
reverterá integralmente ao contratante, que promoverá a cobrança de eventual
diferença que venha a ser apurada entre o importe da caução prestada e o débito
verificado.
14.6 Sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis, a EMUSA se utilizará da
garantia dada para a finalidade de se ressarcir de possíveis prejuízos que lhe
venham a ser causados pela contratada, na recomposição das perdas e danos
sofridos. A contratada ficará obrigada a reintegrar o valor da garantia no prazo de 3
(três) dias úteis seguintes à sua notificação.
14.7 Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art. 65 da Lei nº
8.666/93, a empresa Contratada deverá complementar, no prazo de 72 (setenta e
duas) horas, o valor da caução para que seja mantido o percentual de 0,5% (meio
por cento) do valor do Contrato.
14.8 Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia,
seu valor original será recomposto no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena
de rescisão administrativa do contrato.
15 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
15.1 - Os pagamentos serão realizados no 30º (trigésimo) dia do mês subsequente
ao do adimplemento da obrigação;
15.2 - A cada 30 (trinta) dias fará o CONTRATADO a emissão das faturas dos
serviços realizados, aceitos e verificados em conformidade com as etapas
estabelecidas no cronograma físico-financeiro e obedecido o sistema de medições.
15.3 - O pagamento da fatura final cujo valor não poderá ser inferior a 10% (dez por
cento) do valor total do Contrato só será efetuado após a Aceitação Provisória, pela
EMUSA dos serviços objeto do presente instrumento;
15.4 - Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que não
decorram de ato ou fato atribuível à CONTRATADA, sofrerão a incidência de
atualização financeira pelo índice nacional de preços ao consumidor - INPC e juros
moratórios de 0,5% ao mês, calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo
inferior ao estabelecido neste edital serão feitos mediante desconto de 0,5% ao mês
pro rata die.
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15.5 - O pagamento de serviços executados antes das datas previstas nos
cronogramas (obras adiantadas) dependerá das disponibilidades de caixa da
EMUSA, observado o percentual de desconto a que se refere a cláusula 15.4.
15.5.1 Considera-se adimplemento o cumprimento da prestação com a entrega do
objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s).
15.5.2 Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer fatura por culpa do
Contratado, o prazo de 30 (trinta) dias ficará suspenso, prosseguindo a sua
contagem a partir da data da respectiva reapresentação.
15.6 O contratado deverá apresentar, juntamente com a fatura, o comprovante de
recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes na obra.
15.7 Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data de apresentação da proposta
do licitante, consoante previsto no art. 40, XI da Lei nº 8.666, poderá a contratada
fazer jus ao reajuste do valor contratual que deverá retratar a variação efetiva do
custo de produção ou dos insumos utilizados na consecução do objeto contratual
com base na fórmula
R = Po li – lo
Lo
Onde:
R - É o valor do reajustamento procurado;
Po – é preço inicial dos serviços a serem reajustados
li – é o Índice publicado pela revista “conjuntura econômica” da Fundação
Getulio Vargas, referente ao mês de execução dos serviços e obras
lo - É o preço unitário contratual
O reajustamento será calculado pelo índice da coluna 6 INCC – edificações (antiga
coluna 35 – edificações)
15.8 O pagamento por eventuais serviços ou itens não previstos, desde que
devidamente justificados e previamente aprovados pela fiscalização e ratificado pela
Autoridade superior estará limitado ao custo unitário constante do Sistema SINAPI/
EMOP acrescido do BDI estabelecido pela administração no orçamento base,
aplicando-se o desconto inicialmente obtido na licitação.
15.9 As medições serão realizadas mensalmente de acordo com o avanço real dos
serviços efetivamente realizados, e o faturamento proporcional aos cronogramas
apresentados pelo contratado, acompanhadas de levantamento dos serviços
executados, memória de cálculo com identificação dos locais de sua realização
devidamente aprovadas e atestadas pela fiscalização da EMUSA. Para melhor
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acompanhamento da execução, deverá ser emitido relatório dimensionando e
situando os serviços, com croquis e registro fotográfico.
15.10 No caso de prestador de serviço, fora do Município de Niterói, também deverá
ser apresentado o RANFS (Registro Auxiliar de Nota Fiscal de Serviço).
16 - DAS PENALIDADES
16.1 A recusa da adjudicatária em assinar o contrato no prazo estipulado no
Edital, bem como a inexecução, total ou parcial do contrato, a execução imperfeita, a
mora na execução, ou qualquer impedimento ou infração contratual da
CONTRATADA, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, ficando sujeita às
seguintes sanções previstas no artigo 87 da Lei nº 8.666/93:
a-) advertência;
b-) multa de até 5% sobre o valor do contrato, aplicada de acordo com a gravidade
da infração. Nas reincidências específicas, a multa corresponderá ao dobro do valor
da que tiver sido inicialmente imposta.
c-) suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a
Administração Pública do Município de Niterói, por prazo não superior a 2 (dois)
anos;
d-)declaração de inidoneidade para licitar e contratar com qualquer esfera da
Administração Pública, conforme artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93.
16.2 A imposição das penalidades é de competência exclusiva do CONTRATANTE.
16.3 A sanção prevista no item b desta Cláusula poderá ser aplicada
cumulativamente a outra.
16.4 A aplicação de sanção não exclui a possibilidade de rescisão administrativa do
contrato, garantido o contraditório e a defesa prévia.
16.5 A multa administrativa prevista na alínea b não tem caráter compensatório, não
eximindo a CONTRATADA do pagamento por perdas e danos em relação às
infrações cometidas.
16.6 A aplicação da sanção prevista na alínea d é de competência exclusiva do(a)
Exmo(a) Prefeito de Niterói e dos Secretários Municipais, devendo ser precedida de
defesa do interessado, no prazo de 10 (dez) dias.
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16.7 O prazo da suspensão ou da declaração de inidoneidade será fixado de acordo
com a natureza e a gravidade da falta cometida, observado o princípio da
proporcionalidade.
16.8

O valor da multa será pago diretamente ou descontado das próximas faturas.

16.9 Nos casos em que o valor da multa for descontado de caução que tenha sido
prestada, o valor desta deverá ser recomposto no prazo máximo de 48 (quarenta e
oito) horas, sob pena de rescisão administrativa do contrato.
16.10 Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, responderá o contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o
caso, cobrada administrativa ou judicialmente.
16.11 O atraso injustificado no cumprimento das obrigações contratuais sujeitará a
contratada à multa de mora de 1% (um por cento) por dia útil que exceder o prazo
estipulado, a incidir sobre o valor da nota de empenho ou do saldo não atendido,
respeitado o limite do art. 412 do Código Civil, sem prejuízo da possibilidade de
rescisão unilateral do contrato pelo CONTRATANTE ou da aplicação das sanções
administrativas.
16.12 A aplicação de qualquer sanção administrativa prevista neste item deverá
observar os princípios da ampla e prévia defesa, contraditório e proporcionalidade.
17 - DOS RECURSOS
17.1 Os recursos das decisões da Comissão Permanente de Licitação serão
apresentados no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação do ato ou
da data da lavratura de qualquer das atas, conforme o caso, e dirigidos ao
Presidente da Comissão Permanente de Licitação. Reconsiderando ou não sua
decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a Comissão encaminhará o recurso à
autoridade superior. Caso a LICITANTE necessite de esclarecimentos
complementares, poderá solicitá-los à Comissão Permanente de Licitação pelo
telefone (21) 2622-2035”.
17.2 A Comissão de Licitação dará ciência dos recursos aos demais Licitantes, que
poderão impugná-los no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
17.3 Os recursos contra as decisões relativas à habilitação ou inabilitação de
Licitante, ou contra o julgamento da Proposta de Preços terão efeito suspensivo.
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17.4 A intimação dos atos referidos nas alíneas “a”, “b”, “c” e “e” do inciso I do Art.
109 da Lei nº 8.666/93 será feita mediante publicação no Diário Oficial do Município,
salvo os casos de habilitação ou inabilitação dos Licitantes e julgamento das
propostas, se presentes os prepostos de todos os Licitantes no ato em que for
proferida a decisão, hipótese em que poderá ser feita por comunicação direta aos
interessados, que, nesta hipótese, assinarão a ata.
18 -

ACEITAÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL

18.1 O objeto do contrato será recebido:
a) provisoriamente, na forma prevista no inciso I, alínea “a”, do Art. 73, da Lei n.º
8.666/93.
b) definitivamente, na forma do inciso I, alínea “b”, do Art. 73, da lei Federal n.º
8.666/93, sem prejuízo da responsabilidade do Contratado, conforme disposto no
item seguinte.
18.2 O recebimento provisório ou definitivo do objeto do contrato não exclui a
responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou serviço, nem a éticoprofissional, pela perfeita execução do contrato.
19 - DO FORO
19.1 É competente para dirimir quaisquer controvérsias relativas a esta licitação, à
contratação e à execução dela decorrentes o foro da Comarca de Niterói,
renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
20 - DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
20.1 Ficam os licitantes sujeitos às sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis
caso apresentem, na licitação, qualquer declaração falsa que não corresponda à
realidade dos fatos.
20.2 A presente licitação poderá ser revogada por razões de interesse público
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo ou
em parte por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiro, observado o
princípio da prévia e ampla defesa.
20.3 Serão disponibilizadas para todos os licitantes as memórias de cálculo dos
quantitativos dos serviços planilhados, possibilitando a estes visualizar com clareza
os quantitativos estimados. Os quantitativos de cada serviço deverão ser previstos
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por unidade/ambiente e por pavimentos, na forma do relatório de obra, totalizando
os quantitativos dos serviços planilhados.
20.4 A homologação do resultado desta licitação não importará direito à contratação.
20.5 É facultada à Comissão de Licitação ou à autoridade superior, em qualquer
fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a
complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento
ou informação que deveria constar originariamente da proposta.
20.6 A critério da Comissão de Licitação poderão ser relevados erros ou omissões
formais de que não resultem prejuízo para o entendimento das propostas.
20.7 Os casos omissos serão resolvidos pela Autoridade Superior, ouvida
previamente a Comissão de Licitação.
20.8 Os casos omissos serão resolvidos pela autoridade superior, observados os
princípios que informam a atuação da Administração Pública.
20.9 Ficam os licitantes sujeitos às sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis
caso apresentem, na licitação, qualquer declaração falsa que não corresponda a
realidade dos fatos.
20.10 O foro da comarca de Niterói é designado como o competente para dirimir
quaisquer controvérsias relativas a esta licitação e à adjudicação, contratação e
execução dela decorrentes.
20.11 São os seguintes os anexos deste Edital, que dele fazem parte integrante:
ANEXO I - MINUTA CONTRATUAL
ANEXO II – MODELO DE CREDENCIAMENTO
ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO A CF
ANEXO IV - PROJETO BASICO/TERMO DE REFERENCIA
ANEXO V - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ANEXO VI - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ANEXO VII – MEMORIAL DE CÁLCULO
ANEXO VIII - PLANTAS

Niterói, 15 de janeiro de 2019.
Renato Navarro Guimarães
Presidente da CPL
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ANEXO I
MINUTA DE CONTRATO Nº __ /__
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICIPIO DE NITEROI, COMO
CONTRATANTE,
E
A
______________________________,
COMO
CONTRATADA.

Aos

dias do mês de

do ano dois mil e

, por este CONTRATO, de um

lado o MUNICIPIO DE NITEROI, com sede na Rua Visconde de Sepetiba, nº 987,
inscrita no CGC/MF sob o nº XXXXXXXXXXX, neste ato representada por
XXXXXXXXXXX, XXXX, XXXXX, portador da carteira de identidade nº
XXXXXXXX, inscrito no CPF/MF sob o nº XXXXXXXXXXX, doravante denominada
simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado,
Rua

–

seu

Sócio xxxxxxxxxxxx, brasileiro,

identidade nº

com sede na

–, inscrita no CNPJ sob o nº xxxxxxx, neste ato representada por
,

e inscrito no CPF/MF sob o nº

, portador da carteira de
doravante denominada

simplesmente CONTRATADA, tendo em vista autorização contida no processo Nº
510004757/2018, tem entre si, certo e ajustado, o presente Contrato, que se regerá
pela Lei nº 8666/93 e as modificações introduzidas pela Lei nº 8883/94, e pelas
Cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
O objeto do presente Contrato Constitui objeto da presente LICITAÇÃO, a
contratação de empresa para a execução de obras de contenção de encosta na Rua
Ormezinda Barboza, nº 67 e 87 – Icaraí, Alameda Paris – casa 2 e 3 Icaraí, Travessa São
Sebastião – Icaraí, Rua Doutor Lara Vilela, nº 94 – Icaraí, Rua Noemia Menezes, nº 10 –
São Francisco, Rua General Castro Guimarães, nº 558/Grota – São Francisco, Rua Ruth
de Oliveira, nº 688 – São Francisco, Travessa Ronaldo Gomes Menezes, nº 16 – São
Francisco, Rua 42, s/n lote 20, Quadra 79, Engenho do Mato, no Município de Niterói/RJ.
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CLÁUSULA SEGUNDA: DO VALOR DO CONTRATO
O valor total do presente Contrato é de R$ _________ , discriminado de acordo com
a Planilha integrante da Proposta de Preços e o Cronograma Físico-Financeiro
apresentado pela CONTRATADA.
CLÁUSULA TERCEIRA: DO PRAZO
O prazo máximo para a execução e entrega das obras é de 08 (oito) meses e será
contado a partir da ordem de início, que será expedida em até 30 (trinta) dias úteis a
contar da assinatura do Contrato.
PARAGRAFO PRIMEIRO – Na contagem dos prazos, é excluído o dia do início e
incluído o dia do vencimento. Os prazos somente se iniciam e vencem em dia de
expediente no órgão ou entidade.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Os prazos de cumprimento das etapas são aqueles
constantes dos cronogramas anexos ao Edital, podendo ser prorrogados nas
hipóteses previstas no §1º do art. 57 da Lei n.º 8.666/93.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Considerando que o contrato de obras é por escopo, o
término do prazo não é causa suficiente para a extinção do ajuste, cabendo ao
CONTRATANTE apurar se as razões que inviabilizaram a execução do objeto, no
prazo inicialmente avençado, decorreram de atuação deficiente da CONTRATADA.
PARÁGRAFO QUARTO – A CONTRATADA, quando não puder cumprir os prazos
estipulados para o cumprimento das obrigações decorrentes desta contratação,
deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, acompanhada
de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente,
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condições deste contrato, ou que impeça a sua execução, por
fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração em documento
contemporâneo à sua ocorrência.
CLÁUSULA QUARTA: DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A cada 30 (trinta) dias fará a CONTRATADA a emissão
das faturas dos serviços realizados, aceitos e verificados em conformidade com as
etapas estabelecidas no cronograma físico-financeiro e obedecido o sistema de
medições previsto neste contrato.
PARÁGRAFO SEGUNDO – O prazo para pagamento é de até 30 (trinta) dias, a
contar da data final do período de adimplemento de cada parcela.
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PARÁGRAFO TERCEIRO – Considera-se adimplemento o cumprimento da
prestação com a entrega do objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s)
competente(s).
PARÁGRAFO QUARTO – Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer
fatura por culpa da CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias ficará suspenso,
prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva reapresentação.
PARÁGRAFO QUINTO – A CONTRATADA deverá apresentar, juntamente com a
fatura, o comprovante de recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados
atuantes na obra.
PARÁGRAFO SEXTO - Os itens administração local e projetos executivos
estruturais serão medidos e pagos com a quantidade que expressar o percentual
mensal de serviços executados.
PARÁGRAFO SÉTIMO – O pagamento de serviços executados antes das datas
previstas nos cronogramas (obras adiantadas) dependerá das disponibilidades de
caixa, observado o percentual de desconto a que se refere ao parágrafo sétimo.
PARÁGRAFO OITAVO – O pagamento somente será liberado mediante
apresentação, pela CONTRATADA, dos seguintes documentos, que deverão estar
dentro dos respectivos prazos de validade, quando for o caso: a) respectivas
medições, faturas e notas fiscais; b) comprovante de recolhimento da contribuição
previdenciária; c) comprovante de recolhimento da contribuição do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço – FGTS; d) Cópia do documento de Anotação de
Responsabilidade Técnica – ART, emitida pelo CREA ou pelo CAU, a ser
apresentado no caso da realização da primeira medição ou quando houver alteração
do profissional responsável.
PÁRAGRAFO NONO – Somente serão pagos os quantitativos efetivamente medidos
pela fiscalização, justificando-se nos autos toda e qualquer divergência em relação à
estimativa.
PARÁGRAFO DÉCIMO - O pagamento por eventuais serviços ou itens não
previstos, desde que devidamente justificados e previamente aprovados pela
fiscalização e ratificado pelo ORDENADOR será feito com base no custo unitário
constante do Sistema EMOP. Os itens novos não constantes do Sistema EMOP
terão seus preços limitados aos indicados nos sistemas de orçamentação de obras
ou, em caso de inexistência destes, ao menor preço obtido junto à no mínimo três
fornecedores especializados.
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PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - No caso de prestador de serviço, fora do
Município de Niterói, também deverá ser apresentado o RANFS (Registro Auxiliar de
Nota Fiscal de Serviço). (Subitem criado em virtude do art. 26 do Decreto
Municipal nº 10.767/10)
CLÁUSULA QUINTA: DO REAJUSTE
Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data de apresentação da proposta do
licitante, consoante previsto no art. 40, XI da Lei nº 8.666, poderá a contratada fazer
jus ao reajuste do valor contratual que deverá retratar a variação efetiva do custo de
produção ou dos insumos utilizados na consecução do objeto contratual com base
na fórmula
R = Po li – lo
Lo
Onde:
R - É o valor do reajustamento procurado;
Po – é preço inicial dos serviços a serem reajustados
li – é o Índice publicado pela revista “conjuntura econômica” da Fundação Getúlio
Vargas, referente ao mês de execução dos serviços e obras
lo - É o preço unitário contratual
o reajustamento será calculado pelo índice da coluna 6 INCC – edificações (antiga
coluna 35 – edificações)
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A prorrogação de prazos a pedido da CONTRATADA, e
sem culpa do CONTRATANTE, não enseja reajuste ou correção.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Será objeto de reajuste apenas o valor remanescente e
ainda não pago.
CLÁUSULA SEXTA: DA GARANTIA
A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 30
(trinta) dias corridos, contados da data da assinatura do contrato, comprovante de
prestação de garantia da ordem de até 0,5% (meio por cento) a ser prestada em
qualquer das modalidades e limites de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 56 da Lei n.º
8.666/93, a ser restituída após sua execução satisfatória.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO – A garantia prestada não poderá se vincular a outras
contratações, salvo após sua liberação.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Caso o valor da proposta vencedora seja inferior a 80 %
do menor valor a que se referem às alíneas “a” e “b”, art. 48, parágrafo 1º da Lei n.º
8.666/93, será exigida para assinatura do contrato, prestação de garantia adicional,
dentre as modalidades previstas no parágrafo 1º do art. 56 da Lei n.º 8.666/93, igual
à diferença entre o valor resultante do parágrafo 1º do art. 48 da Lei Federal n.º
8.666/93 e o valor da correspondente proposta.
PARÁGRAFO TERCEIRO – O levantamento da caução contratual por parte da
CONTRATADA, respeitadas as disposições legais, dependerá de requerimento da
interessada, acompanhado do documento de recibo correspondente, após a
aceitação definitiva da obra.
PARÁGRAFO QUARTO – Em caso de rescisão decorrente de ato praticado pela
CONTRATADA, a garantia reverterá integralmente ao CONTRATANTE, que
promoverá a cobrança de eventual diferença que venha a ser apurada entre o
importe da caução prestada e o débito verificado.
PARÁGRAFO QUINTO – Sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis, o
CONTRATANTE se utilizará da garantia dada para a finalidade de se ressarcir de
possíveis prejuízos que lhe venham a ser causados pela CONTRATADA, na
recomposição das perdas e danos sofridos. A CONTRATADA ficará obrigada a
reintegrar o valor da garantia no prazo de 3 (três) dias úteis seguintes à sua
notificação.
PARÁGRAFO SEXTO – Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art.
65 da Lei n.º 8.666/93, a CONTRATADA deverá complementar, no prazo de 72
(setenta e duas) horas, o valor da caução para que seja mantido o percentual de
0,5% (meio por cento) do valor do Contrato.
PARÁGRAFO SÉTIMO – Nos casos em que valores de multa venham a ser
descontados da garantia, seu valor original será recomposto no prazo de 72 (setenta
e duas) horas, sob pena de rescisão administrativa do contrato.
CLÁUSULA SÉTIMA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes do presente CONTRATO no valor de xxxxxxxxxxxxxx
correrão a conta desta empresa da seguinte forma: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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CLÁUSULA OITAVA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
Constituem obrigações do CONTRATANTE:
a) realizar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas
neste contrato;
b) fornecer à CONTRATADA documentos, informações e demais elementos que
possuir, pertinentes à execução do presente contrato;
c) exercer a fiscalização do contrato;
d) receber provisória e definitivamente o objeto do contrato nas formas definidas
neste contrato.
CLÁUSULA NONA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) conduzir a execução do contrato de acordo com a legislação vigente;
b) atender todas as especificações constantes do edital, de seus anexos e da
proposta;
c) executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos os níveis de
trabalho;
d) manter, durante toda a duração deste contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas para
participação na licitação;
e) tomar as medidas preventivas necessárias para evitar danos a terceiros, em
consequência da execução dos trabalhos;
f) se responsabilizar integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e
prejuízos, de qualquer natureza, que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes da execução do objeto deste contrato, respondendo por si e por seus
sucessores;
g) prestar, sem quaisquer ônus para o CONTRATANTE, os serviços necessários à
correção e revisão de falhas ou defeitos verificados na execução do objeto, sempre
que a ela imputáveis;
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h) iniciar e concluir a obra nos prazos estipulados;
i) manter preposto no local da obra, para prover o que disser respeito à regular
execução dos serviços;
j) atender as determinações e exigências formuladas pelo CONTRATANTE;
k) se responsabilizar, por todos os ônus, encargos e obrigações comerciais, fiscais,
sociais, tributárias, trabalhistas e previdenciárias, ou quaisquer outras previstas na
legislação em vigor, bem como por todos os gastos e encargos com material e mãode-obra necessária à completa realização das obras, até a sua entrega
perfeitamente concluída;
l) obedecer às normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT), no que concerne à despesa da contratação com vínculo
empregatício do pessoal a ser empregado na execução das obras, englobando
todas e quaisquer despesas decorrentes da execução dos contratos de trabalho em
razão de horário, condição ou demais peculiaridades;
m) se responsabilizar integralmente pela iluminação, instalações e despesas delas
provenientes, e equipamentos acessórios necessários à fiel execução das obras
contratadas;
n) se responsabilizar integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais
empregados, que devem guardar conformidade com as especificações dos Projetos
Básico e Executivo, com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas –
ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a serem atestadas pelo
CONTRATANTE.
o) se responsabilizar durante todo o prazo de execução dos serviços pelo
cumprimento das Normas de Segurança e Medicina do Trabalho, conforme disposto
no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal e demais legislações aplicáveis,
com vistas a prevenir acidentes de quaisquer natureza com as máquinas,
equipamentos, aparelhagem e empregados, seus ou de terceiros, na execução de
obras ou serviços ou em decorrência deles.
p) manter constante e permanentemente vigilância sobre os serviços e as obras
executados, bem como sobre os equipamentos e materiais, cabendo-lhe total
responsabilidade por quaisquer perdas e danos, que eventualmente venham a
ocorrer até a Aceitação Definitiva das Obras.
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q) proceder à matrícula da obra junto ao INSS, no prazo máximo de até 30 (trinta)
dias a contar da assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigação
condição para a liberação dos pagamentos.
r) obriga-se a apresentar no final da obra a Planta Cadastral (AS BUILT) constando
todos os elementos físicos executados, durante a execução dos serviços e, ainda, a
CND do INSS relativo à obra.
s) obriga-se a apresentar, a cada 3 (três) meses, prova de que:
s.1) está pagando os salários até o quinto dia útil de cada mês seguinte ao
vencimento ou na forma estabelecida no Estatuto, no último caso;
s.2) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdência Social dos empregados
vinculados à obra; e
s.3) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuições e
encargos.
t) registrar todos os seus empregados, previamente, junto à Fiscalização do
CONTRATANTE, através de listagem escrita constando nome completo, número do
documento de identidade e profissão/função.
u) registrar o Contrato e a Anotação de Responsabilidade Técnica no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia – CREA/RJ ou no Conselho de Arquitetos e
Urbanistas – CAU/RJ, na forma da legislação pertinente.
v) A contratada deverá observar, na execução das obras, as normas de
acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida,
em especial a NBR 9050 e o Decreto Federal nº 5.296/2004.
x) observar o cumprimento da Lei Municipal nº 3.270/2017, que reserva 3% (três por
cento) dos postos de trabalho oriundos deste contrato para moradores em situação
de rua, assistidos por politicas da Secretaria Municipal de Assistência Social, nos
termos do art.2º,§1º, desde que atendidos os requisitos profissionais definidos pela
Empresa contratante.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A CONTRATADA se responsabilizará, na forma do
Contrato, por todos os ônus, encargos e obrigações comerciais, fiscais, sociais,
tributárias, trabalhistas e previdenciárias, ou quaisquer outras previstas na legislação
em vigor, bem como por todos os gastos e encargos com material e mão-de-obra
necessária à completa realização dos serviços, até o seu término.
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PARÁGRAFO SEGUNDO – A CONTRATADA é a única e exclusiva responsável
pelos ônus trabalhistas gerados por seus empregados, que porventura serão
utilizados por força da execução do presente contrato.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Em caso do ajuizamento de ações trabalhistas pelos
empregados da CONTRATADA ou da verificação da existência de débitos
previdenciários, decorrentes da execução do presente contrato pela CONTRATADA,
com a inclusão do Município do Niterói no polo passivo como responsável
subsidiário, o CONTRATANTE poderá reter, das parcelas vincendas, o
correspondente a três vezes o montante dos valores em cobrança, que serão
complementados a qualquer tempo com nova retenção em caso de insuficiência.
PARÁGRAFO QUARTO – A retenção prevista na alínea ii será realizada na data do
conhecimento pelo Município de Niterói da existência da ação trabalhista ou da
verificação da existência de débitos previdenciários.
PARÁGRAFO QUINTO – Somente será liberada com o trânsito em julgado da
decisão de improcedência dos pedidos ou do efetivo pagamento do título executivo
judicial ou do débito previdenciário pela Adjudicatária.
PARÁGRAFO SEXTO – Em não ocorrendo nenhuma das hipóteses previstas na
alínea iv, o CONTRATANTE efetuará o pagamento devido nas ações trabalhistas ou
dos encargos previdenciários, com o valor retido, não cabendo, em nenhuma
hipótese, ressarcimento à CONTRATADA.
PARÁGRAFO SÉTIMO – Ocorrendo o término do contrato sem que tenha se dado a
decisão final da ação trabalhista ou decisão final sobre o débito previdenciário, o
valor ficará retido e será pleiteado em processo administrativo após o trânsito em
julgado e/ou o pagamento da condenação/dívida.
CLÁUSULA DÉCIMA: DA EQUIPE TÉCNICA DA CONTRATADA
As obras objeto deste contrato serão executadas sob a direção e Responsabilidade
Técnica do (a) Engenheiro(a) _______________, que fica autorizado(a) a
representar a CONTRATADA em suas relações com o CONTRATANTE.
PARÁGRAFO ÚNICO – A CONTRATADA se obriga a manter o(a) engenheiro(a)
acima indicado(a) como Responsável Técnico na direção dos trabalhos e no local
das obras até o seu final. A substituição do Responsável Técnico poderá ser feita
por outro de igual lastro de experiência e capacidade, cuja aceitação ficará a
exclusivo critério do CONTRATANTE.
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CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA: DA FISCALIZAÇÃO
O contrato deverá ser executado fielmente, de acordo com as cláusulas e condições
avençadas, nos termos do instrumento convocatório, do cronograma físico-financeiro
e da legislação vigente, respondendo o inadimplente pelas consequências da
inexecução total ou parcial.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A fiscalização da execução das obras caberá à
EMUSA.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar
todas as condições, métodos e processos de inspeção, verificação e controle
adotados pela fiscalização, obrigando-se a lhe fornecer todos os dados, elementos,
explicações, esclarecimentos e comunicações de que esta necessitar e que forem
julgados necessários ao desempenho de suas atividades.
PARÁGRAFO TERCEIRO – A instituição e a atuação da fiscalização pelo
CONTRATANTE não exime a CONTRATADA de manter fiscalização própria,
competindo-lhe fazer minucioso exame da execução das obras, de modo a permitir
que, a tempo e por escrito, sejam apresentadas à Fiscalização todas as divergências
ou dúvidas porventura encontradas que venham a impedir o bom desempenho do
contrato, para o devido esclarecimento.
PARÁGRAFO QUARTO – O representante da CONTRATANTE anotará em registro
próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços
mencionados, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou
defeitos observados.
PARÁGRAFO QUINTO – As decisões e providências que ultrapassarem a
competência do representante da CONTRATANTE deverão ser solicitadas a seus
superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.
CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA: DA RESPONSABILIDADE
A CONTRATADA é responsável por danos causados ao CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato, não excluída ou
reduzida essa responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo
acompanhamento da execução por órgão da Administração.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Caberá à CONTRATADA arcar com todas as despesas
relativas ao prêmio do Seguro de Risco e Responsabilidade Civil do Construtor,
ficando condicionado o pagamento, de toda e qualquer fatura, à apresentação da
apólice de seguro em vigor.
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PARÁGRAFO SEGUNDO – A CONTRATADA manterá na forma da lei, seguro total
obrigatório contra acidentes de trabalho, correndo exclusivamente às suas expensas
quaisquer despesas não cobertas pela respectiva apólice.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Correrão por exclusiva conta, responsabilidade e risco
da CONTRATADA, as consequências que advierem de:
a) sua negligência, imperícia, imprudência e/ou omissão, inclusive de seus
empregados e prepostos;
b) imperfeição ou insegurança nas obras e/ou nos serviços;
c) falta de solidez das obras e/ou serviços executados, mesmo verificada após o
termino deste contrato;
d) violação do direito de propriedade industrial;
e) furto, perda, roubo, deterioração, ou avaria dos maquinários, equipamentos e
materiais utilizados na execução de obras e/ou serviços;
f) ato ilícito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir
às obras e aos serviços;
g) esbulho possessório;
h) infiltrações de qualquer espécie ou natureza;
i) prejuízos causados à propriedade de terceiros.
PARÁGRAFO QUARTO – A CONTRATADA é responsável por encargos
trabalhistas, inclusive decorrentes de acordos, dissídios e convenções coletivas,
previdenciários, fiscais e comerciais oriundos da execução do contrato, podendo o
CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovação do cumprimento de tais
encargos como condição do pagamento dos créditos da CONTRATADA.
PARÁGRAFO QUINTO – A CONTRATADA será obrigada a reapresentar a Certidão
Negativa de Débito junto ao INSS (CND), a Certidão Negativa de Débitos de tributos
e Contribuições Federais, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas e o Certificado
de Regularidade do FGTS (CRF), sempre que expirados os respectivos prazos de
validade.
PARÁGRAFO SEXTO – A ausência da apresentação dos documentos mencionados
nos PARÁGRAFOS ACIMA ensejará a retenção do valor do pagamento da
parcela(s) devida(s), que só poderá ser realizado mediante a regularização da falta.
PARÁGRAFO SÉTIMO – A comissão de fiscalização do contrato poderá a qualquer
tempo, caso tome conhecimento de existência de débito trabalhistas da
CONTRATADA, solicitar a autoridade superior a retenção do pagamento à
CONTRATADA prevista no parágrafo terceiro da cláusula quarta.
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CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA: DO DIÁRIO DE OBRAS
A CONTRATADA fornecerá e manterá, no local da obra, um DIÁRIO DE OBRAS,
com todas as folhas devidamente numeradas e rubricadas pelo seu representante e
pela Fiscalização, no qual serão obrigatoriamente registrados:
I – pela CONTRATADA:
a) as condições meteorológicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;
b) as falhas nos serviços de terceiros, não sujeitas a sua ingerência;
c) as consultas à Fiscalização;
d) as datas de conclusão de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma
aprovado;
e) os acidentes ocorridos no decurso do trabalho;
f) as respostas às interpelações da Fiscalização;
g) a eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra;
h) outros fatos que, a juízo da CONTRATADA, devam ser objeto de registro;
II – pela Fiscalização:
a) o atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA;
b) o juízo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos,
especificações, prazos e cronogramas;
c) as observações cabíveis a propósito dos lançamentos da CONTRATADA;
d) as respostas às consultas lançadas ou formuladas pela CONTRATADA;
e) as restrições que lhe pareçam cabíveis a respeito do andamento dos trabalhos ou
do desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;
f) a determinação de providências para o cumprimento do projeto e especificações;
g) outros fatos ou observações cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de
fiscalização.
PARÁGRAFO ÚNICO: Ao final da obra, o Diário referido será de propriedade do
CONTRATANTE.
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CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA: DO REGIME DE EXECUÇÃO
A execução das obras objeto do presente contrato obedecerá ao Projeto Básico e ao
Projeto Executivo.
CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA: DO CRONOGRAMA
O programa mínimo de progressão dos trabalhos e do desenvolvimento das obras
obedecerá à previsão das etapas mensais constantes do Cronograma FísicoFinanceiro. ANEXO VI
CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA: DAS MEDIÇÕES
A CONTRATADA deverá apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento do
Memorando de Início, como uma das condições para emissão da primeira medição:
a) O Plano de Segurança no Trabalho a ser implementado na execução dos
serviços, com base nas características das obras a serem executadas e os riscos
inerentes;
b) O visto do CREA-RJ, caso a CONTRATADA seja de outro Estado da Federação.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – As medições serão efetuadas de acordo com o avanço
físico real dos serviços, devendo estar de acordo com os cronogramas apresentados
pela contratada e aprovados pela fiscalização da EMUSA, justificando-se eventual
divergência. As medições serão feitas ao final de cada mês pela fiscalização,
observados os critérios de qualidade e de acordo com as especificações ditadas
pela EMUSA.
PARÁGRAFO SEGUNDO – As medições dos serviços corresponderão àqueles
efetivamente realizados e seu perfeito cumprimento, consoante o regime de
execução por preço unitário adotado, cabendo à fiscalização efetuar os
levantamentos dos serviços executados. Será elaborada memória de cálculo das
medições (elaboração dos croquis de cálculo das quantidades medidas) com
identificação dos locais da sua realização.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Nos projetos de Arquitetura, Cálculo Estrutural e
Geotecnia e de Instalações prediais e especiais serão adotados os seguintes
critérios de medição, obedecendo-se os percentuais mencionados para seu
pagamento.
PARÁGRAFO QUARTO – Caso haja necessidade de acréscimo no item
“Administração Local”, decorrente de acréscimo do preço contratado, deverá ser
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observada a mesma metodologia de cálculo da EMOP para o valor total do contrato
após o aditamento, e não apenas para a parcela aditivada individualmente.
PARÁGRAFO QUINTO – A fiscalização da EMUSA, no prazo de até 10 (dez) dias
úteis, após a medição, entregará à CONTRATADA o cálculo da medição, para fins
de faturamento.
PARÁGRAFO SEXTO - As medições dos itens de transporte deverão indicar a
origem, o destino, o percurso e o equipamento utilizado.
CLÁUSULA DÉCIMA-SÉTIMA: DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
O presente contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, desde que
por força de circunstância superveniente, nas hipóteses previstas no artigo 65, da
Lei n.º 8.666/93, mediante termo aditivo.
PARÁGRAFO ÚNICO – A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas
condições contratuais, e mediante termo aditivo, os acréscimos ou supressões que
se fizerem necessários na obra, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento)
ou 50% (cinquenta por cento) em caso de reforma, do valor inicial atualizado do
contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA-OITAVA: DA ENTREGA E ACEITAÇÃO DA OBRA
Após concluída, a obra será recebida provisoriamente, mediante termo
circunstanciado assinado pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização,
assim como pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da
contratada.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Na hipótese de recusa de aceitação, por não
atendimento às exigências do CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá reexecutar
as obras, passando a contar os prazos para pagamento e demais compromissos do
CONTRATANTE a partir da data da efetiva aceitação.
PARÁGRAFO SEGUNDO – O objeto do presente contrato será recebido
provisoriamente, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débito (CND)
junto ao INSS; a comprovação de regularidade fiscal em relação aos tributos
incidentes sobre a atividade objeto deste contrato; e do Certificado de Regularidade
da Situação Fiscal junto ao FGTS, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita
da CONTRATADA, após parecer circunstanciado de comissão ou de membro
designado pelo CONTRATANTE, com a aprovação, pela Fiscalização, dos desenhos
as built, que deverão ser entregues em original, no formato e apresentação definidos
pelo CONTRATANTE, sem qualquer ônus adicional para este;
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PARÁGRAFO TERCEIRO – O objeto do presente contrato será recebido
definitivamente, em prazo não superior a 90 (noventa) dias, após parecer
circunstanciado da Comissão depois de decorrido o prazo de observação e de
vistoria que comprove o exato cumprimento dos termos contratuais.
PARÁGRAFO QUARTO - Para a expedição do Termo de Recebimento Definitivo a
CONTRATADA deverá tomar as seguintes providências;
a) testar todos os equipamentos e instalações;
b) revisar todos os acabamentos;
c) proceder à ligação definitiva de todas as instalações, devidamente oficializadas;
d) corrigir os defeitos ou imperfeições apontados ou que venham a ser verificados
em qualquer elemento da obra/serviços executados;
e) apresentar a quitação das obrigações trabalhistas relacionadas com o pessoal
empregado na obra, inclusive quanto às Guias de Recolhimento junto ao INSS e
FGTS;
f) apresentar a Certidão Negativa de Débito (CND), fornecida pelo INSS relativo à
obra/serviços.
PARÁGRAFO QUINTO – O recebimento provisório ou definitivo não exclui a
responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou serviço, nem a éticoprofissional pela perfeita execução do contrato.
PARÁGRAFO SEXTO – Todos os originais de documentos e desenhos técnicos
preparados pela CONTRATADA para a execução dos serviços e obras contratados
serão de propriedade do CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA-NONA: DA FORÇA MAIOR
Os motivos de força maior que possam impedir a CONTRATADA de cumprir as
etapas e o prazo do contrato deverão ser alegados oportunamente, mediante
requerimento protocolado.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Não serão consideradas quaisquer alegações baseadas
em ocorrências não comunicadas e não aceitas pela Fiscalização, nas épocas
oportunas.
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PARÁGRAFO SEGUNDO – Os motivos de força maior poderão autorizar a
suspensão da execução do contrato.
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO
É facultado ao CONTRATANTE suspender a execução do contrato e a contagem
dos prazos, devidamente justificado, na forma do disposto no artigo 78, XIV da Lei
8.666/93.
CLÁUSULA VIGÉSIMA-PRIMEIRA: DA EXTINÇÃO DO CONTRATO
O presente contrato poderá ser rescindido por ato unilateral do CONTRATANTE,
pela inexecução total ou parcial de suas cláusulas e condições, nos termos dos
artigos 77 a 80, da Lei n.º 8.666/93.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os casos de rescisão contratual serão formalmente
motivados nos autos do processo administrativo, assegurado à CONTRATADA o
direito ao contraditório e à prévia e ampla defesa.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A declaração de rescisão deste contrato,
independentemente da prévia notificação judicial ou extrajudicial, operará seus
efeitos a partir da publicação em Diário Oficial.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Além das demais sanções administrativas cabíveis,
ficará a CONTRATADA sujeita à multa de 10% incidente sobre o saldo reajustado
dos serviços não executados, sem prejuízo da retenção de créditos, e das perdas e
danos que forem apuradas.
PARÁGRAFO QUARTO – Rescindido o contrato, a Administração assumirá
imediatamente o seu objeto no local e no estado em que a sua execução se
encontrar.
PARÁGRAFO QUINTO – Decretada a rescisão por culpa da CONTRATADA, a
mesma somente terá direito ao recebimento das faturas relativas às obras
executadas até a data da rescisão e apenas daquelas que estiverem em condições
de aceitação.
PARÁGRAFO SEXTO – Decretada a extinção do contrato sem que caiba culpa à
CONTRATADA, a mesma será ressarcida dos prejuízos comprovados que houver
sofrido, tendo ainda direito a:
a) devolução da garantia;
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b) pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
c) pagamento do custo de desmobilização, caso haja.
CLÁUSULA VIGÉSIMA-SEGUNDA: DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E
DEMAIS PENALIDADES
A recusa em assinar o presente contrato no prazo estipulado no Edital, bem como a
inexecução, total ou parcial do contrato, a execução imperfeita, a mora na execução,
ou qualquer impedimento ou infração contratual da CONTRATADA, sem prejuízo da
responsabilidade civil e criminal que couber e garantida a defesa prévia, ficará
sujeita às seguintes sanções previstas no artigo 87 da Lei n.º 8.666/93:
a) advertência;
b) multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, aplicada de acordo
com a gravidade da infração. Nas reincidências específicas, a multa corresponderá
ao dobro do valor da que tiver sido inicialmente imposta, observando-se sempre o
limite de 5%.
c) suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a
Administração Pública do Município de Niterói, por prazo não superior a 2 (dois)
anos;
d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública
do Município de Niterói, conforme artigo 87 da Lei Federal n.º 8.666/93.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A imposição das penalidades é de competência
exclusiva do CONTRATANTE.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A sanção prevista na alínea b desta Cláusula poderá
ser aplicada cumulativamente a outra.
PARÁGRAFO TERCEIRO – A aplicação de sanção não exclui a possibilidade de
rescisão administrativa do contrato, garantido o contraditório e a defesa prévia.
PARÁGRAFO QUARTO – A multa administrativa prevista na alínea b não tem
caráter compensatório, não eximindo a CONTRATADA do pagamento por perdas e
danos em relação às infrações cometidas.
PARÁGRAFO QUINTO – A aplicação da sanção prevista na alínea d é de
competência exclusiva do (a) Exmo. Prefeito, devendo ser precedida de defesa do
interessado, no prazo de 10 (dez) dias.
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PARÁGRAFO SEXTO – O prazo da suspensão ou da declaração de inidoneidade
será fixado de acordo com a natureza e a gravidade da falta cometida, observado o
princípio da proporcionalidade.
PARÁGRAFO SÉTIMO - O valor da multa será pago diretamente ou descontado das
próximas faturas.
PARÁGRAFO OITAVO – Nos casos em que o valor da multa for descontado de
caução que tenha sido prestada, o valor desta deverá ser recomposto no prazo
máximo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de rescisão administrativa do
contrato.
PARÁGRAFO NONO – Se a multa for de valor superior ao valor da garantia
prestada, além da perda desta, responderá a contratada pela sua diferença, a qual
será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou
ainda, quando for o caso, cobrada administrativa ou judicialmente.
PARÁGRAFO DÉCIMO – O atraso injustificado no cumprimento das obrigações
contratuais sujeitará a contratada à multa de mora de 1% (um por cento) por dia útil
que exceder o prazo estipulado, a incidir sobre o valor da nota de empenho ou do
saldo não atendido, respeitado o limite do art. 412 do Código Civil, sem prejuízo da
possibilidade de rescisão unilateral do contrato pelo CONTRATANTE ou da
aplicação das sanções administrativas.
PARÁGRAFO DÉCIMO-PRIMEIRO – A aplicação de qualquer sanção administrativa
prevista neste item deverá observar os princípios da ampla e prévia defesa,
contraditório e proporcionalidade.
CLÁUSULA VIGÉSIMA-TERCEIRA: DO RECURSO AO JUDICIÁRIO
As importâncias decorrentes de quaisquer penalidades impostas à CONTRATADA,
inclusive as perdas e danos ou prejuízos que a execução do contrato tenha
acarretado, quando superiores à garantia prestada ou aos créditos que a
CONTRATADA tenha em face do CONTRATANTE, que não comportarem cobrança
amigável, serão cobrados judicialmente.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Caso o CONTRATANTE tenha de recorrer ou
comparecer a juízo para haver o que lhe for devido, a CONTRATADA ficará sujeita
ao pagamento, além do principal do débito, da pena convencional de 10% (dez por
cento) sobre o valor do litígio, dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês,
despesas de processo e honorários de advogado, estes fixados, desde logo em 20%
(vinte por cento) sobre o valor em litígio.
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CLÁUSULA VIGÉSIMA-QUARTA: FUSÃO, CISÃO E INCORPORAÇÃO
Nas hipóteses de fusão, cisão ou incorporação, poderá ocorrer, após a
administração verificar a inexistência de prejuízo para a execução do contrato e
desde que mantidas as condições de habilitação e qualificação técnica, econômica e
financeira exigidas no edital, a sub-rogação, por termo aditivo, do objeto deste
Contrato para a pessoa jurídica empresária resultante da alteração social.
CLÁUSULA VIGÉSIMA-QUINTA: DA SUBCONTRATAÇÃO
O presente contrato poderá ser objeto de subcontratação, desde que mediante
comunicação do CONTRATANTE.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Fica expressamente vedada a possibilidade de
subcontratação de cooperativas.
PARÁGRAFO SEGUNDO - O subcontratado será responsável, junto com a
Adjudicatária, pelas obrigações decorrentes do objeto do contrato, inclusive as
atinentes à Contratada, descritas na cláusula décima quarta, quanto aos aspectos
previdenciários e trabalhistas, nos limites da subcontratação, sendo-lhe aplicável,
assim como a seus sócios, as limitações convencionais e legais.
CLÁUSULA VIGÉSIMA-SEXTA: DA EXCEÇÃO DE INADIMPLEMENTO
Constitui cláusula essencial do presente contrato, de observância obrigatória por
parte da CONTRATADA, a impossibilidade, perante o CONTRATANTE, de opor,
administrativamente, exceção de inadimplemento, como fundamento para a
interrupção unilateral do serviço.
PARÁGRAFO ÚNICO – A suspensão do contrato, a que se refere o art. 78, XIV, da
Lei n.º 8.666/93, se não for objeto de prévia autorização da Administração, de forma
a não prejudicar a continuidade dos serviços públicos, deverá ser requerida
judicialmente, mediante demonstração dos riscos decorrentes da continuidade da
execução do contrato, sendo vedada a sua suspensão por decisão unilateral da
CONTRATADA.
CLÁUSULA VIGÉSIMA-SÉTIMA: DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO
CONTRATO
Fazem parte integrante do presente contrato:
a) o Edital e seus Anexos;

41/44

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS ROBERTO DENESZCZUK ANTONIO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/02/2019 às 10:51 , sob o número WCOA19700102815
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1007732-88.2016.8.26.0152 e código 42F81DB.

Proc. 510004757/2018
fls. 6751
21/12/2018

.

b) a Proposta da CONTRATADA.
CLÁUSULA
CONTRATO

VIGÉSIMA-OITAVA:

DA

PUBLICAÇÃO

E

CONTROLE

DO

Após a assinatura do contrato deverá seu extrato ser publicado, dentro do prazo de
20 (vinte) dias no Diário Oficial do Município e no do Estado do Rio de Janeiro,
correndo os encargos por conta da CONTRATANTE.
PARÁGRAFO ÚNICO – O extrato da publicação deve conter a identificação do
instrumento, partes, objeto, prazo, número do empenho e fundamento do ato.
CLÁUSULA VIGÉSIMA-NONA: DO FORO DE ELEIÇÃO
Fica eleito o foro da cidade de Niterói, para dirimir quaisquer dúvidas relativas a este
CONTRATO, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que
seja. Por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente CONTRATO
em 03 (três) vias de igual teor e de mesma forma para que produzam os efeitos
legais, em presença das testemunhas abaixo firmadas.

PELA CONTRATANTE:

PELA CONTRATADA:
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ANEXO II
MODELO - CREDENCIAMENTO
CREDENCIAMENTO CP 01/2019
Através da presente, credenciamos o(s) Sr.(a)(s) ____________________,
portador(a)(s) da Carteira de Identidade nº ___________ e do CPF nº
______________________, a participar da licitação instaurada pela EMUSA, na
modalidade de CONCORRÊNCIA PÚBLICA, supra referenciada, na qualidade de
Representante Legal da empresa, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em
nome da empresa _______________________, bem como formular propostas e
praticar os demais atos inerentes ao certame.
________________(Local), ______ de ______________ de 2019

_____________________________________________________
(Nome e Assinatura do representante legal)
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ANEXO III
DECLARAÇÃO

Referência: CP Nº 01/2019

...............................................................................................,inscrita no CNPJ

nº

......................................................................., por intermédio de seu representante
legal o (a) Sr(a) ......................................................................................, portador (a)
da Carteira de Identidade nº ...................................................... e do CPF nº
..................................., D E C L A R A , para fins do disposto no inciso V do Art. 27
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de
outubro de 1.999, 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 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz
Data,

Representante Legal
(Observação: Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 05/2019

O MUNICIPIO DE NITEROI, com sede na Rua Visconde de Sepetiba
nº 987 – 11º andar – Centro – Niterói – RJ, torna público que, devidamente
representada neste ato por seu Presidente, na forma do disposto no processo Nº
510004639/2018, fará realizar, no dia 27/02/2019, às 11:00 (onze) horas, no
endereço supracitado, licitação na modalidade de CONCORRÊNCIA PÚBLICA,
do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, em regime de empreitada por preço UNITÁRIO
que se regerá pela Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e respectivas
alterações, além das demais disposições legais aplicáveis e do disposto no
presente edital.
1 – CONSIDERAÇÕES GERAIS
1.1
As retificações do instrumento convocatório, por iniciativa oficial ou provocada
por eventuais impugnações, obrigarão a todos os licitantes, devendo ser publicadas
no Diário Oficial do Município e divulgadas por meio eletrônico na internet, reabrindose o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a
modificação não alterar a formulação das propostas.
1.2 O Edital estará disponível para consulta no seguinte endereço eletrônico
(www.niteroi.rj.gov.br). O edital completo só poderá ser retirado na CPL mediante a
entrega de 02 (duas) resmas de papel A4, no endereço supracitado, onde poderão
ser prestados esclarecimentos.
1.3
Os interessados poderão solicitar esclarecimentos acerca do objeto deste
edital ou interpretação de qualquer de seus dispositivos em até 2 (dois) dias úteis
anteriores à abertura da sessão, por escrito, na Comissão Permanente de Licitação
pelo telefone (21) 2622-2035 ou endereço Rua Visconde de Sepetiba nº 987/11º
andar, Centro, Niterói/RJ ou e-mail: emusacpl@hotmail.com
1.4
Caberá ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação, auxiliado pela
Assessoria Jurídica, responder aos pedidos de esclarecimentos no prazo de até 48
(quarenta e oito horas), antes do encerramento do prazo de acolhimento de
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propostas, com encaminhamento de cópia da resposta para todos os interessados
observado o disposto no item 1.1.
1.5
Os interessados poderão formular impugnações ao edital em até 2 (dois) dias
úteis anteriores à abertura da sessão, no seguinte endereço: Rua Visconde de
Sepetiba nº 987 – 11º andar – Centro – Niterói – RJ, de 10:00 até 17:00 horas.
1.6 Caberá ao Presidente da CPL, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24
(vinte e quatro) horas, com encaminhamento de cópia da resposta para todos os
interessados, observado o disposto no item 1.2.
2-

DO OBJETO

2.1

Constitui objeto da presente LICITAÇÃO, a contratação de empresa para a

execução de obras de contenção de encosta na Rua Mato Grosso nº 24 – Ititioca, Ruas
Itaperuna, Maricá e Miracema – Pé Pequeno, Travessa Beltrão – Santa Rosa, Ruas João
Dalossi, 175 – fundos, José Verqueiro e Travessa João Dalosi – Vital Brasil, no Município
de Niterói/RJ.

2.2
Para os fins do inciso I, do parágrafo 1º, do Art. 30, da Lei Federal nº
8.666/93, são consideradas parcelas de maior relevância técnica:
-Sondagem Rotativa de reconhecimento Geotécnico em solo e rocha com diâmetro
H (100mm);
-Projeto estrutural de engenharia de obras-de-arte especiais em concreto armado
e/ou protendido ou estruturas de aço, apresentado em autocad;
-Cortina de concreto armado ancorado com tirantes protendidos de diâmetro 32mm;
-Ensaios de protensão em tirantes com diâmetro de 32mm;
-Estaca Raiz com diâmetro de 6’’ (150mm) para carga de trabalho de 35 tf;
-Execução de grelha de concreto armado atirantada e estaqueada;
-Desmonte a fogo de blocos de material de 3° categoria (rocha viva) com volume de
1,00 a 20,00 m³, sendo os furos abertos a broca e marreta, inclusive redução manual
a pedra de mão.
3- DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
3.1 - As despesas decorrentes da presente LICITAÇÃO no valor máximo estimado
de R$ 4.727.960,76 (quatro milhões, setecentos e vinte e sete mil, novecentos e
sessenta reais e setenta e seis centavos), pelo PT 1051.15.182.0010.3008, ND
4.4.90.51.00, FT 138.
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4-

TIPO DE LICITAÇÃO

4.1
A presente licitação é do tipo menor preço e regime de empreitada por preço
unitário.
4.2 A contratada deverá observar, na execução das obras, as normas de
acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida,
em especial a NBR 9050 e o Decreto Federal nº 5.296/2004.
5-

CONDIÇÕES GERAIS

5.1 Caso a LICITANTE necessite de esclarecimentos complementares, deverá
solicitá-los à Comissão de Licitação, antes da data de abertura dos envelopes, no
endereço ou pelo telefone indicado no preâmbulo do Edital. As respostas julgadas
pertinentes serão dadas, por escrito, também, às demais LICITANTES
POTENCIAIS.
5.2
Não serão admitidas na licitação as empresas punidas, no âmbito da
Administração Pública, com as sanções prescritas nos incisos III e IV do art. 87 da
Lei n.º 8.666/93.
Poderão participar da presente Concorrência todas as empresas interessadas, que
comprovarem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos neste Edital.
5.3

Será vedada a participação das empresas:

a) declaradas inidôneas por ato do Poder Público;
b) sob processo de concordata ou falência;
c) impedidas de licitar, contratar, transacionar com a Administração Pública
ou qualquer dos seus órgãos descentralizados.
5.4
Não será permitida a participação na licitação de mais de uma empresa sob o
controle de um mesmo grupo de pessoas, físicas ou jurídicas.
5.5
Não será permitida a participação na licitação das pessoas físicas e jurídicas
arroladas no artigo 9º da Lei n.º 8.666/93.
5.6 A responsabilidade sobre a gestão de resíduos sólidos das obras é da
contratada e deverá obedecer às disposições da Resolução CONAMA n.º
307/2002.
5.7 Se a licitante participar desta licitação de forma isolada não poderá integrar
nenhum consorcio; se participar de um consórcio, não poderá integrar outro
consórcio.
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5.7.1 No caso de participação em consorcio, deverá ser apresentada a comprovação
do compromisso publico ou particular de constituição de consorcio, subscrito pelos
consorciados.
5.7.2 O documento deverá indicar a empresa responsável pelo consorcio que deverá
atender às condições de liderança, obrigatoriamente fixadas no edital.
5.7.3 O licitante vencedor fica obrigado a promover, antes da celebração do
contrato, a constituição e o registro do consorcio, nos termos do compromisso
referido no item 5.7.1 acima.
6-

DOS PRAZOS

6.1
O prazo máximo para a execução das obras será de será de 06 (seis) meses
contados a partir da Ordem de Início que será expedida pela EMUSA, em até 01
(um) mês a contar da assinatura do Contrato.
6.2
Os Licitantes ficam obrigados a manter a validade da proposta por 60
(sessenta) dias, contados da data da sua entrega.
6.3
Se por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do
período de validade da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e persistindo o
interesse da EMUSA, este poderá solicitar a prorrogação da validade da proposta
por igual prazo.
7DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
E DA PROPOSTA DE PREÇOS
7.1
No local, data e hora fixados para realização do certame, apresentarão os
licitantes suas propostas em 2 (dois) envelopes, opacos, indevassáveis e lacrados,
designados, respectivamente “A” e “B”, constando obrigatoriamente na parte externa
de cada um deles as seguintes indicações::
I – ENVELOPE “A” – DOCUMENTAÇÃO
MUNICÍPIO DE NITERÓI
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 05/2019
NOME COMPLETO E ENDEREÇO DO LICITANTE
II – ENVELOPE “B” – PROPOSTA DE PREÇOS
MUNICÍPIO DE NITERÓI
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 05/2019
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NOME COMPLETO E ENDEREÇO DO LICITANTE
7.2
Os documentos exigidos no ENVELOPE “A” – DOCUMENTAÇÃO DE
HABILITAÇÃO - deverão ser apresentados no original ou em cópia reprográfica
autenticada, na forma do Art. 32 da Lei Federal 8.666/93, encadernados, com as
folhas numeradas seqüencialmente e rubricadas pelo representante legal do
Licitante. A documentação das empresas estrangeiras e quaisquer outros
provenientes do exterior deverão estar autenticadas pelo Consulado Brasileiro
no país de origem e integralmente traduzido por tradutor juramentado
7.3
Pode a Comissão Permanente de Licitação solicitar a exibição do original de
qualquer documento, no prazo máximo 02 (dois) dias úteis, após a abertura do
Envelope “A”.
7.4
As PROPOSTAS DE PREÇOS serão apresentadas em 02 (duas) vias,
rubricadas pelo representante legal da empresa. Os preços serão apresentados em
algarismos e por extenso, prevalecendo, em caso de discrepância entre estes, a
indicação por extenso.
7.5
Não serão admitidas, sob qualquer pretexto, modificações ou substituições da
proposta ou de quaisquer documentos depois de entregues os envelopes à
Comissão Permanente de Licitação.
7.6
O ENVELOPE “A” conterá os documentos necessários à comprovação da
habilitação jurídica, da qualificação técnica, da qualificação econômico-financeira e
da regularidade fiscal do Licitante, conforme a seguir discriminado no item 9.
8 - DA FASE DE HABILITAÇÃO
8.1

DA HABILITAÇÃO JURÍDICA

8.1.1 Registro comercial, no caso de empresa individual;
8.1.2 Ato constitutivo (estatuto ou contrato social em vigor) devidamente registrado,
em se tratando de sociedades empresárias, e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores. Os documentos
em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação
respectiva;
8.1.3 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade simples, acompanhada de
prova de diretoria em exercício;
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8.1.4 Decreto de autorização, em se tratando de Empresa ou Sociedade Estrangeira
em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
8.2

DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

8.2.1 Para fins de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, deverão ser
apresentados os seguintes documentos:
a) Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver,
relativo ao domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
c) A prova de regularidade com a Fazenda Federal se dará com apresentação de
certidão conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa
da União, ou Certidão Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Receita
Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que
abrange inclusive, as contribuições sociais previstas nas alíneas a a d, do paragrafo
único do art. 11, da lei nº 8.212 de 1991;
d) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, mediante a apresentação da
certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa;
e) Prova da regularidade com a Fazenda Municipal, mediante a apresentação da
certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa expedida pela Secretaria
Municipal de Fazenda ou, se for o caso, certidão comprobatória de que o licitante,
pelo respectivo objeto, está isento de inscrição municipal.
f) Certificado de Regularidade de Situação relativo ao FGTS, demonstrando situação
regular quanto ao cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.
g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de Certidão Negativa (CNDT), ou Positiva de Débitos
Trabalhistas em nome do interessado com os mesmos efeitos da CNDT, segundo o
disposto no art.642-A, §2º da CLT.
8.2.2. Os licitantes que não possuam qualquer inscrição neste Município deverão
apresentar a Certidão Negativa de Débitos Municipais (ou certidões similares)
expedidas pelo Município de sua sede; e, conjuntamente, Certidão de Não
Contribuinte do ISS e Taxas do Município de Niterói.
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8.3

DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

8.3.1 Certidão de Registro do Licitante no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetos e Urbanistas – CAU.
8.3.2 Prova de possuir no seu quadro permanente, na data da Concorrência, de um
Engenheiro Civil ou Arquiteto, detentores de atestado(s) de responsabilidade técnica
por execução de obras de características semelhantes, averbado pelo CREA ou
CAU, acompanhados das respectivas certidões de Acervo Técnico – CAT,
expedidas por este Conselho.
8.3.2.1 A comprovação de que o(s) detentor(es) do(s) referido(s) Atestado(s) de
Responsabilidade Técnica é (são) vinculado(s) à licitante, deverá ser feita através de
cópia de sua(s) ficha(s) de registro de empregado, da(s) Certidão(s) de Registro do
CREA ou pelo CAU, do(s) contrato(s) particular(es) de prestação de serviços, do(s)
contrato(s) de trabalho por prazo determinado ou por meio de outros instrumentos
que comprovem a existência de um liame jurídico entre a licitante e o(s)
profissional(ais) qualificado(s), cuja duração seja, no mínimo, suficiente para a
execução do objeto licitado.
8.3.2.2 Em se tratando de sócio da empresa, o contrato social da licitante servirá de
documento hábil a comprovação do vinculo.
8.3.2.3 No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responsável técnico, como comprovação de qualificação técnica,
ambas serão inabilitadas;
8.3.3 Declaração indicando o nome, CPF e nº do registro na entidade profissional
competente do responsável técnico que acompanhará a execução dos serviços de
que trata o objeto desta Concorrência;
8.3.4 atestado(s) de capacidade técnico-operacional, que comprove(m) que a
licitante tenha executado, para órgão ou entidade da administração publica direta ou
indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda para Empresa
privada, experiência na execução de obras referentes ao objeto.
8.3.5 Os atestados apresentados para atender ao estipulado nos subitens anteriores
deverão estar acompanhados de cópia autenticada das respectivas certidões de
registro no CREA ou CAU, relativas às obras atestadas.
8.3.6 Os interessados deverão indicar um profissional habilitado, devidamente
inscrito no CREA ou CAU, o qual visitará o local da obra acompanhado de
funcionário nos dias 19/02/2019 às 11:00 hs e 22/02/2019 às 11:00 hs, a fim de
conhecer todos os fatores que possam influir, direta ou indiretamente nos custos de
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execução, devendo apresentar o respectivo atestado a ser emitido pela EMUSA que
será juntado à Documentação de Habilitação, nos termos do inciso III do art.30, da
Lei nº 8666/93. A visita sairá da sede da EMUSA.
8.3.7 A critério da empresa participante, poderá a visita técnica ser substituída por
declaração formal assinada por profissional habilitado indicado pela licitante, sob as
penas da Lei, informando que tem pleno conhecimento das condições e
peculiaridades inerentes ao local onde será executada a obra e que não utilizará
desta prerrogativa para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças
técnicas ou financeiras que venham a onerar a Administração.
8.4 DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA
8.4.1 Para fins de comprovação da qualificação econômico-financeira, deverão ser
apresentados os seguintes documentos:
8.4.1.1 Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social,
desde que já exigíveis e apresentados na forma da lei, incluindo Termo de Abertura
e Encerramento do livro contábil, que comprovem a boa situação financeira da
empresa. Quando encerrados há mais de três meses da data da apresentação da
proposta, admitir-se-á atualização de valores, por índices oficiais, sendo vedada a
substituição das demonstrações financeiras por balancetes ou balanços provisórios.
Os licitantes deverão comprovar que dispõem dos índices econômico-financeiros
mínimos previstos a seguir:
a) Índice de Liquidez Geral - ILG no valor mínimo maior ou igual a 1,0 (um), obtido
pela aplicação da seguinte fórmula:
ILG=AC+RLP/PC+ELP
Onde:
ILG =
AC =
PC =
RLP =
ELP =

Índice de Liquidez Geral
Ativo Circulante
Passivo Circulante
Realizável a Longo Prazo
Exigível a Longo Prazo

b) Índice de Garantia de Capitais de Terceiros - IGC, maior ou igual a 1,0 (um),
apurado no balanço, conforme estabelecido no Edital, obtido pela aplicação da
seguinte fórmula:
IGC=PL/PC+ELP
Onde:
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IGC = Índice de Garantias de Capitais de Terceiros.
PL = Patrimônio Líquido representado pelo Capital Social Integralizado,
mais as Reservas Capitalizáveis e Lucros, menos Prejuízos, e mais
o Resultado de Exercícios Futuros, menos Ativo Diferido
PC = Passivo Circulante
ELP = Exigível a Longo Prazo
c) Índice de Endividamento - IE, menor ou igual a 1,0 (um), apurado no balanço,
obtido pela aplicação da seguinte formula:
IE = PC+ELP
AT
Onde:
IE =
PC =
ELP =
AT =

Índice de Endividamento
Passivo Circulante
Exigível Longo Prazo
Ativo Total

8.4.2 Os índices contábeis, calculados pelo licitante para fins de atendimento
dispositivo acima, deverão ser confirmados pelo responsável da contabilidade
licitante, que deverá apor sua assinatura no documento de cálculo e indicar,
forma destacada, seu nome e número de registro no Conselho Regional
Contabilidade.

do
do
de
de

8.4.2.1 Certidões negativas de falências e recuperação judicial expedidas pelos
distribuidores da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no
domicílio da pessoa física. Se o licitante não for sediado na Comarca de Niterói ou
da Capital do Estado do Rio de Janeiro, as certidões deverão vir acompanhadas de
declaração oficial da autoridade judiciária competente, relacionando os distribuidores
que, na Comarca de sua sede, tenham atribuição para expedir certidões negativas
de falências e recuperação judicial.
8.5 - DA DECLARAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO ART. 7º, INCISO XXXIII DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
8.5.1 Todos os licitantes deverão apresentar declaração, na forma do Anexo III, de
que não possuem em seus quadros funcionais nenhum menor de dezoito anos
desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou qualquer trabalho por
menor de dezesseis anos, na forma do art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição
Federal.
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9-

DO PRAZO DE VALIDADE DAS CERTIDÕES

9.1 As certidões referidas no item 9 valerão nos prazos que lhe são próprios, ou,
inexistindo esse prazo, reputar-se-ão válidas por 90 (noventa) dias, contados de sua
expedição.
9.2 Os documentos exigidos nos itens anteriores deverão ser apresentados no
original ou em cópia reprográfica autenticada, na forma do artigo 32, e seus
parágrafos, da Lei Federal n.º 8.666/93.
10 - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E
DAS PROPOSTAS
10.1 O ENVELOPE “B” (PROPOSTA DE PREÇOS) deverá conter: a Proposta de
Preço em duas vias, a Planilha Orçamentária e o Cronograma Físico-Financeiro,
apresentados em pasta, preenchidos, por meio mecânico, sem emenda, rasura,
entrelinha ou ressalva.
10.2 A Proposta de Preço devidamente rubricado pelo preposto ou Procurador da
Licitante, deverá informar o preço total dos serviços a executar, referente ao mês da
apresentação da proposta, em algarismos e por extenso, prevalecendo, em caso de
discrepância, a indicação por extenso, e ser devidamente assinada pelo
representante legal do Licitante.
10.2.1 A Planilha Orçamentária, deverá ser preenchida, em moeda corrente,
respeitante ao mês de apresentação da proposta.
10.2.2 No preço proposto serão computadas todas as despesas para execução das
obras, a totalidade dos custos e despesas do objeto da presente Concorrência e
todas as despesas com instalação do canteiro de obras, mobilizações e
desmobilizações de instalações provisórias, limpeza final da obra, sinalização,
energia, mão-de-obra, materiais, máquinas e equipamentos, encargos das leis
trabalhistas e sociais, todos os custos diretos e indiretos, incluindo-se, também, o
BDI – Benefício e Despesas Indiretas , taxas, remunerações, despesas fiscais e
financeiras, e quaisquer despesas extras e necessárias, não especificadas neste
Edital, mas julgadas essenciais ao cumprimento do objeto desta Concorrência, vez
que nenhuma reivindicação para pagamento adicional será considerada.
10.2.3. – O BDI máximo admitido nesta licitação é de 20%, devendo cada licitante
preencher a sua planilha de Composição Analítica do BDI.

10/43

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS ROBERTO DENESZCZUK ANTONIO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/02/2019 às 10:51 , sob o número WCOA19700102815
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1007732-88.2016.8.26.0152 e código 42F81E0.

Proc. 510004639/2018
fls. 6764
14/12/2018

.

10.2.3.1 Na forma da Lei 8666/93, na planilha orçamentária todos os itens deverão
ser objeto de composição detalhada, especificando os preços e quantidades de
materiais, mão de obra, equipamentos, despesas indiretas e/ou quaisquer outros
insumos que tenham sido considerados por ocasião da fixação do preço.
10.3 O Cronograma Físico-Financeiro dos serviços, obedecendo ao prazo previsto
no item 6.1, conforme modelo, que constitui o Anexo VI, deverá conter o percentual
do valor de cada categoria de serviço em relação ao valor total, indicado mês a mês,
obedecendo, ainda, desembolso financeiro acumulado máximo, conforme abaixo
descrito:
10.4 Da Planilha Orçamentária não deverão constar orçados em separado os
insumos de mão de obra e equipamentos, por serem parte dos serviços contratados,
evitando-se a duplicidade de sua previsão.
11. DO PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
11.1 No local, no dia e na hora previstos neste Edital, em sessão pública, deverão
comparecer os Licitantes, munidos dos envelopes “A” e “B”, apresentados na forma
definida no item 8. Os Licitantes se farão presentes por seus representantes legais,
procuradores ou prepostos, que para tanto deverão estar portando a carta de
credenciamento para todos os atos da licitação, firmada pelo representante legal da
empresa, conforme Anexo II, que deverá ser entregue, fora do envelope, à
Comissão Permanente de Licitação.
11.2 A ausência de representantes credenciados não exclui a participação do
certame, ficando, todavia, aqueles que se apresentem sem o devido credenciamento
impossibilitados de responder pelo Licitante e, em seu nome, praticar qualquer ato.
11.3 Nesta mesma sessão, que poderá ser realizada em mais de um dia, desde que
tal se faça necessário para o completo exame dos documentos apresentados, serão
recebidos os envelopes “A” e “B” de todos os Licitantes presentes e abertos os
envelopes “A”, podendo a documentação deles constante ser examinada por todos
os representantes devidamente credenciados, que a rubricarão, juntamente com os
membros da Comissão Permanente de Licitação. Após a abertura dos envelopes
“A”, a sessão poderá ser suspensa para julgamento da habilitação.
11.4 Os envelopes “B” serão mantidos fechados, sob a guarda da Comissão
Permanente de Licitação, que os rubricará, juntamente com os representantes
credenciados dos Licitantes.
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11.5 Da sessão de recebimento dos envelopes e da abertura dos envelopes “A”
será lavrada ata circunstanciada, que será assinada pelos representantes
credenciados presentes e pelos membros da Comissão Permanente de Licitação.
11.6 Serão considerados habilitados os Licitantes que atenderem integralmente às
condições previstas no item 9 deste Edital.
11.7 Após comunicado o resultado aos Licitantes, se poderá passar imediatamente à
abertura dos envelopes “B” – Proposta de Preços, desde que todos os Licitantes
renunciem expressamente ao direito de recorrer da decisão relativa à habilitação.
Neste caso, serão devolvidos aos Licitantes inabilitados os envelopes “B” – Proposta
de Preços – fechados.
11.8 Não ocorrendo renúncia ao direito de recorrer por parte de todos os Licitantes,
será designada data para abertura dos envelopes “B”- Proposta de Preços,
observado o prazo de recurso estabelecido no item 17.1 deste Edital.
11.9 Ultrapassada a fase de habilitação, a Comissão Permanente de Licitação não
mais poderá desclassificar os Licitantes por motivos relacionados com a habilitação
jurídica, a qualificação técnica, a qualificação econômico-financeira e a regularidade
fiscal, salvo em razão de fatos supervenientes ou conhecidos após o julgamento.
11.10 No dia, hora e local marcados para o julgamento das propostas e decorrido o
prazo para recurso sem a sua interposição, tendo deste havido renúncia ou
desistência expressa de todos os Licitantes ou após o julgamento dos recursos
interpostos, serão abertas as Propostas de Preços dos Licitantes habilitados.
11.11 As Planilhas Orçamentárias serão verificadas pela Comissão Permanente de
Licitação, quanto a erros aritméticos, que serão corrigidos da seguinte forma:
11.11.1 Erro de multiplicação do custo unitário pela quantidade correspondente será retificado, mantendo-se o custo unitário e a quantidade, corrigindo-se o produto.
11.11.2 Erro de adição - será retificado conservando-se parcelas corretas e
trocando-se a soma.
11.12 O preço total, apresentado na Proposta de Preços, corrigido pela Comissão
Permanente de Licitação, em conformidade com os procedimentos constantes no
subitem 11.11 e após anuência do Licitante, constituirá o valor da proposta. Se o
Licitante não aceitar as correções procedidas, sua proposta será desclassificada.
11.13 Considerar-se-á de preço excessivo a proposta com valor superior ao limite
estabelecido no item 3.1, deste Edital.
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11.14 Em conformidade com o § 1º, art. 48, Lei Federal n.º 8.666/93, presumem-se
inexequíveis as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento)
do menor dos seguintes valores:
I – média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por
cento) do valor estimado previsto no item 3.1;
II – valor estimado previsto no item 3.1;
11.15. Poderão, também, ser consideradas inexeqüíveis as propostas que não
venham a ter demonstrada sua viabilidade por meio de documentação que
comprove que os custos dos insumos são coerentes com os do mercado e que os
coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução e objeto do contrato.
11.16. O Licitante terá sua proposta de preços desclassificada, nas seguintes
hipóteses:
a) se deixar de cotar qualquer um dos itens ou alterar a(s)
quantidade(s) constante(s) da Planilha Orçamentária;
b)se cotar preços diferentes para uma mesma composição;
c)se apresentar o Anexo II em outra forma que não a prevista neste
edital;
d) ultrapassar o preço global estimado no item 3.1
11.17 Será declarada vencedora a proposta considerada exeqüível e que apresentar
o menor preço total.
11.18 No caso de empate entre as propostas de menor preço, será utilizado o
critério de sorteio, em ato público, com a presença de todos os licitantes que se
encontrem na mesma situação jurídica, observados os ditames e privilégios
elencados na Lei Complementar Federal 123/2006.
11.19 Havendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:
11.20 Na hipótese de inabilitação ou desclassificação de todas as propostas, a
Comissão Permanente de Licitação poderá fixar aos Licitantes o prazo de 08 (oito)
dias úteis para apresentação de nova documentação ou de outras propostas
devidamente escoimadas das causas que deram origem a tal situação.
11.21 O julgamento das propostas de preços (envelope “B”) e a classificação final
das propostas será objeto de ata circunstanciada, que será assinada pelos Licitantes
credenciados presentes e pelos membros da Comissão Permanente de Licitação.
11.22 Quando da homologação do resultado do certame, e desde que não haja
recurso administrativo pendente, ação judicial em curso ou qualquer outro fato
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impeditivo, os licitantes inabilitados que ainda não tiverem retirado os envelopes de
PROPOSTAS DE PREÇOS, deverão ser notificados a fazê-lo, no prazo de 60 dias
do recebimento da comunicação. Se houver recusa expressa ou tácita dos
interessados, a Comissão de Licitação ou o agente público competente estará
autorizado a inutilizar os envelopes.
12. DA HOMOLOGAÇÃO, DA ADJUDICAÇÃO E DO CONTRATO
12.1 Uma vez homologado o resultado da licitação pelo Presidente da EMUSA, o
objeto da licitação será adjudicado ao Licitante vencedor, que será convocado, por
escrito, com uma antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, para assinatura
do contrato, cuja minuta constitui o Anexo I.
12.2 Deixando o adjudicatário de assinar o contrato no prazo fixado, poderá a
EMUSA, sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas ao faltoso, convocar
os Licitantes remanescentes que tiverem sido habilitados, na respectiva ordem de
classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro
classificado.
12.3 Quando da homologação do resultado do certame, e desde que não haja
recurso administrativo pendente, ação judicial em curso ou qualquer outro fato
impeditivo, os licitantes inabilitados que ainda não tiverem retirado os envelopes de
PROPOSTAS DE PREÇOS, deverão ser notificados a fazê-lo, no prazo de 60 dias
do recebimento da comunicação. Se houver recusa expressa ou tácita dos
interessados, a Comissão de Licitação ou o agente público competente estará
autorizado a inutilizar os envelopes.
13 - DA SUBCONTRATAÇÃO
13.1 A subcontratação será admitida mediante prévia autorização do Município de
Niterói. As consultas deverão vir acompanhadas da qualificação técnica da empresa
subcontratada.
13.2 Os pagamentos aos subcontratados serão realizados diretamente pelos
contratados, ficando vedada a emissão de empenho do contratante diretamente aos
subcontratados, ressalvada a hipótese dos art. 48 da Lei Complementar nº
147/2014.
13.3 A subcontratação não altera a responsabilidade da CONTRATADA, que
continuará integral e solidariamente responsável perante ao Munícipio de Niterói.
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13.4 A subcontratação porventura realizada será integralmente custeada pela
CONTRATADA.
13.3 - FUSÃO, CISÃO E INCORPORAÇÃO
Nas hipóteses de fusão, cisão ou incorporação, poderá ocorrer, após a
administração verificar a inexistência de prejuízo para a execução do contrato e
desde que mantidas as condições de habilitação e qualificação técnica, econômica e
financeira exigidas no edital, a sub-rogação, por termo aditivo, do objeto deste
Contrato para a pessoa jurídica empresária resultante da alteração social.
14 -

GARANTIA

14.1 A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE, no prazo máximo de
30 (trinta) dias, contados da data da assinatura do contrato, comprovante de
prestação de garantia da ordem de 0,5% (meio por cento) a ser prestada em
qualquer das modalidades e limites de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 56 da Lei n.º
8.666/93, a ser restituída após sua execução satisfatória. Qualquer que seja a
modalidade de garantia escolhida devera prever a cobertura para os seguintes
eventos, dentre outros, na forma do art. 71 da Lei 8.666/93:
a – prejuízos advindos do não cumprimento do contrato;
b – multas punitivas aplicadas pela fiscalização a contratada;
c – prejuízos diretos causados a contratante decorrentes de culpa ou dolo durante a
execução do contrato;
d – obrigações previdenciárias e trabalhistas não honradas pela contratada.
14.2 A garantia prestada não poderá se vincular a outras contratações, salvo após
sua liberação.
14.3 Caso o valor da proposta vencedora seja inferior a 80 % (oitenta por cento) do
menor valor a que se referem às alíneas “a” e “b”, art. 48, parágrafo 1º da Lei
nº 8.666/93, será exigida para assinatura do contrato, prestação de garantia
adicional, dentre as modalidades previstas no parágrafo 1º do art. 56, igual a
diferença entre o valor resultante do parágrafo 1º do art. 48 da Lei Federal nº
8.666/93 e o valor da correspondente proposta.
14.4 O levantamento da caução contratual por parte da contratada, respeitadas as
disposições legais, dependerá de requerimento da interessada, acompanhado do
documento de recibo correspondente, após a aceitação definitiva da obra.
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14.5 Em caso de rescisão decorrente de ato praticado pela contratada, a garantia
reverterá integralmente ao contratante, que promoverá a cobrança de eventual
diferença que venha a ser apurada entre o importe da caução prestada e o débito
verificado.
14.6 Sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis, a EMUSA se utilizará da
garantia dada para a finalidade de se ressarcir de possíveis prejuízos que lhe
venham a ser causados pela contratada, na recomposição das perdas e danos
sofridos. A contratada ficará obrigada a reintegrar o valor da garantia no prazo de 3
(três) dias úteis seguintes à sua notificação.
14.7 Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art. 65 da Lei nº
8.666/93, a empresa Contratada deverá complementar, no prazo de 72 (setenta e
duas) horas, o valor da caução para que seja mantido o percentual de 3% (três por
cento) do valor do Contrato.
14.8 Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia,
seu valor original será recomposto no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena
de rescisão administrativa do contrato.
15 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
15.1 - Os pagamentos serão realizados no 30º (trigésimo) dia do mês subsequente
ao do adimplemento da obrigação;
15.2 - A cada 30 (trinta) dias fará o CONTRATADO a emissão das faturas dos
serviços realizados, aceitos e verificados em conformidade com as etapas
estabelecidas no cronograma físico-financeiro e obedecido o sistema de medições.
15.3 - O pagamento da fatura final cujo valor não poderá ser inferior a 10% (dez por
cento) do valor total do Contrato só será efetuado após a Aceitação Provisória, pela
EMUSA dos serviços objeto do presente instrumento;
15.4 - Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que não
decorram de ato ou fato atribuível à CONTRATADA, sofrerão a incidência de
atualização financeira pelo índice nacional de preços ao consumidor - INPC e juros
moratórios de 0,5% ao mês, calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo
inferior ao estabelecido neste edital serão feitos mediante desconto de 0,5% ao mês
pro rata die.
15.5 - O pagamento de serviços executados antes das datas previstas nos
cronogramas (obras adiantadas) dependerá das disponibilidades de caixa da
EMUSA, observado o percentual de desconto a que se refere a cláusula 15.4.
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15.5.1 Considera-se adimplemento o cumprimento da prestação com a entrega do
objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s).
15.5.2 Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer fatura por culpa do
Contratado, o prazo de 30 (trinta) dias ficará suspenso, prosseguindo a sua
contagem a partir da data da respectiva reapresentação.
15.6 O contratado deverá apresentar, juntamente com a fatura, o comprovante de
recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes na obra.
15.7 Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data de apresentação da proposta
do licitante, consoante previsto no art. 40, XI da Lei nº 8.666, poderá a contratada
fazer jus ao reajuste do valor contratual que deverá retratar a variação efetiva do
custo de produção ou dos insumos utilizados na consecução do objeto contratual
com base na fórmula
R = Po li – lo
Lo
Onde:
R - É o valor do reajustamento procurado;
Po – é preço inicial dos serviços a serem reajustados
li – é o Índice publicado pela revista “conjuntura econômica” da Fundação
Getulio Vargas, referente ao mês de execução dos serviços e obras
lo - É o preço unitário contratual
o reajustamento será calculado pelo índice da coluna 6 INCC – edificações (antiga
coluna 35 – edificações)
15.8 O pagamento por eventuais serviços ou itens não previstos, desde que
devidamente justificados e previamente aprovados pela fiscalização e ratificado pela
Autoridade superior estará limitado ao custo unitário constante do Sistema EMOP
acrescido do BDI estabelecido pela administração no orçamento base, aplicando-se
o desconto inicialmente obtido na licitação.
15.9 As medições serão realizadas mensalmente de acordo com o avanço real dos
serviços efetivamente realizados, e o faturamento proporcional aos cronogramas
apresentados pelo contratado, acompanhadas de levantamento dos serviços
executados, memória de cálculo com identificação dos locais de sua realização
devidamente aprovadas e atestadas pela fiscalização da EMUSA. Para melhor
acompanhamento da execução, deverá ser emitido relatório dimensionando e
situando os serviços, com croquis e registro fotográfico.
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15.10 No caso de prestador de serviço, fora do Município de Niterói, também deverá
ser apresentado o RANFS (Registro Auxiliar de Nota Fiscal de Serviço).
16 - DAS PENALIDADES
16.1 A recusa da adjudicatária em assinar o contrato no prazo estipulado no
Edital, bem como a inexecução, total ou parcial do contrato, a execução imperfeita, a
mora na execução, ou qualquer impedimento ou infração contratual da
CONTRATADA, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, ficando sujeita às
seguintes sanções previstas no artigo 87 da Lei nº 8.666/93:
a-) advertência;
b-) multa de até 5% sobre o valor do contrato, aplicada de acordo com a gravidade
da infração. Nas reincidências específicas, a multa corresponderá ao dobro do valor
da que tiver sido inicialmente imposta.
c-) suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a
Administração Pública do Município de Niterói, por prazo não superior a 2 (dois)
anos;
d-)declaração de inidoneidade para licitar e contratar com qualquer esfera da
Administração Pública, conforme artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93.
16.2 A imposição das penalidades é de competência exclusiva do CONTRATANTE.
16.3 A sanção prevista no item b desta Cláusula poderá ser aplicada
cumulativamente a outra.
16.4 A aplicação de sanção não exclui a possibilidade de rescisão administrativa do
contrato, garantido o contraditório e a defesa prévia.
16.5 A multa administrativa prevista na alínea b não tem caráter compensatório, não
eximindo a CONTRATADA do pagamento por perdas e danos em relação às
infrações cometidas.
16.6 A aplicação da sanção prevista na alínea d é de competência exclusiva do(a)
Exmo(a) Prefeito de Niterói e dos Secretários Municipais, devendo ser precedida de
defesa do interessado, no prazo de 10 (dez) dias.
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16.7 O prazo da suspensão ou da declaração de inidoneidade será fixado de acordo
com a natureza e a gravidade da falta cometida, observado o princípio da
proporcionalidade.
16.8

O valor da multa será pago diretamente ou descontado das próximas faturas.

16.9 Nos casos em que o valor da multa for descontado de caução que tenha sido
prestada, o valor desta deverá ser recomposto no prazo máximo de 48 (quarenta e
oito) horas, sob pena de rescisão administrativa do contrato.
16.10 Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, responderá o contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o
caso, cobrada administrativa ou judicialmente.
16.11 O atraso injustificado no cumprimento das obrigações contratuais sujeitará a
contratada à multa de mora de 1% (um por cento) por dia útil que exceder o prazo
estipulado, a incidir sobre o valor da nota de empenho ou do saldo não atendido,
respeitado o limite do art. 412 do Código Civil, sem prejuízo da possibilidade de
rescisão unilateral do contrato pelo CONTRATANTE ou da aplicação das sanções
administrativas.
16.12 A aplicação de qualquer sanção administrativa prevista neste item deverá
observar os princípios da ampla e prévia defesa, contraditório e proporcionalidade.
17 - DOS RECURSOS
17.1 Os recursos das decisões da Comissão Permanente de Licitação serão
apresentados no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação do ato ou
da data da lavratura de qualquer das atas, conforme o caso, e dirigidos ao
Presidente da Comissão Permanente de Licitação. Reconsiderando ou não sua
decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a Comissão encaminhará o recurso à
autoridade superior. Caso a LICITANTE necessite de esclarecimentos
complementares, poderá solicitá-los à Comissão Permanente de Licitação pelo
telefone (21) 2622-2035”.
17.2 A Comissão de Licitação dará ciência dos recursos aos demais Licitantes, que
poderão impugná-los no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
17.3 Os recursos contra as decisões relativas à habilitação ou inabilitação de
Licitante, ou contra o julgamento da Proposta de Preços terão efeito suspensivo.
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17.4 A intimação dos atos referidos nas alíneas “a”, “b”, “c” e “e” do inciso I do Art.
109 da Lei nº 8.666/93 será feita mediante publicação no Diário Oficial do Município,
salvo os casos de habilitação ou inabilitação dos Licitantes e julgamento das
propostas, se presentes os prepostos de todos os Licitantes no ato em que for
proferida a decisão, hipótese em que poderá ser feita por comunicação direta aos
interessados, que, nesta hipótese, assinarão a ata.
18 -

ACEITAÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL

18.1 O objeto do contrato será recebido:
a) provisoriamente, na forma prevista no inciso I, alínea “a”, do Art. 73, da Lei n.º
8.666/93.
b) definitivamente, na forma do inciso I, alínea “b”, do Art. 73, da lei Federal n.º
8.666/93, sem prejuízo da responsabilidade do Contratado, conforme disposto no
item seguinte.
18.2 O recebimento provisório ou definitivo do objeto do contrato não exclui a
responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou serviço, nem a éticoprofissional, pela perfeita execução do contrato.
19 - DO FORO
19.1 É competente para dirimir quaisquer controvérsias relativas a esta licitação, à
contratação e à execução dela decorrentes o foro da Comarca de Niterói,
renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
20 - DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
20.1 Ficam os licitantes sujeitos às sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis
caso apresentem, na licitação, qualquer declaração falsa que não corresponda à
realidade dos fatos.
20.2 A presente licitação poderá ser revogada por razões de interesse público
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo ou
em parte por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiro, observado o
princípio da prévia e ampla defesa.
20.3 Serão disponibilizadas para todos os licitantes as memórias de cálculo dos
quantitativos dos serviços planilhados, possibilitando a estes visualizar com clareza
os quantitativos estimados. Os quantitativos de cada serviço deverão ser previstos
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por unidade/ambiente e por pavimentos, na forma do relatório de obra, totalizando
os quantitativos dos serviços planilhados.
20.4 A homologação do resultado desta licitação não importará direito à contratação.
20.5 É facultada à Comissão de Licitação ou à autoridade superior, em qualquer
fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a
complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento
ou informação que deveria constar originariamente da proposta.
20.6 A critério da Comissão de Licitação poderão ser relevados erros ou omissões
formais de que não resultem prejuízo para o entendimento das propostas.
20.7 Os casos omissos serão resolvidos pela Autoridade Superior, ouvida
previamente a Comissão de Licitação.
20.8 Os casos omissos serão resolvidos pela autoridade superior, observados os
princípios que informam a atuação da Administração Pública.
20.9 Ficam os licitantes sujeitos às sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis
caso apresentem, na licitação, qualquer declaração falsa que não corresponda a
realidade dos fatos.
20.10 O foro da comarca de Niterói é designado como o competente para dirimir
quaisquer controvérsias relativas a esta licitação e à adjudicação, contratação e
execução dela decorrentes.
20.11 São os seguintes os anexos deste Edital, que dele fazem parte integrante:
ANEXO I - MINUTA CONTRATUAL
ANEXO II - MODELO DE CREDENCIAMENTO
ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO A CF
ANEXO IV- TERMO DE REFERENCIA
ANEXO V - MEMORIAL DE CÁLCULO
ANEXO VI - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ANEXO VII - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ANEXO VIII – PLANTAS

Niterói, 15 de janeiro de 2019.

Renato Navarro Guimarães
Presidente da CPL
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ANEXO I
MINUTA DE CONTRATO Nº __ /__
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A
EMPRESA
MUNICIPAL
DE
MORADIA,
URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO - EMUSA,, COMO
CONTRATANTE,
E
A
______________________________,
COMO
CONTRATADA.

Aos
dias do mês de
do ano dois mil e
, por este CONTRATO, de um
lado a EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO EMUSA, Empresa Pública, criada pelo Decreto nº 5347/88, com sede na Rua
Visconde de Sepetiba, nº 987 - 13º andar, inscrita no CGC/MF sob o nº
32.104.465/0001-89, neste ato representada por seu Presidente, Reinaldo
Macedo Costa Pereira, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade nº
08559230-1 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 012690587/89, doravante
denominada simplesmente EMUSA, e, de outro lado,
com
sede na Rua
–
–, inscrita no CNPJ sob o nº xxxxxxx, neste ato
representada por seu
Sócio xxxxxxxxxxxx, brasileiro,
,
,
portador da carteira de identidade nº
e inscrito no CPF/MF sob o nº
doravante denominada simplesmente CONTRATADA, tendo em vista autorização
contida no processo Nº 510004639/2018, tem entre si, certo e ajustado, o presente
Contrato, que se regerá pela Lei nº 8666/93 e as modificações introduzidas pela Lei
nº 8883/94, e pelas Cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
O objeto da presente LICITAÇÃO, constitui a contratação de empresa para a
execução de obras de contenção de encosta na Rua Mato Grosso nº 24 – Ititioca,
Ruas Itaperuna, Maricá e Miracema – Pé Pequeno, Travessa Beltrão – Santa
Rosa, Ruas João Dalossi, 175 – fundos, José Verqueiro e Travessa João Dalosi –
Vital Brasil, no Município de Niterói/RJ.
CLÁUSULA SEGUNDA: DO VALOR DO CONTRATO
O valor total do presente Contrato é de R$ _________ , discriminado de acordo com
a Planilha integrante da Proposta de Preços e o Cronograma Físico-Financeiro
apresentado pela CONTRATADA.
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CLÁUSULA TERCEIRA: DO PRAZO
O prazo máximo para a execução e entrega das obras é de 06 (seis) meses e será
contado a partir da ordem de início, que será expedida em até 30 (trinta) dias úteis a
contar da assinatura do Contrato.
PARAGRAFO PRIMEIRO – Na contagem dos prazos, é excluído o dia do início e
incluído o dia do vencimento. Os prazos somente se iniciam e vencem em dia de
expediente no órgão ou entidade.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Os prazos de cumprimento das etapas são aqueles
constantes dos cronogramas anexos ao Edital, podendo ser prorrogados nas
hipóteses previstas no §1º do art. 57 da Lei n.º 8.666/93.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Considerando que o contrato de obras é por escopo, o
término do prazo não é causa suficiente para a extinção do ajuste, cabendo ao
CONTRATANTE apurar se as razões que inviabilizaram a execução do objeto, no
prazo inicialmente avençado, decorreram de atuação deficiente da CONTRATADA.
PARÁGRAFO QUARTO – A CONTRATADA, quando não puder cumprir os prazos
estipulados para o cumprimento das obrigações decorrentes desta contratação,
deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, acompanhada
de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente,
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condições deste contrato, ou que impeça a sua execução, por
fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração em documento
contemporâneo à sua ocorrência.
CLÁUSULA QUARTA: DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A cada 30 (trinta) dias fará a CONTRATADA a emissão
das faturas dos serviços realizados, aceitos e verificados em conformidade com as
etapas estabelecidas no cronograma físico-financeiro e obedecido o sistema de
medições previsto neste contrato.
PARÁGRAFO SEGUNDO – O prazo para pagamento é de até 30 (trinta) dias, a
contar da data final do período de adimplemento de cada parcela.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Considera-se adimplemento o cumprimento da
prestação com a entrega do objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s)
competente(s).
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PARÁGRAFO QUARTO – Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer
fatura por culpa da CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias ficará suspenso,
prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva reapresentação.
PARÁGRAFO QUINTO – A CONTRATADA deverá apresentar, juntamente com a
fatura, o comprovante de recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados
atuantes na obra.
PARÁGRAFO SEXTO - Os itens administração local e projetos executivos
estruturais serão medidos e pagos com a quantidade que expressar o percentual
mensal de serviços executados.
PARÁGRAFO SÉTIMO – O pagamento de serviços executados antes das datas
previstas nos cronogramas (obras adiantadas) dependerá das disponibilidades de
caixa, observado o percentual de desconto a que se refere ao parágrafo sétimo.
PARÁGRAFO OITAVO – O pagamento somente será liberado mediante
apresentação, pela CONTRATADA, dos seguintes documentos, que deverão estar
dentro dos respectivos prazos de validade, quando for o caso: a) respectivas
medições, faturas e notas fiscais; b) comprovante de recolhimento da contribuição
previdenciária; c) comprovante de recolhimento da contribuição do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço – FGTS; d) Cópia do documento de Anotação de
Responsabilidade Técnica – ART, emitida pelo CREA ou pelo CAU, a ser
apresentado no caso da realização da primeira medição ou quando houver alteração
do profissional responsável.
PÁRAGRAFO NONO – Somente serão pagos os quantitativos efetivamente medidos
pela fiscalização, justificando-se nos autos toda e qualquer divergência em relação à
estimativa.
PARÁGRAFO DÉCIMO - O pagamento por eventuais serviços ou itens não
previstos, desde que devidamente justificados e previamente aprovados pela
fiscalização e ratificado pelo ORDENADOR será feito com base no custo unitário
constante do Sistema EMOP. Os itens novos não constantes do Sistema EMOP
terão seus preços limitados aos indicados nos sistemas de orçamentação de obras
ou, em caso de inexistência destes, ao menor preço obtido junto à no mínimo três
fornecedores especializados.
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - No caso de prestador de serviço, fora do
Município de Niterói, também deverá ser apresentado o RANFS (Registro Auxiliar de
Nota Fiscal de Serviço).
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CLÁUSULA QUINTA: DO REAJUSTE
Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data de apresentação da proposta do
licitante, consoante previsto no art. 40, XI da Lei nº 8.666, poderá a contratada fazer
jus ao reajuste do valor contratual que deverá retratar a variação efetiva do custo de
produção ou dos insumos utilizados na consecução do objeto contratual com base
na fórmula
R = Po li – lo
Lo
Onde:
R - É o valor do reajustamento procurado;
Po – é preço inicial dos serviços a serem reajustados
li – é o Índice publicado pela revista “conjuntura econômica” da Fundação Getúlio
Vargas, referente ao mês de execução dos serviços e obras
lo - É o preço unitário contratual
o reajustamento será calculado pelo índice da coluna 6 INCC – edificações (antiga
coluna 35 – edificações)
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A prorrogação de prazos a pedido da CONTRATADA, e
sem culpa do CONTRATANTE, não enseja reajuste ou correção.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Será objeto de reajuste apenas o valor remanescente e
ainda não pago.
CLÁUSULA SEXTA: DA GARANTIA
A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 30
(trinta) dias corridos, contados da data da assinatura do contrato, comprovante de
prestação de garantia da ordem de até 0,5% (meio por cento) a ser prestada em
qualquer das modalidades e limites de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 56 da Lei n.º
8.666/93, a ser restituída após sua execução satisfatória.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A garantia prestada não poderá se vincular a outras
contratações, salvo após sua liberação.
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PARÁGRAFO SEGUNDO – Caso o valor da proposta vencedora seja inferior a 80 %
do menor valor a que se referem às alíneas “a” e “b”, art. 48, parágrafo 1º da Lei n.º
8.666/93, será exigida para assinatura do contrato, prestação de garantia adicional,
dentre as modalidades previstas no parágrafo 1º do art. 56 da Lei n.º 8.666/93, igual
à diferença entre o valor resultante do parágrafo 1º do art. 48 da Lei Federal n.º
8.666/93 e o valor da correspondente proposta.
PARÁGRAFO TERCEIRO – O levantamento da caução contratual por parte da
CONTRATADA, respeitadas as disposições legais, dependerá de requerimento da
interessada, acompanhado do documento de recibo correspondente, após a
aceitação definitiva da obra.
PARÁGRAFO QUARTO – Em caso de rescisão decorrente de ato praticado pela
CONTRATADA, a garantia reverterá integralmente ao CONTRATANTE, que
promoverá a cobrança de eventual diferença que venha a ser apurada entre o
importe da caução prestada e o débito verificado.
PARÁGRAFO QUINTO – Sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis, o
CONTRATANTE se utilizará da garantia dada para a finalidade de se ressarcir de
possíveis prejuízos que lhe venham a ser causados pela CONTRATADA, na
recomposição das perdas e danos sofridos. A CONTRATADA ficará obrigada a
reintegrar o valor da garantia no prazo de 3 (três) dias úteis seguintes à sua
notificação.
PARÁGRAFO SEXTO – Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art.
65 da Lei n.º 8.666/93, a CONTRATADA deverá complementar, no prazo de 72
(setenta e duas) horas, o valor da caução para que seja mantido o percentual de 3%
(três por cento) do valor do Contrato.
PARÁGRAFO SÉTIMO – Nos casos em que valores de multa venham a ser
descontados da garantia, seu valor original será recomposto no prazo de 72 (setenta
e duas) horas, sob pena de rescisão administrativa do contrato.
CLÁUSULA SÉTIMA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes do presente CONTRATO no valor de xxxxxxxxxxxxxx
correrão a conta desta empresa da seguinte forma: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
CLÁUSULA OITAVA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
Constituem obrigações do CONTRATANTE:
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a) realizar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas
neste contrato;
b) fornecer à CONTRATADA documentos, informações e demais elementos que
possuir, pertinentes à execução do presente contrato;
c) exercer a fiscalização do contrato;
d) receber provisória e definitivamente o objeto do contrato nas formas definidas
neste contrato.
CLÁUSULA NONA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) conduzir a execução do contrato de acordo com a legislação vigente;
b) atender todas as especificações constantes do edital, de seus anexos e da
proposta;
c) executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos os níveis de
trabalho;
d) manter, durante toda a duração deste contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas para
participação na licitação;
e) tomar as medidas preventivas necessárias para evitar danos a terceiros, em
consequência da execução dos trabalhos;
f) se responsabilizar integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e
prejuízos, de qualquer natureza, que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes da execução do objeto deste contrato, respondendo por si e por seus
sucessores;
g) prestar, sem quaisquer ônus para o CONTRATANTE, os serviços necessários à
correção e revisão de falhas ou defeitos verificados na execução do objeto, sempre
que a ela imputáveis;
h) iniciar e concluir a obra nos prazos estipulados;
i) manter preposto no local da obra, para prover o que disser respeito à regular
execução dos serviços;
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j) atender as determinações e exigências formuladas pelo CONTRATANTE;
k) se responsabilizar, por todos os ônus, encargos e obrigações comerciais, fiscais,
sociais, tributárias, trabalhistas e previdenciárias, ou quaisquer outras previstas na
legislação em vigor, bem como por todos os gastos e encargos com material e mãode-obra necessária à completa realização das obras, até a sua entrega
perfeitamente concluída;
l) obedecer às normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT), no que concerne à despesa da contratação com vínculo
empregatício do pessoal a ser empregado na execução das obras, englobando
todas e quaisquer despesas decorrentes da execução dos contratos de trabalho em
razão de horário, condição ou demais peculiaridades;
m) se responsabilizar integralmente pela iluminação, instalações e despesas delas
provenientes, e equipamentos acessórios necessários à fiel execução das obras
contratadas;
n) se responsabilizar integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais
empregados, que devem guardar conformidade com as especificações dos Projetos
Básico e Executivo, com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas –
ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a serem atestadas pelo
CONTRATANTE.
o) se responsabilizar durante todo o prazo de execução dos serviços pelo
cumprimento das Normas de Segurança e Medicina do Trabalho, conforme disposto
no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal e demais legislações aplicáveis,
com vistas a prevenir acidentes de quaisquer natureza com as máquinas,
equipamentos, aparelhagem e empregados, seus ou de terceiros, na execução de
obras ou serviços ou em decorrência deles.
p) manter constante e permanentemente vigilância sobre os serviços e as obras
executados, bem como sobre os equipamentos e materiais, cabendo-lhe total
responsabilidade por quaisquer perdas e danos, que eventualmente venham a
ocorrer até a Aceitação Definitiva das Obras.
q) proceder à matrícula da obra junto ao INSS, no prazo máximo de até 30 (trinta)
dias a contar da assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigação
condição para a liberação dos pagamentos.
r) obriga-se a apresentar no final da obra a Planta Cadastral (AS BUILT) constando
todos os elementos físicos executados, durante a execução dos serviços e, ainda, a
CND do INSS relativo à obra.
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s) obriga-se a apresentar, a cada 3 (três) meses, prova de que:
s.1) está pagando os salários até o quinto dia útil de cada mês seguinte ao
vencimento ou na forma estabelecida no Estatuto, no último caso;
s.2) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdência Social dos empregados
vinculados à obra; e
s.3) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuições e
encargos.
t) registrar todos os seus empregados, previamente, junto à Fiscalização do
CONTRATANTE, através de listagem escrita constando nome completo, número do
documento de identidade e profissão/função.
u) registrar o Contrato e a Anotação de Responsabilidade Técnica no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia – CREA/RJ ou no Conselho de Arquitetos e
Urbanistas – CAU/RJ, na forma da legislação pertinente.
v) A contratada deverá observar, na execução das obras, as normas de
acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida,
em especial a NBR 9050 e o Decreto Federal nº 5.296/2004.
x) observar o cumprimento da Lei Municipal nº 3.270/2017, que reserva 3% (três por
cento) dos postos de trabalho oriundos deste contrato para moradores em situação
de rua, assistidos por politicas da Secretaria Municipal de Assistência Social, nos
termos do art.2º,§1º, desde que atendidos os requisitos profissionais definidos pela
Empresa contratante.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A CONTRATADA se responsabilizará, na forma do
Contrato, por todos os ônus, encargos e obrigações comerciais, fiscais, sociais,
tributárias, trabalhistas e previdenciárias, ou quaisquer outras previstas na legislação
em vigor, bem como por todos os gastos e encargos com material e mão-de-obra
necessária à completa realização dos serviços, até o seu término.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A CONTRATADA é a única e exclusiva responsável
pelos ônus trabalhistas gerados por seus empregados, que porventura serão
utilizados por força da execução do presente contrato.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Em caso do ajuizamento de ações trabalhistas pelos
empregados da CONTRATADA ou da verificação da existência de débitos
previdenciários, decorrentes da execução do presente contrato pela CONTRATADA,
com a inclusão do Município do Niterói no polo passivo como responsável
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subsidiário, o CONTRATANTE poderá reter, das parcelas vincendas, o
correspondente a três vezes o montante dos valores em cobrança, que serão
complementados a qualquer tempo com nova retenção em caso de insuficiência.
PARÁGRAFO QUARTO – A retenção prevista na alínea ii será realizada na data do
conhecimento pelo Município de Niterói da existência da ação trabalhista ou da
verificação da existência de débitos previdenciários.
PARÁGRAFO QUINTO – Somente será liberada com o trânsito em julgado da
decisão de improcedência dos pedidos ou do efetivo pagamento do título executivo
judicial ou do débito previdenciário pela Adjudicatária.
PARÁGRAFO SEXTO – Em não ocorrendo nenhuma das hipóteses previstas na
alínea iv, o CONTRATANTE efetuará o pagamento devido nas ações trabalhistas ou
dos encargos previdenciários, com o valor retido, não cabendo, em nenhuma
hipótese, ressarcimento à CONTRATADA.
PARÁGRAFO SÉTIMO – Ocorrendo o término do contrato sem que tenha se dado a
decisão final da ação trabalhista ou decisão final sobre o débito previdenciário, o
valor ficará retido e será pleiteado em processo administrativo após o trânsito em
julgado e/ou o pagamento da condenação/dívida.
CLÁUSULA DÉCIMA: DA EQUIPE TÉCNICA DA CONTRATADA
As obras objeto deste contrato serão executadas sob a direção e Responsabilidade
Técnica do (a) Engenheiro(a) _______________, que fica autorizado(a) a
representar a CONTRATADA em suas relações com o CONTRATANTE.
PARÁGRAFO ÚNICO – A CONTRATADA se obriga a manter o(a) engenheiro(a)
acima indicado(a) como Responsável Técnico na direção dos trabalhos e no local
das obras até o seu final. A substituição do Responsável Técnico poderá ser feita
por outro de igual lastro de experiência e capacidade, cuja aceitação ficará a
exclusivo critério do CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA: DA FISCALIZAÇÃO
O contrato deverá ser executado fielmente, de acordo com as cláusulas e condições
avençadas, nos termos do instrumento convocatório, do cronograma físico-financeiro
e da legislação vigente, respondendo o inadimplente pelas consequências da
inexecução total ou parcial.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A fiscalização da execução das obras caberá aos
fiscais:
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar
todas as condições, métodos e processos de inspeção, verificação e controle
adotados pela fiscalização, obrigando-se a lhe fornecer todos os dados, elementos,
explicações, esclarecimentos e comunicações de que esta necessitar e que forem
julgados necessários ao desempenho de suas atividades.
PARÁGRAFO TERCEIRO – A instituição e a atuação da fiscalização pelo
CONTRATANTE não exime a CONTRATADA de manter fiscalização própria,
competindo-lhe fazer minucioso exame da execução das obras, de modo a permitir
que, a tempo e por escrito, sejam apresentadas à Fiscalização todas as divergências
ou dúvidas porventura encontradas que venham a impedir o bom desempenho do
contrato, para o devido esclarecimento.
PARÁGRAFO QUARTO – O representante da CONTRATANTE anotará em registro
próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços
mencionados, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou
defeitos observados.
PARÁGRAFO QUINTO – As decisões e providências que ultrapassarem a
competência do representante da CONTRATANTE deverão ser solicitadas a seus
superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.
CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA: DA RESPONSABILIDADE
A CONTRATADA é responsável por danos causados ao CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato, não excluída ou
reduzida essa responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo
acompanhamento da execução por órgão da Administração.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Caberá à CONTRATADA arcar com todas as despesas
relativas ao prêmio do Seguro de Risco e Responsabilidade Civil do Construtor,
ficando condicionado o pagamento, de toda e qualquer fatura, à apresentação da
apólice de seguro em vigor.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A CONTRATADA manterá na forma da lei, seguro total
obrigatório contra acidentes de trabalho, correndo exclusivamente às suas expensas
quaisquer despesas não cobertas pela respectiva apólice.
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PARÁGRAFO TERCEIRO – Correrão por exclusiva conta, responsabilidade e risco
da CONTRATADA, as consequências que advierem de:
a) sua negligência, imperícia, imprudência e/ou omissão, inclusive de seus
empregados e prepostos;
b) imperfeição ou insegurança nas obras e/ou nos serviços;
c) falta de solidez das obras e/ou serviços executados, mesmo verificada após o
termino deste contrato;
d) violação do direito de propriedade industrial;
e) furto, perda, roubo, deterioração, ou avaria dos maquinários, equipamentos e
materiais utilizados na execução de obras e/ou serviços;
f) ato ilícito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir
às obras e aos serviços;
g) esbulho possessório;
h) infiltrações de qualquer espécie ou natureza;
i) prejuízos causados à propriedade de terceiros.
PARÁGRAFO QUARTO – A CONTRATADA é responsável por encargos
trabalhistas, inclusive decorrentes de acordos, dissídios e convenções coletivas,
previdenciários, fiscais e comerciais oriundos da execução do contrato, podendo o
CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovação do cumprimento de tais
encargos como condição do pagamento dos créditos da CONTRATADA.
PARÁGRAFO QUINTO – A CONTRATADA será obrigada a reapresentar a Certidão
Negativa de Débito junto ao INSS (CND), a Certidão Negativa de Débitos de tributos
e Contribuições Federais, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas e o Certificado
de Regularidade do FGTS (CRF), sempre que expirados os respectivos prazos de
validade.
PARÁGRAFO SEXTO – A ausência da apresentação dos documentos mencionados
nos PARÁGRAFOS ACIMA ensejará a retenção do valor do pagamento da
parcela(s) devida(s), que só poderá ser realizado mediante a regularização da falta.
PARÁGRAFO SÉTIMO – A comissão de fiscalização do contrato poderá a qualquer
tempo, caso tome conhecimento de existência de débito trabalhistas da
CONTRATADA, solicitar a autoridade superior a retenção do pagamento à
CONTRATADA prevista no parágrafo terceiro da cláusula quarta.
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CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA: DO DIÁRIO DE OBRAS
A CONTRATADA fornecerá e manterá, no local da obra, um DIÁRIO DE OBRAS,
com todas as folhas devidamente numeradas e rubricadas pelo seu representante e
pela Fiscalização, no qual serão obrigatoriamente registrados:
I – pela CONTRATADA:
a) as condições meteorológicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;
b) as falhas nos serviços de terceiros, não sujeitas a sua ingerência;
c) as consultas à Fiscalização;
d) as datas de conclusão de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma
aprovado;
e) os acidentes ocorridos no decurso do trabalho;
f) as respostas às interpelações da Fiscalização;
g) a eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra;
h) outros fatos que, a juízo da CONTRATADA, devam ser objeto de registro;
II – pela Fiscalização:
a) o atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA;
b) o juízo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos,
especificações, prazos e cronogramas;
c) as observações cabíveis a propósito dos lançamentos da CONTRATADA;
d) as respostas às consultas lançadas ou formuladas pela CONTRATADA;
e) as restrições que lhe pareçam cabíveis a respeito do andamento dos trabalhos ou
do desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;
f) a determinação de providências para o cumprimento do projeto e especificações;
g) outros fatos ou observações cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de
fiscalização.
PARÁGRAFO ÚNICO: Ao final da obra, o Diário referido será de propriedade do
CONTRATANTE.
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CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA: DO REGIME DE EXECUÇÃO
A execução das obras objeto do presente contrato obedecerá ao Projeto Básico e ao
Projeto Executivo.
CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA: DO CRONOGRAMA
O programa mínimo de progressão dos trabalhos e do desenvolvimento das obras
obedecerá à previsão das etapas mensais constantes do Cronograma FísicoFinanceiro. ANEXO VI
CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA: DAS MEDIÇÕES
A CONTRATADA deverá apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento do
Memorando de Início, como uma das condições para emissão da primeira medição:
a) O Plano de Segurança no Trabalho a ser implementado na execução dos
serviços, com base nas características das obras a serem executadas e os riscos
inerentes;
b) O visto do CREA-RJ ou CAU/RJ, caso a CONTRATADA seja de outro Estado da
Federação.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – As medições serão efetuadas de acordo com o avanço
físico real dos serviços, devendo estar de acordo com os cronogramas apresentados
pela contratada e aprovados pela fiscalização da EMUSA, justificando-se eventual
divergência. As medições serão feitas ao final de cada mês pela fiscalização,
observados os critérios de qualidade e de acordo com as especificações ditadas
pela EMUSA.
PARÁGRAFO SEGUNDO – As medições dos serviços corresponderão àqueles
efetivamente realizados e seu perfeito cumprimento, consoante o regime de
execução por preço unitário adotado, cabendo à fiscalização efetuar os
levantamentos dos serviços executados. Será elaborada memória de cálculo das
medições (elaboração dos croquis de cálculo das quantidades medidas) com
identificação dos locais da sua realização.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Nos projetos de Arquitetura, Cálculo Estrutural e
Geotecnia e de Instalações prediais e especiais serão adotados os seguintes
critérios de medição, obedecendo-se os percentuais mencionados para seu
pagamento.
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PARÁGRAFO QUARTO – Caso haja necessidade de acréscimo no item
“Administração Local”, decorrente de acréscimo do preço contratado, deverá ser
observada a mesma metodologia de cálculo da EMOP para o valor total do contrato
após o aditamento, e não apenas para a parcela aditivada individualmente.
PARÁGRAFO QUINTO – A fiscalização da EMUSA, no prazo de até 10 (dez) dias
úteis, após a medição, entregará à CONTRATADA o cálculo da medição, para fins
de faturamento.
PARÁGRAFO SEXTO - As medições dos itens de transporte deverão indicar a
origem, o destino, o percurso e o equipamento utilizado.
CLÁUSULA DÉCIMA-SÉTIMA: DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
O presente contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, desde que
por força de circunstância superveniente, nas hipóteses previstas no artigo 65, da
Lei n.º 8.666/93, mediante termo aditivo.
PARÁGRAFO ÚNICO – A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas
condições contratuais, e mediante termo aditivo, os acréscimos ou supressões que
se fizerem necessários na obra, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento)
ou 50% (cinquenta por cento) em caso de reforma, do valor inicial atualizado do
contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA-OITAVA: DA ENTREGA E ACEITAÇÃO DA OBRA
Após concluída, a obra será recebida provisoriamente, mediante termo
circunstanciado assinado pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização,
assim como pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da
contratada.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Na hipótese de recusa de aceitação, por não
atendimento às exigências do CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá reexecutar
as obras, passando a contar os prazos para pagamento e demais compromissos do
CONTRATANTE a partir da data da efetiva aceitação.
PARÁGRAFO SEGUNDO – O objeto do presente contrato será recebido
provisoriamente, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débito (CND)
junto ao INSS; a comprovação de regularidade fiscal em relação aos tributos
incidentes sobre a atividade objeto deste contrato; e do Certificado de Regularidade
da Situação Fiscal junto ao FGTS, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita
da CONTRATADA, após parecer circunstanciado de comissão ou de membro
designado pelo CONTRATANTE, com a aprovação, pela Fiscalização, dos desenhos
35/43

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS ROBERTO DENESZCZUK ANTONIO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/02/2019 às 10:51 , sob o número WCOA19700102815
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1007732-88.2016.8.26.0152 e código 42F81E0.

Proc. 510004639/2018
fls. 6789
14/12/2018

.

as built, que deverão ser entregues em original, no formato e apresentação definidos
pelo CONTRATANTE, sem qualquer ônus adicional para este;
PARÁGRAFO TERCEIRO – O objeto do presente contrato será recebido
definitivamente, em prazo não superior a 90 (noventa) dias, após parecer
circunstanciado da Comissão depois de decorrido o prazo de observação e de
vistoria que comprove o exato cumprimento dos termos contratuais.
PARÁGRAFO QUARTO - Para a expedição do Termo de Recebimento Definitivo a
CONTRATADA deverá tomar as seguintes providências;
a) testar todos os equipamentos e instalações;
b) revisar todos os acabamentos;
c) proceder à ligação definitiva de todas as instalações, devidamente oficializadas;
d) corrigir os defeitos ou imperfeições apontados ou que venham a ser verificados
em qualquer elemento da obra/serviços executados;
e) apresentar a quitação das obrigações trabalhistas relacionadas com o pessoal
empregado na obra, inclusive quanto às Guias de Recolhimento junto ao INSS e
FGTS;
f) apresentar a Certidão Negativa de Débito (CND), fornecida pelo INSS relativo à
obra/serviços.
PARÁGRAFO QUINTO – O recebimento provisório ou definitivo não exclui a
responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou serviço, nem a éticoprofissional pela perfeita execução do contrato.
PARÁGRAFO SEXTO – Todos os originais de documentos e desenhos técnicos
preparados pela CONTRATADA para a execução dos serviços e obras contratados
serão de propriedade do CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA-NONA: DA FORÇA MAIOR
Os motivos de força maior que possam impedir a CONTRATADA de cumprir as
etapas e o prazo do contrato deverão ser alegados oportunamente, mediante
requerimento protocolado.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO – Não serão consideradas quaisquer alegações baseadas
em ocorrências não comunicadas e não aceitas pela Fiscalização, nas épocas
oportunas.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Os motivos de força maior poderão autorizar a
suspensão da execução do contrato.
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO
É facultado ao CONTRATANTE suspender a execução do contrato e a contagem
dos prazos, devidamente justificado, na forma do disposto no artigo 78, XIV da Lei
8.666/93.
CLÁUSULA VIGÉSIMA-PRIMEIRA: DA EXTINÇÃO DO CONTRATO
O presente contrato poderá ser rescindido por ato unilateral do CONTRATANTE,
pela inexecução total ou parcial de suas cláusulas e condições, nos termos dos
artigos 77 a 80, da Lei n.º 8.666/93.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os casos de rescisão contratual serão formalmente
motivados nos autos do processo administrativo, assegurado à CONTRATADA o
direito ao contraditório e à prévia e ampla defesa.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A declaração de rescisão deste contrato,
independentemente da prévia notificação judicial ou extrajudicial, operará seus
efeitos a partir da publicação em Diário Oficial.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Além das demais sanções administrativas cabíveis,
ficará a CONTRATADA sujeita à multa de 10% incidente sobre o saldo reajustado
dos serviços não executados, sem prejuízo da retenção de créditos, e das perdas e
danos que forem apuradas.
PARÁGRAFO QUARTO – Rescindido o contrato, a Administração assumirá
imediatamente o seu objeto no local e no estado em que a sua execução se
encontrar.
PARÁGRAFO QUINTO – Decretada a rescisão por culpa da CONTRATADA, a
mesma somente terá direito ao recebimento das faturas relativas às obras
executadas até a data da rescisão e apenas daquelas que estiverem em condições
de aceitação.
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PARÁGRAFO SEXTO – Decretada a extinção do contrato sem que caiba culpa à
CONTRATADA, a mesma será ressarcida dos prejuízos comprovados que houver
sofrido, tendo ainda direito a:
a) devolução da garantia;
b) pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
c) pagamento do custo de desmobilização, caso haja.
CLÁUSULA VIGÉSIMA-SEGUNDA: DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E
DEMAIS PENALIDADES
A recusa em assinar o presente contrato no prazo estipulado no Edital, bem como a
inexecução, total ou parcial do contrato, a execução imperfeita, a mora na execução,
ou qualquer impedimento ou infração contratual da CONTRATADA, sem prejuízo da
responsabilidade civil e criminal que couber e garantida a defesa prévia, ficará
sujeita às seguintes sanções previstas no artigo 87 da Lei n.º 8.666/93:
a) advertência;
b) multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, aplicada de acordo
com a gravidade da infração. Nas reincidências específicas, a multa corresponderá
ao dobro do valor da que tiver sido inicialmente imposta, observando-se sempre o
limite de 5%.
c) suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a
Administração Pública do Município de Niterói, por prazo não superior a 2 (dois)
anos;
d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública
do Município de Niterói, conforme artigo 87 da Lei Federal n.º 8.666/93.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A imposição das penalidades é de competência
exclusiva do CONTRATANTE.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A sanção prevista na alínea b desta Cláusula poderá
ser aplicada cumulativamente a outra.
PARÁGRAFO TERCEIRO – A aplicação de sanção não exclui a possibilidade de
rescisão administrativa do contrato, garantido o contraditório e a defesa prévia.
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PARÁGRAFO QUARTO – A multa administrativa prevista na alínea b não tem
caráter compensatório, não eximindo a CONTRATADA do pagamento por perdas e
danos em relação às infrações cometidas.
PARÁGRAFO QUINTO – A aplicação da sanção prevista na alínea d é de
competência exclusiva do (a) Exmo. Prefeito, devendo ser precedida de defesa do
interessado, no prazo de 10 (dez) dias.
PARÁGRAFO SEXTO – O prazo da suspensão ou da declaração de inidoneidade
será fixado de acordo com a natureza e a gravidade da falta cometida, observado o
princípio da proporcionalidade.
PARÁGRAFO SÉTIMO - O valor da multa será pago diretamente ou descontado das
próximas faturas.
PARÁGRAFO OITAVO – Nos casos em que o valor da multa for descontado de
caução que tenha sido prestada, o valor desta deverá ser recomposto no prazo
máximo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de rescisão administrativa do
contrato.
PARÁGRAFO NONO – Se a multa for de valor superior ao valor da garantia
prestada, além da perda desta, responderá a contratada pela sua diferença, a qual
será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou
ainda, quando for o caso, cobrada administrativa ou judicialmente.
PARÁGRAFO DÉCIMO – O atraso injustificado no cumprimento das obrigações
contratuais sujeitará a contratada à multa de mora de 1% (um por cento) por dia útil
que exceder o prazo estipulado, a incidir sobre o valor da nota de empenho ou do
saldo não atendido, respeitado o limite do art. 412 do Código Civil, sem prejuízo da
possibilidade de rescisão unilateral do contrato pelo CONTRATANTE ou da
aplicação das sanções administrativas.
PARÁGRAFO DÉCIMO-PRIMEIRO – A aplicação de qualquer sanção administrativa
prevista neste item deverá observar os princípios da ampla e prévia defesa,
contraditório e proporcionalidade.
CLÁUSULA VIGÉSIMA-TERCEIRA: DO RECURSO AO JUDICIÁRIO
As importâncias decorrentes de quaisquer penalidades impostas à CONTRATADA,
inclusive as perdas e danos ou prejuízos que a execução do contrato tenha
acarretado, quando superiores à garantia prestada ou aos créditos que a
CONTRATADA tenha em face do CONTRATANTE, que não comportarem cobrança
amigável, serão cobrados judicialmente.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO – Caso o CONTRATANTE tenha de recorrer ou
comparecer a juízo para haver o que lhe for devido, a CONTRATADA ficará sujeita
ao pagamento, além do principal do débito, da pena convencional de 10% (dez por
cento) sobre o valor do litígio, dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês,
despesas de processo e honorários de advogado, estes fixados, desde logo em 20%
(vinte por cento) sobre o valor em litígio.
CLÁUSULA VIGÉSIMA-QUARTA: FUSÃO, CISÃO E INCORPORAÇÃO
Nas hipóteses de fusão, cisão ou incorporação, poderá ocorrer, após a
administração verificar a inexistência de prejuízo para a execução do contrato e
desde que mantidas as condições de habilitação e qualificação técnica, econômica e
financeira exigidas no edital, a sub-rogação, por termo aditivo, do objeto deste
Contrato para a pessoa jurídica empresária resultante da alteração social.
CLÁUSULA VIGÉSIMA-QUINTA: DA SUBCONTRATAÇÃO
O presente contrato poderá ser objeto de subcontratação, desde que mediante
comunicação do CONTRATANTE.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Fica expressamente vedada a possibilidade de
subcontratação de cooperativas.
PARÁGRAFO SEGUNDO - O subcontratado será responsável, junto com a
Adjudicatária, pelas obrigações decorrentes do objeto do contrato, inclusive as
atinentes à Contratada, descritas na cláusula décima quarta, quanto aos aspectos
previdenciários e trabalhistas, nos limites da subcontratação, sendo-lhe aplicável,
assim como a seus sócios, as limitações convencionais e legais.
CLÁUSULA VIGÉSIMA-SEXTA: DA EXCEÇÃO DE INADIMPLEMENTO
Constitui cláusula essencial do presente contrato, de observância obrigatória por
parte da CONTRATADA, a impossibilidade, perante o CONTRATANTE, de opor,
administrativamente, exceção de inadimplemento, como fundamento para a
interrupção unilateral do serviço.
PARÁGRAFO ÚNICO – A suspensão do contrato, a que se refere o art. 78, XIV, da
Lei n.º 8.666/93, se não for objeto de prévia autorização da Administração, de forma
a não prejudicar a continuidade dos serviços públicos, deverá ser requerida
judicialmente, mediante demonstração dos riscos decorrentes da continuidade da
execução do contrato, sendo vedada a sua suspensão por decisão unilateral da
CONTRATADA.
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CLÁUSULA VIGÉSIMA-SÉTIMA: DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO
CONTRATO
Fazem parte integrante do presente contrato:
a) o Edital e seus Anexos;
b) a Proposta da CONTRATADA.
CLÁUSULA
CONTRATO

VIGÉSIMA-OITAVA:

DA

PUBLICAÇÃO

E

CONTROLE

DO

Após a assinatura do contrato deverá seu extrato ser publicado, dentro do prazo de
20 (vinte) dias no Diário Oficial do Município e no do Estado do Rio de Janeiro,
correndo os encargos por conta da CONTRATANTE.
PARÁGRAFO ÚNICO – O extrato da publicação deve conter a identificação do
instrumento, partes, objeto, prazo, número do empenho e fundamento do ato.
CLÁUSULA VIGÉSIMA-NONA: DO FORO DE ELEIÇÃO
Fica eleito o foro da cidade de Niterói, para dirimir quaisquer dúvidas relativas a este
CONTRATO, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que
seja. Por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente CONTRATO
em 03 (três) vias de igual teor e de mesma forma para que produzam os efeitos
legais, em presença das testemunhas abaixo firmadas.

PELA CONTRATANTE:

PELA CONTRATADA:
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ANEXO II
MODELO - CREDENCIAMENTO
CREDENCIAMENTO CP 05/2019
Através da presente, credenciamos o(s) Sr.(a)(s) ____________________,
portador(a)(s) da Carteira de Identidade nº ___________ e do CPF nº
______________________, a participar da licitação instaurada pela EMUSA, na
modalidade de CONCORRÊNCIA PÚBLICA, supra referenciada, na qualidade de
Representante Legal da empresa, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em
nome da empresa _______________________, bem como formular propostas e
praticar os demais atos inerentes ao certame.
________________(Local), ______ de ______________ de 2019

_____________________________________________________
(Nome e Assinatura do representante legal)
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ANEXO III
DECLARAÇÃO

Referência: CP Nº 05/2019

...............................................................................................,inscrita no CNPJ

nº

......................................................................., por intermédio de seu representante
legal o (a) Sr(a) ......................................................................................, portador (a)
da Carteira de Identidade nº ...................................................... e do CPF nº
..................................., D E C L A R A , para fins do disposto no inciso V do Art. 27
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de
outubro de 1.999, 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 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz
Data,

Representante Legal
(Observação: Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 06/2019

O MUNICIPIO DE NITEROI, com sede na Rua Visconde de Sepetiba
nº 987 – 11º andar – Centro – Niterói – RJ, torna público que, devidamente
representada neste ato por seu Presidente, na forma do disposto no processo Nº
510004648/2018, fará realizar, no dia 28/02/2019, às 11:00 (onze) horas, no
endereço supracitado, licitação na modalidade de CONCORRÊNCIA PÚBLICA,
do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, em regime de empreitada por preço UNITÁRIO
que se regerá pela Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e respectivas
alterações, além das demais disposições legais aplicáveis e do disposto no
presente edital.
1 – CONSIDERAÇÕES GERAIS
1.1
As retificações do instrumento convocatório, por iniciativa oficial ou provocada
por eventuais impugnações, obrigarão a todos os licitantes, devendo ser publicadas
no Diário Oficial do Município e divulgadas por meio eletrônico na internet, reabrindose o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a
modificação não alterar a formulação das propostas.
1.2 O Edital estará disponível para consulta no seguinte endereço eletrônico
(www.niteroi.rj.gov.br). O edital completo só poderá ser retirado na CPL mediante a
entrega de 02 (duas) resmas de papel A4, no endereço supracitado, onde poderão
ser prestados esclarecimentos.
1.3
Os interessados poderão solicitar esclarecimentos acerca do objeto deste
edital ou interpretação de qualquer de seus dispositivos em até 2 (dois) dias úteis
anteriores à abertura da sessão, por escrito, na Comissão Permanente de Licitação
pelo telefone (21) 2622-2035 ou endereço Rua Visconde de Sepetiba nº 987/11º
andar, Centro, Niterói/RJ ou e-mail: emusacpl@hotmail.com
1.4
Caberá ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação, auxiliado pela
Assessoria Jurídica, responder aos pedidos de esclarecimentos no prazo de até 48
(quarenta e oito horas), antes do encerramento do prazo de acolhimento de
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propostas, com encaminhamento de cópia da resposta para todos os interessados
observado o disposto no item 1.1.
1.5
Os interessados poderão formular impugnações ao edital em até 2 (dois) dias
úteis anteriores à abertura da sessão, no seguinte endereço: Rua Visconde de
Sepetiba nº 987 – 11º andar – Centro – Niterói – RJ, de 10:00 até 17:00 horas.
1.6 Caberá ao Presidente da CPL, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24
(vinte e quatro) horas, com encaminhamento de cópia da resposta para todos os
interessados, observado o disposto no item 1.2.
2-

DO OBJETO

2.1

Constitui objeto da presente LICITAÇÃO, a contratação de empresa para

contenção de encostas em diversas ruas dos bairros de Fátima, Fonseca, São Lourenço,
Maceió e Sapê.

2.2
Para os fins do inciso I, do parágrafo 1º, do Art. 30, da Lei Federal nº
8.666/93, são consideradas parcelas de maior relevância técnica:
- Itens 2,3 4, 5, 6, 7, 8, 13, 26, 28, 29, 34, 35, 36, 37, 38 e 39 da planilha BF-002 em anexo;
- Itens 28 e 29 da planilha BF-006 em anexo;
- Itens 36, 37, 38, 39, 47, 48 e 53 da planilha FN-001 em anexo;
- Itens 18 e 19 da planilha FN-009 em anexo.

3- DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
3.1 - As despesas decorrentes da presente LICITAÇÃO no valor máximo estimado
de R$ 38.681.813,81 (trinta e oito milhões seiscentos e oitenta e um mil oitocentos e
treze reais e oitenta e um centavos.) pelo PT 1051.15.182.0010.3008, ND
4.4.90.51.00, FT 138.
4-

TIPO DE LICITAÇÃO

4.1
A presente licitação é do tipo menor preço e regime de empreitada por preço
unitário.
4.2 A contratada deverá observar, na execução das obras, as normas de
acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida,
em especial a NBR 9050 e o Decreto Federal nº 5.296/2004.
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5-

CONDIÇÕES GERAIS

5.1 Caso a LICITANTE necessite de esclarecimentos complementares, deverá
solicitá-los à Comissão de Licitação, antes da data de abertura dos envelopes, no
endereço ou pelo telefone indicado no preâmbulo do Edital. As respostas julgadas
pertinentes serão dadas, por escrito, também, às demais LICITANTES
POTENCIAIS.
5.2
Não serão admitidas na licitação as empresas punidas, no âmbito da
Administração Pública, com as sanções prescritas nos incisos III e IV do art. 87 da
Lei n.º 8.666/93.
Poderão participar da presente Concorrência todas as empresas interessadas, que
comprovarem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos neste Edital.
5.3

Será vedada a participação das empresas:

a) declaradas inidôneas por ato do Poder Público;
b) sob processo de concordata ou falência;
c) impedidas de licitar, contratar, transacionar com a Administração Pública
ou qualquer dos seus órgãos descentralizados.
5.4
Não será permitida a participação na licitação de mais de uma empresa sob o
controle de um mesmo grupo de pessoas, físicas ou jurídicas.
5.5
Não será permitida a participação na licitação das pessoas físicas e jurídicas
arroladas no artigo 9º da Lei n.º 8.666/93.
5.6 A responsabilidade sobre a gestão de resíduos sólidos das obras é da
contratada e deverá obedecer às disposições da Resolução CONAMA n.º
307/2002.
5.7 Se a licitante participar desta licitação de forma isolada não poderá integrar
nenhum consorcio; se participar de um consórcio, não poderá integrar outro
consórcio.
5.7.1 No caso de participação em consorcio, deverá ser apresentada a comprovação
do compromisso publico ou particular de constituição de consorcio, subscrito pelos
consorciados.
5.7.2 O documento deverá indicar a empresa responsável pelo consorcio que deverá
atender às condições de liderança, obrigatoriamente fixadas no edital.
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5.7.3 O licitante vencedor fica obrigado a promover, antes da celebração do
contrato, a constituição e o registro do consorcio, nos termos do compromisso
referido no item 5.7.1 acima.

6-

DOS PRAZOS

6.1
O prazo máximo para a execução das obras será de será de 12 (doze)
meses contados a partir da Ordem de Início que será expedida pela EMUSA, em até
01 (um) mês a contar da assinatura do Contrato.
6.2
Os Licitantes ficam obrigados a manter a validade da proposta por 60
(sessenta) dias, contados da data da sua entrega.
6.3
Se por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do
período de validade da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e persistindo o
interesse da EMUSA, este poderá solicitar a prorrogação da validade da proposta
por igual prazo.
7DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
E DA PROPOSTA DE PREÇOS
7.1
No local, data e hora fixados para realização do certame, apresentarão os
licitantes suas propostas em 2 (dois) envelopes, opacos, indevassáveis e lacrados,
designados, respectivamente “A” e “B”, constando obrigatoriamente na parte externa
de cada um deles as seguintes indicações::
I – ENVELOPE “A” – DOCUMENTAÇÃO
MUNICÍPIO DE NITERÓI
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 06/2019
NOME COMPLETO E ENDEREÇO DO LICITANTE
II – ENVELOPE “B” – PROPOSTA DE PREÇOS
MUNICÍPIO DE NITERÓI
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 06/2019
NOME COMPLETO E ENDEREÇO DO LICITANTE
7.2
Os documentos exigidos no ENVELOPE “A” – DOCUMENTAÇÃO DE
HABILITAÇÃO - deverão ser apresentados no original ou em cópia reprográfica
autenticada, na forma do Art. 32 da Lei Federal 8.666/93, encadernados, com as
folhas numeradas seqüencialmente e rubricadas pelo representante legal do
Licitante. A documentação das empresas estrangeiras e quaisquer outros
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provenientes do exterior deverão estar autenticadas pelo Consulado Brasileiro
no país de origem e integralmente traduzido por tradutor juramentado
7.3
Pode a Comissão Permanente de Licitação solicitar a exibição do original de
qualquer documento, no prazo máximo 02 (dois) dias úteis, após a abertura do
Envelope “A”.
7.4
As PROPOSTAS DE PREÇOS serão apresentadas em 02 (duas) vias,
rubricadas pelo representante legal da empresa. Os preços serão apresentados em
algarismos e por extenso, prevalecendo, em caso de discrepância entre estes, a
indicação por extenso.
7.5
Não serão admitidas, sob qualquer pretexto, modificações ou substituições da
proposta ou de quaisquer documentos depois de entregues os envelopes à
Comissão Permanente de Licitação.
7.6
O ENVELOPE “A” conterá os documentos necessários à comprovação da
habilitação jurídica, da qualificação técnica, da qualificação econômico-financeira e
da regularidade fiscal do Licitante, conforme a seguir discriminado no item 9.
8 - DA FASE DE HABILITAÇÃO
8.1

DA HABILITAÇÃO JURÍDICA

8.1.1 Registro comercial, no caso de empresa individual;
8.1.2 Ato constitutivo (estatuto ou contrato social em vigor) devidamente registrado,
em se tratando de sociedades empresárias, e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores. Os documentos
em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação
respectiva;
8.1.3 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade simples, acompanhada de
prova de diretoria em exercício;
8.1.4 Decreto de autorização, em se tratando de Empresa ou Sociedade Estrangeira
em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
8.2

DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

8.2.1 Para fins de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, deverão ser
apresentados os seguintes documentos:
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a) Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver,
relativo ao domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
c) A prova de regularidade com a Fazenda Federal se dará com apresentação de
certidão conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa
da União, ou Certidão Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Receita
Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que
abrange inclusive, as contribuições sociais previstas nas alíneas a a d, do paragrafo
único do art. 11, da lei nº 8.212 de 1991;
d) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, mediante a apresentação da
certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa;
e) Prova da regularidade com a Fazenda Municipal, mediante a apresentação da
certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa expedida pela Secretaria
Municipal de Fazenda ou, se for o caso, certidão comprobatória de que o licitante,
pelo respectivo objeto, está isento de inscrição municipal.
f) Certificado de Regularidade de Situação relativo ao FGTS, demonstrando situação
regular quanto ao cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.
g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de Certidão Negativa (CNDT), ou Positiva de Débitos
Trabalhistas em nome do interessado com os mesmos efeitos da CNDT, segundo o
disposto no art.642-A, §2º da CLT.
8.2.2. Os licitantes que não possuam qualquer inscrição neste Município deverão
apresentar a Certidão Negativa de Débitos Municipais (ou certidões similares)
expedidas pelo Município de sua sede; e, conjuntamente, Certidão de Não
Contribuinte do ISS e Taxas do Município de Niterói.
8.3

DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

8.3.1 Certidão de Registro do Licitante no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetos e Urbanistas – CAU.
8.3.2 Prova de possuir no seu quadro permanente, na data da Concorrência, de um
Engenheiro Civil ou Arquiteto, detentores de atestado(s) de responsabilidade técnica
por execução de obras de características semelhantes, averbado pelo CREA ou
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CAU, acompanhados das respectivas certidões de Acervo Técnico – CAT,
expedidas por este Conselho.
8.3.2.1 A comprovação de que o(s) detentor(es) do(s) referido(s) Atestado(s) de
Responsabilidade Técnica é (são) vinculado(s) à licitante, deverá ser feita através de
cópia de sua(s) ficha(s) de registro de empregado, da(s) Certidão(s) de Registro do
CREA ou pelo CAU, do(s) contrato(s) particular(es) de prestação de serviços, do(s)
contrato(s) de trabalho por prazo determinado ou por meio de outros instrumentos
que comprovem a existência de um liame jurídico entre a licitante e o(s)
profissional(ais) qualificado(s), cuja duração seja, no mínimo, suficiente para a
execução do objeto licitado.
8.3.2.2 Em se tratando de sócio da empresa, o contrato social da licitante servirá de
documento hábil a comprovação do vinculo.
8.3.2.3 No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responsável técnico, como comprovação de qualificação técnica,
ambas serão inabilitadas;
8.3.3 Declaração indicando o nome, CPF e nº do registro na entidade profissional
competente do responsável técnico que acompanhará a execução dos serviços de
que trata o objeto desta Concorrência;
8.3.4 atestado(s) de capacidade técnico-operacional, que comprove(m) que a
licitante tenha executado, para órgão ou entidade da administração publica direta ou
indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda para Empresa
privada, experiência na execução de obras referentes ao objeto.
8.3.5 Os atestados apresentados para atender ao estipulado nos subitens anteriores
deverão estar acompanhados de cópia autenticada das respectivas certidões de
registro no CREA ou CAU, relativas às obras atestadas.
8.3.6 Os interessados deverão indicar um profissional habilitado, devidamente
inscrito no CREA ou CAU, o qual visitará o local da obra acompanhado de
funcionário nos dias 19/02/2019 às 15:00 hs e 22/02/2019 às 15:00 hs, a fim de
conhecer todos os fatores que possam influir, direta ou indiretamente nos custos de
execução, devendo apresentar o respectivo atestado a ser emitido pela EMUSA que
será juntado à Documentação de Habilitação, nos termos do inciso III do art.30, da
Lei nº 8666/93. A visita sairá da sede da EMUSA.
8.3.7 A critério da empresa participante, poderá a visita técnica ser substituída por
declaração formal assinada por profissional habilitado indicado pela licitante, sob as
penas da Lei, informando que tem pleno conhecimento das condições e
peculiaridades inerentes ao local onde será executada a obra e que não utilizará

7/43

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS ROBERTO DENESZCZUK ANTONIO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/02/2019 às 10:51 , sob o número WCOA19700102815
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1007732-88.2016.8.26.0152 e código 42F81E3.

Proc. 510004648/2018
fls. 6804
17/12/2018

.

desta prerrogativa para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças
técnicas ou financeiras que venham a onerar a Administração.
8.4 DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA
8.4.1 Para fins de comprovação da qualificação econômico-financeira, deverão ser
apresentados os seguintes documentos:
8.4.1.1 Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social,
desde que já exigíveis e apresentados na forma da lei, incluindo Termo de Abertura
e Encerramento do livro contábil, que comprovem a boa situação financeira da
empresa. Quando encerrados há mais de três meses da data da apresentação da
proposta, admitir-se-á atualização de valores, por índices oficiais, sendo vedada a
substituição das demonstrações financeiras por balancetes ou balanços provisórios.
Os licitantes deverão comprovar que dispõem dos índices econômico-financeiros
mínimos previstos a seguir:
a) Índice de Liquidez Geral - ILG no valor mínimo maior ou igual a 1,0 (um), obtido
pela aplicação da seguinte fórmula:
ILG=AC+RLP/PC+ELP
Onde:
ILG =
AC =
PC =
RLP =
ELP =

Índice de Liquidez Geral
Ativo Circulante
Passivo Circulante
Realizável a Longo Prazo
Exigível a Longo Prazo

b) Índice de Garantia de Capitais de Terceiros - IGC, maior ou igual a 1,0 (um),
apurado no balanço, conforme estabelecido no Edital, obtido pela aplicação da
seguinte fórmula:
IGC=PL/PC+ELP
Onde:
IGC = Índice de Garantias de Capitais de Terceiros.
PL = Patrimônio Líquido representado pelo Capital Social Integralizado,
mais as Reservas Capitalizáveis e Lucros, menos Prejuízos, e mais
o Resultado de Exercícios Futuros, menos Ativo Diferido
PC = Passivo Circulante
ELP = Exigível a Longo Prazo
c) Índice de Endividamento - IE, menor ou igual a 1,0 (um), apurado no balanço,
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obtido pela aplicação da seguinte formula:
IE = PC+ELP
AT
Onde:
IE =
PC =
ELP =
AT =

Índice de Endividamento
Passivo Circulante
Exigível Longo Prazo
Ativo Total

8.4.2 Os índices contábeis, calculados pelo licitante para fins de atendimento
dispositivo acima, deverão ser confirmados pelo responsável da contabilidade
licitante, que deverá apor sua assinatura no documento de cálculo e indicar,
forma destacada, seu nome e número de registro no Conselho Regional
Contabilidade.

do
do
de
de

8.4.2.1 Certidões negativas de falências e recuperação judicial expedidas pelos
distribuidores da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no
domicílio da pessoa física. Se o licitante não for sediado na Comarca de Niterói ou
da Capital do Estado do Rio de Janeiro, as certidões deverão vir acompanhadas de
declaração oficial da autoridade judiciária competente, relacionando os distribuidores
que, na Comarca de sua sede, tenham atribuição para expedir certidões negativas
de falências e recuperação judicial.
8.5 - DA DECLARAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO ART. 7º, INCISO XXXIII DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
8.5.1 Todos os licitantes deverão apresentar declaração, na forma do Anexo III, de
que não possuem em seus quadros funcionais nenhum menor de dezoito anos
desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou qualquer trabalho por
menor de dezesseis anos, na forma do art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição
Federal.
9-

DO PRAZO DE VALIDADE DAS CERTIDÕES

9.1 As certidões referidas no item 9 valerão nos prazos que lhe são próprios, ou,
inexistindo esse prazo, reputar-se-ão válidas por 90 (noventa) dias, contados de sua
expedição.
9.2 Os documentos exigidos nos itens anteriores deverão ser apresentados no
original ou em cópia reprográfica autenticada, na forma do artigo 32, e seus
parágrafos, da Lei Federal n.º 8.666/93.
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10 - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E
DAS PROPOSTAS
10.1 O ENVELOPE “B” (PROPOSTA DE PREÇOS) deverá conter: a Proposta de
Preço em duas vias, a Planilha Orçamentária e o Cronograma Físico-Financeiro,
apresentados em pasta, preenchidos, por meio mecânico, sem emenda, rasura,
entrelinha ou ressalva.
10.2 A Proposta de Preço devidamente rubricado pelo preposto ou Procurador da
Licitante, deverá informar o preço total dos serviços a executar, referente ao mês da
apresentação da proposta, em algarismos e por extenso, prevalecendo, em caso de
discrepância, a indicação por extenso, e ser devidamente assinada pelo
representante legal do Licitante.
10.2.1 A Planilha Orçamentária, deverá ser preenchida, em moeda corrente,
respeitante ao mês de apresentação da proposta.
10.2.2 No preço proposto serão computadas todas as despesas para execução das
obras, a totalidade dos custos e despesas do objeto da presente Concorrência e
todas as despesas com instalação do canteiro de obras, mobilizações e
desmobilizações de instalações provisórias, limpeza final da obra, sinalização,
energia, mão-de-obra, materiais, máquinas e equipamentos, encargos das leis
trabalhistas e sociais, todos os custos diretos e indiretos, incluindo-se, também, o
BDI – Benefício e Despesas Indiretas , taxas, remunerações, despesas fiscais e
financeiras, e quaisquer despesas extras e necessárias, não especificadas neste
Edital, mas julgadas essenciais ao cumprimento do objeto desta Concorrência, vez
que nenhuma reivindicação para pagamento adicional será considerada.
10.2.3. – O BDI máximo admitido nesta licitação é de 20%, devendo cada licitante
preencher a sua planilha de Composição Analítica do BDI.
10.2.3.1 Na forma da Lei 8666/93, na planilha orçamentária todos os itens deverão
ser objeto de composição detalhada, especificando os preços e quantidades de
materiais, mão de obra, equipamentos, despesas indiretas e/ou quaisquer outros
insumos que tenham sido considerados por ocasião da fixação do preço.
10.3 O Cronograma Físico-Financeiro dos serviços, obedecendo ao prazo previsto
no item 6.1, conforme modelo, que constitui o Anexo VI, deverá conter o percentual
do valor de cada categoria de serviço em relação ao valor total, indicado mês a mês,
obedecendo, ainda, desembolso financeiro acumulado máximo, conforme abaixo
descrito:
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10.4 Da Planilha Orçamentária não deverão constar orçados em separado os
insumos de mão de obra e equipamentos, por serem parte dos serviços contratados,
evitando-se a duplicidade de sua previsão.
11. DO PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
11.1 No local, no dia e na hora previstos neste Edital, em sessão pública, deverão
comparecer os Licitantes, munidos dos envelopes “A” e “B”, apresentados na forma
definida no item 8. Os Licitantes se farão presentes por seus representantes legais,
procuradores ou prepostos, que para tanto deverão estar portando a carta de
credenciamento para todos os atos da licitação, firmada pelo representante legal da
empresa, conforme Anexo II, que deverá ser entregue, fora do envelope, à
Comissão Permanente de Licitação.
11.2 A ausência de representantes credenciados não exclui a participação do
certame, ficando, todavia, aqueles que se apresentem sem o devido credenciamento
impossibilitados de responder pelo Licitante e, em seu nome, praticar qualquer ato.
11.3 Nesta mesma sessão, que poderá ser realizada em mais de um dia, desde que
tal se faça necessário para o completo exame dos documentos apresentados, serão
recebidos os envelopes “A” e “B” de todos os Licitantes presentes e abertos os
envelopes “A”, podendo a documentação deles constante ser examinada por todos
os representantes devidamente credenciados, que a rubricarão, juntamente com os
membros da Comissão Permanente de Licitação. Após a abertura dos envelopes
“A”, a sessão poderá ser suspensa para julgamento da habilitação.
11.4 Os envelopes “B” serão mantidos fechados, sob a guarda da Comissão
Permanente de Licitação, que os rubricará, juntamente com os representantes
credenciados dos Licitantes.
11.5 Da sessão de recebimento dos envelopes e da abertura dos envelopes “A”
será lavrada ata circunstanciada, que será assinada pelos representantes
credenciados presentes e pelos membros da Comissão Permanente de Licitação.
11.6 Serão considerados habilitados os Licitantes que atenderem integralmente às
condições previstas no item 9 deste Edital.
11.7 Após comunicado o resultado aos Licitantes, se poderá passar imediatamente à
abertura dos envelopes “B” – Proposta de Preços, desde que todos os Licitantes
renunciem expressamente ao direito de recorrer da decisão relativa à habilitação.
Neste caso, serão devolvidos aos Licitantes inabilitados os envelopes “B” – Proposta
de Preços – fechados.
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11.8 Não ocorrendo renúncia ao direito de recorrer por parte de todos os Licitantes,
será designada data para abertura dos envelopes “B”- Proposta de Preços,
observado o prazo de recurso estabelecido no item 17.1 deste Edital.
11.9 Ultrapassada a fase de habilitação, a Comissão Permanente de Licitação não
mais poderá desclassificar os Licitantes por motivos relacionados com a habilitação
jurídica, a qualificação técnica, a qualificação econômico-financeira e a regularidade
fiscal, salvo em razão de fatos supervenientes ou conhecidos após o julgamento.
11.10 No dia, hora e local marcados para o julgamento das propostas e decorrido o
prazo para recurso sem a sua interposição, tendo deste havido renúncia ou
desistência expressa de todos os Licitantes ou após o julgamento dos recursos
interpostos, serão abertas as Propostas de Preços dos Licitantes habilitados.
11.11 As Planilhas Orçamentárias serão verificadas pela Comissão Permanente de
Licitação, quanto a erros aritméticos, que serão corrigidos da seguinte forma:
11.11.1 Erro de multiplicação do custo unitário pela quantidade correspondente será retificado, mantendo-se o custo unitário e a quantidade, corrigindo-se o produto.
11.11.2 Erro de adição - será retificado conservando-se parcelas corretas e
trocando-se a soma.
11.12 O preço total, apresentado na Proposta de Preços, corrigido pela Comissão
Permanente de Licitação, em conformidade com os procedimentos constantes no
subitem 11.11 e após anuência do Licitante, constituirá o valor da proposta. Se o
Licitante não aceitar as correções procedidas, sua proposta será desclassificada.
11.13 Considerar-se-á de preço excessivo a proposta com valor superior ao limite
estabelecido no item 3.1, deste Edital.
11.14 Em conformidade com o § 1º, art. 48, Lei Federal n.º 8.666/93, presumem-se
inexequíveis as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento)
do menor dos seguintes valores:
I – média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por
cento) do valor estimado previsto no item 3.1;
II – valor estimado previsto no item 3.1;
11.15. Poderão, também, ser consideradas inexeqüíveis as propostas que não
venham a ter demonstrada sua viabilidade por meio de documentação que
comprove que os custos dos insumos são coerentes com os do mercado e que os
coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução e objeto do contrato.
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11.16. O Licitante terá sua proposta de preços desclassificada, nas seguintes
hipóteses:
a) se deixar de cotar qualquer um dos itens ou alterar a(s)
quantidade(s) constante(s) da Planilha Orçamentária;
b)se cotar preços diferentes para uma mesma composição;
c)se apresentar o Anexo II em outra forma que não a prevista neste
edital;
d) ultrapassar o preço global estimado no item 3.1
11.17 Será declarada vencedora a proposta considerada exeqüível e que apresentar
o menor preço total.
11.18 No caso de empate entre as propostas de menor preço, será utilizado o
critério de sorteio, em ato público, com a presença de todos os licitantes que se
encontrem na mesma situação jurídica, observados os ditames e privilégios
elencados na Lei Complementar Federal 123/2006.
11.19 Havendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:
11.20 Na hipótese de inabilitação ou desclassificação de todas as propostas, a
Comissão Permanente de Licitação poderá fixar aos Licitantes o prazo de 08 (oito)
dias úteis para apresentação de nova documentação ou de outras propostas
devidamente escoimadas das causas que deram origem a tal situação.
11.21 O julgamento das propostas de preços (envelope “B”) e a classificação final
das propostas será objeto de ata circunstanciada, que será assinada pelos Licitantes
credenciados presentes e pelos membros da Comissão Permanente de Licitação.
11.22 Quando da homologação do resultado do certame, e desde que não haja
recurso administrativo pendente, ação judicial em curso ou qualquer outro fato
impeditivo, os licitantes inabilitados que ainda não tiverem retirado os envelopes de
PROPOSTAS DE PREÇOS, deverão ser notificados a fazê-lo, no prazo de 60 dias
do recebimento da comunicação. Se houver recusa expressa ou tácita dos
interessados, a Comissão de Licitação ou o agente público competente estará
autorizado a inutilizar os envelopes.
12. DA HOMOLOGAÇÃO, DA ADJUDICAÇÃO E DO CONTRATO
12.1 Uma vez homologado o resultado da licitação pelo Presidente da EMUSA, o
objeto da licitação será adjudicado ao Licitante vencedor, que será convocado, por
escrito, com uma antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, para assinatura
do contrato, cuja minuta constitui o Anexo I.
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12.2 Deixando o adjudicatário de assinar o contrato no prazo fixado, poderá a
EMUSA, sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas ao faltoso, convocar
os Licitantes remanescentes que tiverem sido habilitados, na respectiva ordem de
classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro
classificado.
12.3 Quando da homologação do resultado do certame, e desde que não haja
recurso administrativo pendente, ação judicial em curso ou qualquer outro fato
impeditivo, os licitantes inabilitados que ainda não tiverem retirado os envelopes de
PROPOSTAS DE PREÇOS, deverão ser notificados a fazê-lo, no prazo de 60 dias
do recebimento da comunicação. Se houver recusa expressa ou tácita dos
interessados, a Comissão de Licitação ou o agente público competente estará
autorizado a inutilizar os envelopes.
13 - DA SUBCONTRATAÇÃO
13.1 A subcontratação será admitida mediante prévia autorização do Município de
Niterói. As consultas deverão vir acompanhadas da qualificação técnica da empresa
subcontratada.
13.2 Os pagamentos aos subcontratados serão realizados diretamente pelos
contratados, ficando vedada a emissão de empenho do contratante diretamente aos
subcontratados, ressalvada a hipótese dos art. 48 da Lei Complementar nº
147/2014.
13.3 A subcontratação não altera a responsabilidade da CONTRATADA, que
continuará integral e solidariamente responsável perante ao Munícipio de Niterói.
13.4 A subcontratação porventura realizada será integralmente custeada pela
CONTRATADA.
13.3 - FUSÃO, CISÃO E INCORPORAÇÃO
Nas hipóteses de fusão, cisão ou incorporação, poderá ocorrer, após a
administração verificar a inexistência de prejuízo para a execução do contrato e
desde que mantidas as condições de habilitação e qualificação técnica, econômica e
financeira exigidas no edital, a sub-rogação, por termo aditivo, do objeto deste
Contrato para a pessoa jurídica empresária resultante da alteração social.
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14 -

GARANTIA

14.1 A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE, no prazo máximo de
30 (trinta) dias, contados da data da assinatura do contrato, comprovante de
prestação de garantia da ordem de 0,5% (meio por cento) a ser prestada em
qualquer das modalidades e limites de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 56 da Lei n.º
8.666/93, a ser restituída após sua execução satisfatória. Qualquer que seja a
modalidade de garantia escolhida devera prever a cobertura para os seguintes
eventos, dentre outros, na forma do art. 71 da Lei 8.666/93:
a – prejuízos advindos do não cumprimento do contrato;
b – multas punitivas aplicadas pela fiscalização a contratada;
c – prejuízos diretos causados a contratante decorrentes de culpa ou dolo durante a
execução do contrato;e
d – obrigações previdenciárias e trabalhistas não honradas pela contratada.
14.2 A garantia prestada não poderá se vincular a outras contratações, salvo após
sua liberação.
14.3 Caso o valor da proposta vencedora seja inferior a 80 % (oitenta por cento) do
menor valor a que se referem às alíneas “a” e “b”, art. 48, parágrafo 1º da Lei
nº 8.666/93, será exigida para assinatura do contrato, prestação de garantia
adicional, dentre as modalidades previstas no parágrafo 1º do art. 56, igual a
diferença entre o valor resultante do parágrafo 1º do art. 48 da Lei Federal nº
8.666/93 e o valor da correspondente proposta.
14.4 O levantamento da caução contratual por parte da contratada, respeitadas as
disposições legais, dependerá de requerimento da interessada, acompanhado do
documento de recibo correspondente, após a aceitação definitiva da obra.
14.5 Em caso de rescisão decorrente de ato praticado pela contratada, a garantia
reverterá integralmente ao contratante, que promoverá a cobrança de eventual
diferença que venha a ser apurada entre o importe da caução prestada e o débito
verificado.
14.6 Sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis, a EMUSA se utilizará da
garantia dada para a finalidade de se ressarcir de possíveis prejuízos que lhe
venham a ser causados pela contratada, na recomposição das perdas e danos
sofridos. A contratada ficará obrigada a reintegrar o valor da garantia no prazo de 3
(três) dias úteis seguintes à sua notificação.
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14.7 Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art. 65 da Lei nº
8.666/93, a empresa Contratada deverá complementar, no prazo de 72 (setenta e
duas) horas, o valor da caução para que seja mantido o percentual de 3% (três por
cento) do valor do Contrato.
14.8 Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia,
seu valor original será recomposto no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena
de rescisão administrativa do contrato.
15 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
15.1 - Os pagamentos serão realizados no 30º (trigésimo) dia do mês subsequente
ao do adimplemento da obrigação;
15.2 - A cada 30 (trinta) dias fará o CONTRATADO a emissão das faturas dos
serviços realizados, aceitos e verificados em conformidade com as etapas
estabelecidas no cronograma físico-financeiro e obedecido o sistema de medições.
15.3 - O pagamento da fatura final cujo valor não poderá ser inferior a 10% (dez por
cento) do valor total do Contrato só será efetuado após a Aceitação Provisória, pela
EMUSA dos serviços objeto do presente instrumento;
15.4 - Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que não
decorram de ato ou fato atribuível à CONTRATADA, sofrerão a incidência de
atualização financeira pelo índice nacional de preços ao consumidor - INPC e juros
moratórios de 0,5% ao mês, calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo
inferior ao estabelecido neste edital serão feitos mediante desconto de 0,5% ao mês
pro rata die.
15.5 - O pagamento de serviços executados antes das datas previstas nos
cronogramas (obras adiantadas) dependerá das disponibilidades de caixa da
EMUSA, observado o percentual de desconto a que se refere a cláusula 15.4.
15.5.1 Considera-se adimplemento o cumprimento da prestação com a entrega do
objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s).
15.5.2 Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer fatura por culpa do
Contratado, o prazo de 30 (trinta) dias ficará suspenso, prosseguindo a sua
contagem a partir da data da respectiva reapresentação.
15.6 O contratado deverá apresentar, juntamente com a fatura, o comprovante de
recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes na obra.
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15.7 Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data de apresentação da proposta
do licitante, consoante previsto no art. 40, XI da Lei nº 8.666, poderá a contratada
fazer jus ao reajuste do valor contratual que deverá retratar a variação efetiva do
custo de produção ou dos insumos utilizados na consecução do objeto contratual
com base na fórmula
R = Po li – lo
Lo
Onde:
R - É o valor do reajustamento procurado;
Po – é preço inicial dos serviços a serem reajustados
li – é o Índice publicado pela revista “conjuntura econômica” da Fundação
Getulio Vargas, referente ao mês de execução dos serviços e obras
lo - É o preço unitário contratual
o reajustamento será calculado pelo índice da coluna 6 INCC – edificações (antiga
coluna 35 – edificações)
15.8 O pagamento por eventuais serviços ou itens não previstos, desde que
devidamente justificados e previamente aprovados pela fiscalização e ratificado pela
Autoridade superior estará limitado ao custo unitário constante do Sistema EMOP
acrescido do BDI estabelecido pela administração no orçamento base, aplicando-se
o desconto inicialmente obtido na licitação.
15.9 As medições serão realizadas mensalmente de acordo com o avanço real dos
serviços efetivamente realizados, e o faturamento proporcional aos cronogramas
apresentados pelo contratado, acompanhadas de levantamento dos serviços
executados, memória de cálculo com identificação dos locais de sua realização
devidamente aprovadas e atestadas pela fiscalização da EMUSA. Para melhor
acompanhamento da execução, deverá ser emitido relatório dimensionando e
situando os serviços, com croquis e registro fotográfico.
15.10 No caso de prestador de serviço, fora do Município de Niterói, também deverá
ser apresentado o RANFS (Registro Auxiliar de Nota Fiscal de Serviço).
16 - DAS PENALIDADES
16.1 A recusa da adjudicatária em assinar o contrato no prazo estipulado no
Edital, bem como a inexecução, total ou parcial do contrato, a execução imperfeita, a
mora na execução, ou qualquer impedimento ou infração contratual da
CONTRATADA, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, ficando sujeita às
seguintes sanções previstas no artigo 87 da Lei nº 8.666/93:
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a-) advertência;
b-) multa de até 5% sobre o valor do contrato, aplicada de acordo com a gravidade
da infração. Nas reincidências específicas, a multa corresponderá ao dobro do valor
da que tiver sido inicialmente imposta.
c-) suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a
Administração Pública do Município de Niterói, por prazo não superior a 2 (dois)
anos;
d-)declaração de inidoneidade para licitar e contratar com qualquer esfera da
Administração Pública, conforme artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93.
16.2 A imposição das penalidades é de competência exclusiva do CONTRATANTE.
16.3 A sanção prevista no item b desta Cláusula poderá ser aplicada
cumulativamente a outra.
16.4 A aplicação de sanção não exclui a possibilidade de rescisão administrativa do
contrato, garantido o contraditório e a defesa prévia.
16.5 A multa administrativa prevista na alínea b não tem caráter compensatório, não
eximindo a CONTRATADA do pagamento por perdas e danos em relação às
infrações cometidas.
16.6 A aplicação da sanção prevista na alínea d é de competência exclusiva do(a)
Exmo(a) Prefeito de Niterói e dos Secretários Municipais, devendo ser precedida de
defesa do interessado, no prazo de 10 (dez) dias.
16.7 O prazo da suspensão ou da declaração de inidoneidade será fixado de acordo
com a natureza e a gravidade da falta cometida, observado o princípio da
proporcionalidade.
16.8

O valor da multa será pago diretamente ou descontado das próximas faturas.

16.9 Nos casos em que o valor da multa for descontado de caução que tenha sido
prestada, o valor desta deverá ser recomposto no prazo máximo de 48 (quarenta e
oito) horas, sob pena de rescisão administrativa do contrato.
16.10 Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, responderá o contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos
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pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o
caso, cobrada administrativa ou judicialmente.
16.11 O atraso injustificado no cumprimento das obrigações contratuais sujeitará a
contratada à multa de mora de 1% (um por cento) por dia útil que exceder o prazo
estipulado, a incidir sobre o valor da nota de empenho ou do saldo não atendido,
respeitado o limite do art. 412 do Código Civil, sem prejuízo da possibilidade de
rescisão unilateral do contrato pelo CONTRATANTE ou da aplicação das sanções
administrativas.
16.12 A aplicação de qualquer sanção administrativa prevista neste item deverá
observar os princípios da ampla e prévia defesa, contraditório e proporcionalidade.
17 - DOS RECURSOS
17.1 Os recursos das decisões da Comissão Permanente de Licitação serão
apresentados no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação do ato ou
da data da lavratura de qualquer das atas, conforme o caso, e dirigidos ao
Presidente da Comissão Permanente de Licitação. Reconsiderando ou não sua
decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a Comissão encaminhará o recurso à
autoridade superior. Caso a LICITANTE necessite de esclarecimentos
complementares, poderá solicitá-los à Comissão Permanente de Licitação pelo
telefone (21) 2622-2035”.
17.2 A Comissão de Licitação dará ciência dos recursos aos demais Licitantes, que
poderão impugná-los no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
17.3 Os recursos contra as decisões relativas à habilitação ou inabilitação de
Licitante, ou contra o julgamento da Proposta de Preços terão efeito suspensivo.
17.4 A intimação dos atos referidos nas alíneas “a”, “b”, “c” e “e” do inciso I do Art.
109 da Lei nº 8.666/93 será feita mediante publicação no Diário Oficial do Município,
salvo os casos de habilitação ou inabilitação dos Licitantes e julgamento das
propostas, se presentes os prepostos de todos os Licitantes no ato em que for
proferida a decisão, hipótese em que poderá ser feita por comunicação direta aos
interessados, que, nesta hipótese, assinarão a ata.
18 -

ACEITAÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL

18.1 O objeto do contrato será recebido:
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a) provisoriamente, na forma prevista no inciso I, alínea “a”, do Art. 73, da Lei n.º
8.666/93.
b) definitivamente, na forma do inciso I, alínea “b”, do Art. 73, da lei Federal n.º
8.666/93, sem prejuízo da responsabilidade do Contratado, conforme disposto no
item seguinte.
18.2 O recebimento provisório ou definitivo do objeto do contrato não exclui a
responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou serviço, nem a éticoprofissional, pela perfeita execução do contrato.
19 - DO FORO
19.1 É competente para dirimir quaisquer controvérsias relativas a esta licitação, à
contratação e à execução dela decorrentes o foro da Comarca de Niterói,
renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
20 - DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
20.1 Ficam os licitantes sujeitos às sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis
caso apresentem, na licitação, qualquer declaração falsa que não corresponda à
realidade dos fatos.
20.2 A presente licitação poderá ser revogada por razões de interesse público
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo ou
em parte por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiro, observado o
princípio da prévia e ampla defesa.
20.3 Serão disponibilizadas para todos os licitantes as memórias de cálculo dos
quantitativos dos serviços planilhados, possibilitando a estes visualizar com clareza
os quantitativos estimados. Os quantitativos de cada serviço deverão ser previstos
por unidade/ambiente e por pavimentos, na forma do relatório de obra, totalizando
os quantitativos dos serviços planilhados.
20.4 A homologação do resultado desta licitação não importará direito à contratação.
20.5 É facultada à Comissão de Licitação ou à autoridade superior, em qualquer
fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a
complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento
ou informação que deveria constar originariamente da proposta.
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20.6 A critério da Comissão de Licitação poderão ser relevados erros ou omissões
formais de que não resultem prejuízo para o entendimento das propostas.
20.7 Os casos omissos serão resolvidos pela Autoridade Superior, ouvida
previamente a Comissão de Licitação.
20.8 Os casos omissos serão resolvidos pela autoridade superior, observados os
princípios que informam a atuação da Administração Pública.
20.9 Ficam os licitantes sujeitos às sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis
caso apresentem, na licitação, qualquer declaração falsa que não corresponda a
realidade dos fatos.
20.10 O foro da comarca de Niterói é designado como o competente para dirimir
quaisquer controvérsias relativas a esta licitação e à adjudicação, contratação e
execução dela decorrentes.
20.11 São os seguintes os anexos deste Edital, que dele fazem parte integrante:
ANEXO I - MINUTA CONTRATUAL
ANEXO II - MODELO DE CREDENCIAMENTO
ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO A CF
ANEXO IV- TERMO DE REFERENCIA
ANEXO V - MEMORIAL DE CÁLCULO
ANEXO VI - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ANEXO VII - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ANEXO VIII – PLANTAS

Niterói, 15 de janeiro de 2019.
Renato Navarro Guimarães
Presidente da CPL
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ANEXO I
MINUTA DE CONTRATO Nº __ /__
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A
EMPRESA
MUNICIPAL
DE
MORADIA,
URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO - EMUSA,, COMO
CONTRATANTE,
E
A
______________________________,
COMO
CONTRATADA.

Aos
dias do mês de
do ano dois mil e
, por este CONTRATO, de um
lado a EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO EMUSA, Empresa Pública, criada pelo Decreto nº 5347/88, com sede na Rua
Visconde de Sepetiba, nº 987 - 13º andar, inscrita no CGC/MF sob o nº
32.104.465/0001-89, neste ato representada por seu Presidente, Reinaldo
Macedo Costa Pereira, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade nº
08559230-1 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 012690587/89, doravante
denominada simplesmente EMUSA, e, de outro lado,
com
sede na Rua
–
–, inscrita no CNPJ sob o nº xxxxxxx, neste ato
representada por seu
Sócio xxxxxxxxxxxx, brasileiro,
,
,
portador da carteira de identidade nº
e inscrito no CPF/MF sob o nº
doravante denominada simplesmente CONTRATADA, tendo em vista autorização
contida no processo Nº 510004648/2018, tem entre si, certo e ajustado, o presente
Contrato, que se regerá pela Lei nº 8666/93 e as modificações introduzidas pela Lei
nº 8883/94, e pelas Cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
O objeto da presente LICITAÇÃO, constitui a contratação de empresa para contenção
de encostas em diversas ruas dos bairros de Fátima, Fonseca, São Lourenço, Maceió e
Sapê.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO VALOR DO CONTRATO
O valor total do presente Contrato é de R$ _________ , discriminado de acordo com
a Planilha integrante da Proposta de Preços e o Cronograma Físico-Financeiro
apresentado pela CONTRATADA.
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CLÁUSULA TERCEIRA: DO PRAZO
O prazo máximo para a execução e entrega das obras é de 12 (doze) meses e será
contado a partir da ordem de início, que será expedida em até 30 (trinta) dias úteis a
contar da assinatura do Contrato.
PARAGRAFO PRIMEIRO – Na contagem dos prazos, é excluído o dia do início e
incluído o dia do vencimento. Os prazos somente se iniciam e vencem em dia de
expediente no órgão ou entidade.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Os prazos de cumprimento das etapas são aqueles
constantes dos cronogramas anexos ao Edital, podendo ser prorrogados nas
hipóteses previstas no §1º do art. 57 da Lei n.º 8.666/93.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Considerando que o contrato de obras é por escopo, o
término do prazo não é causa suficiente para a extinção do ajuste, cabendo ao
CONTRATANTE apurar se as razões que inviabilizaram a execução do objeto, no
prazo inicialmente avençado, decorreram de atuação deficiente da CONTRATADA.
PARÁGRAFO QUARTO – A CONTRATADA, quando não puder cumprir os prazos
estipulados para o cumprimento das obrigações decorrentes desta contratação,
deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, acompanhada
de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente,
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condições deste contrato, ou que impeça a sua execução, por
fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração em documento
contemporâneo à sua ocorrência.
CLÁUSULA QUARTA: DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A cada 30 (trinta) dias fará a CONTRATADA a emissão
das faturas dos serviços realizados, aceitos e verificados em conformidade com as
etapas estabelecidas no cronograma físico-financeiro e obedecido o sistema de
medições previsto neste contrato.
PARÁGRAFO SEGUNDO – O prazo para pagamento é de até 30 (trinta) dias, a
contar da data final do período de adimplemento de cada parcela.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Considera-se adimplemento o cumprimento da
prestação com a entrega do objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s)
competente(s).
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PARÁGRAFO QUARTO – Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer
fatura por culpa da CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias ficará suspenso,
prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva reapresentação.
PARÁGRAFO QUINTO – A CONTRATADA deverá apresentar, juntamente com a
fatura, o comprovante de recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados
atuantes na obra.
PARÁGRAFO SEXTO - Os itens administração local e projetos executivos
estruturais serão medidos e pagos com a quantidade que expressar o percentual
mensal de serviços executados.
PARÁGRAFO SÉTIMO – O pagamento de serviços executados antes das datas
previstas nos cronogramas (obras adiantadas) dependerá das disponibilidades de
caixa, observado o percentual de desconto a que se refere ao parágrafo sétimo.
PARÁGRAFO OITAVO – O pagamento somente será liberado mediante
apresentação, pela CONTRATADA, dos seguintes documentos, que deverão estar
dentro dos respectivos prazos de validade, quando for o caso: a) respectivas
medições, faturas e notas fiscais; b) comprovante de recolhimento da contribuição
previdenciária; c) comprovante de recolhimento da contribuição do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço – FGTS; d) Cópia do documento de Anotação de
Responsabilidade Técnica – ART, emitida pelo CREA ou pelo CAU, a ser
apresentado no caso da realização da primeira medição ou quando houver alteração
do profissional responsável.
PÁRAGRAFO NONO – Somente serão pagos os quantitativos efetivamente medidos
pela fiscalização, justificando-se nos autos toda e qualquer divergência em relação à
estimativa.
PARÁGRAFO DÉCIMO - O pagamento por eventuais serviços ou itens não
previstos, desde que devidamente justificados e previamente aprovados pela
fiscalização e ratificado pelo ORDENADOR será feito com base no custo unitário
constante do Sistema EMOP. Os itens novos não constantes do Sistema EMOP
terão seus preços limitados aos indicados nos sistemas de orçamentação de obras
ou, em caso de inexistência destes, ao menor preço obtido junto à no mínimo três
fornecedores especializados.
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - No caso de prestador de serviço, fora do
Município de Niterói, também deverá ser apresentado o RANFS (Registro Auxiliar de
Nota Fiscal de Serviço).
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CLÁUSULA QUINTA: DO REAJUSTE
Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data de apresentação da proposta do
licitante, consoante previsto no art. 40, XI da Lei nº 8.666, poderá a contratada fazer
jus ao reajuste do valor contratual que deverá retratar a variação efetiva do custo de
produção ou dos insumos utilizados na consecução do objeto contratual com base
na fórmula
R = Po li – lo
Lo
Onde:
R - É o valor do reajustamento procurado;
Po – é preço inicial dos serviços a serem reajustados
li – é o Índice publicado pela revista “conjuntura econômica” da Fundação Getúlio
Vargas, referente ao mês de execução dos serviços e obras
lo - É o preço unitário contratual
o reajustamento será calculado pelo índice da coluna 6 INCC – edificações (antiga
coluna 35 – edificações)
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A prorrogação de prazos a pedido da CONTRATADA, e
sem culpa do CONTRATANTE, não enseja reajuste ou correção.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Será objeto de reajuste apenas o valor remanescente e
ainda não pago.
CLÁUSULA SEXTA: DA GARANTIA
A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 30
(trinta) dias corridos, contados da data da assinatura do contrato, comprovante de
prestação de garantia da ordem de até 0,5% (meio por cento) a ser prestada em
qualquer das modalidades e limites de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 56 da Lei n.º
8.666/93, a ser restituída após sua execução satisfatória.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A garantia prestada não poderá se vincular a outras
contratações, salvo após sua liberação.
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PARÁGRAFO SEGUNDO – Caso o valor da proposta vencedora seja inferior a 80 %
do menor valor a que se referem às alíneas “a” e “b”, art. 48, parágrafo 1º da Lei n.º
8.666/93, será exigida para assinatura do contrato, prestação de garantia adicional,
dentre as modalidades previstas no parágrafo 1º do art. 56 da Lei n.º 8.666/93, igual
à diferença entre o valor resultante do parágrafo 1º do art. 48 da Lei Federal n.º
8.666/93 e o valor da correspondente proposta.
PARÁGRAFO TERCEIRO – O levantamento da caução contratual por parte da
CONTRATADA, respeitadas as disposições legais, dependerá de requerimento da
interessada, acompanhado do documento de recibo correspondente, após a
aceitação definitiva da obra.
PARÁGRAFO QUARTO – Em caso de rescisão decorrente de ato praticado pela
CONTRATADA, a garantia reverterá integralmente ao CONTRATANTE, que
promoverá a cobrança de eventual diferença que venha a ser apurada entre o
importe da caução prestada e o débito verificado.
PARÁGRAFO QUINTO – Sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis, o
CONTRATANTE se utilizará da garantia dada para a finalidade de se ressarcir de
possíveis prejuízos que lhe venham a ser causados pela CONTRATADA, na
recomposição das perdas e danos sofridos. A CONTRATADA ficará obrigada a
reintegrar o valor da garantia no prazo de 3 (três) dias úteis seguintes à sua
notificação.
PARÁGRAFO SEXTO – Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art.
65 da Lei n.º 8.666/93, a CONTRATADA deverá complementar, no prazo de 72
(setenta e duas) horas, o valor da caução para que seja mantido o percentual de 3%
(três por cento) do valor do Contrato.
PARÁGRAFO SÉTIMO – Nos casos em que valores de multa venham a ser
descontados da garantia, seu valor original será recomposto no prazo de 72 (setenta
e duas) horas, sob pena de rescisão administrativa do contrato.
CLÁUSULA SÉTIMA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes do presente CONTRATO no valor de xxxxxxxxxxxxxx
correrão a conta desta empresa da seguinte forma: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
CLÁUSULA OITAVA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
Constituem obrigações do CONTRATANTE:
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a) realizar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas
neste contrato;
b) fornecer à CONTRATADA documentos, informações e demais elementos que
possuir, pertinentes à execução do presente contrato;
c) exercer a fiscalização do contrato;
d) receber provisória e definitivamente o objeto do contrato nas formas definidas
neste contrato.
CLÁUSULA NONA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) conduzir a execução do contrato de acordo com a legislação vigente;
b) atender todas as especificações constantes do edital, de seus anexos e da
proposta;
c) executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos os níveis de
trabalho;
d) manter, durante toda a duração deste contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas para
participação na licitação;
e) tomar as medidas preventivas necessárias para evitar danos a terceiros, em
consequência da execução dos trabalhos;
f) se responsabilizar integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e
prejuízos, de qualquer natureza, que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes da execução do objeto deste contrato, respondendo por si e por seus
sucessores;
g) prestar, sem quaisquer ônus para o CONTRATANTE, os serviços necessários à
correção e revisão de falhas ou defeitos verificados na execução do objeto, sempre
que a ela imputáveis;
h) iniciar e concluir a obra nos prazos estipulados;
i) manter preposto no local da obra, para prover o que disser respeito à regular
execução dos serviços;
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j) atender as determinações e exigências formuladas pelo CONTRATANTE;
k) se responsabilizar, por todos os ônus, encargos e obrigações comerciais, fiscais,
sociais, tributárias, trabalhistas e previdenciárias, ou quaisquer outras previstas na
legislação em vigor, bem como por todos os gastos e encargos com material e mãode-obra necessária à completa realização das obras, até a sua entrega
perfeitamente concluída;
l) obedecer às normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT), no que concerne à despesa da contratação com vínculo
empregatício do pessoal a ser empregado na execução das obras, englobando
todas e quaisquer despesas decorrentes da execução dos contratos de trabalho em
razão de horário, condição ou demais peculiaridades;
m) se responsabilizar integralmente pela iluminação, instalações e despesas delas
provenientes, e equipamentos acessórios necessários à fiel execução das obras
contratadas;
n) se responsabilizar integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais
empregados, que devem guardar conformidade com as especificações dos Projetos
Básico e Executivo, com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas –
ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a serem atestadas pelo
CONTRATANTE.
o) se responsabilizar durante todo o prazo de execução dos serviços pelo
cumprimento das Normas de Segurança e Medicina do Trabalho, conforme disposto
no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal e demais legislações aplicáveis,
com vistas a prevenir acidentes de quaisquer natureza com as máquinas,
equipamentos, aparelhagem e empregados, seus ou de terceiros, na execução de
obras ou serviços ou em decorrência deles.
p) manter constante e permanentemente vigilância sobre os serviços e as obras
executados, bem como sobre os equipamentos e materiais, cabendo-lhe total
responsabilidade por quaisquer perdas e danos, que eventualmente venham a
ocorrer até a Aceitação Definitiva das Obras.
q) proceder à matrícula da obra junto ao INSS, no prazo máximo de até 30 (trinta)
dias a contar da assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigação
condição para a liberação dos pagamentos.
r) obriga-se a apresentar no final da obra a Planta Cadastral (AS BUILT) constando
todos os elementos físicos executados, durante a execução dos serviços e, ainda, a
CND do INSS relativo à obra.
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s) obriga-se a apresentar, a cada 3 (três) meses, prova de que:
s.1) está pagando os salários até o quinto dia útil de cada mês seguinte ao
vencimento ou na forma estabelecida no Estatuto, no último caso;
s.2) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdência Social dos empregados
vinculados à obra; e
s.3) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuições e
encargos.
t) registrar todos os seus empregados, previamente, junto à Fiscalização do
CONTRATANTE, através de listagem escrita constando nome completo, número do
documento de identidade e profissão/função.
u) registrar o Contrato e a Anotação de Responsabilidade Técnica no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia – CREA/RJ ou no Conselho de Arquitetos e
Urbanistas – CAU/RJ, na forma da legislação pertinente.
v) A contratada deverá observar, na execução das obras, as normas de
acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida,
em especial a NBR 9050 e o Decreto Federal nº 5.296/2004.
x) observar o cumprimento da Lei Municipal nº 3.270/2017, que reserva 3% (três por
cento) dos postos de trabalho oriundos deste contrato para moradores em situação
de rua, assistidos por politicas da Secretaria Municipal de Assistência Social, nos
termos do art.2º,§1º, desde que atendidos os requisitos profissionais definidos pela
Empresa contratante.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A CONTRATADA se responsabilizará, na forma do
Contrato, por todos os ônus, encargos e obrigações comerciais, fiscais, sociais,
tributárias, trabalhistas e previdenciárias, ou quaisquer outras previstas na legislação
em vigor, bem como por todos os gastos e encargos com material e mão-de-obra
necessária à completa realização dos serviços, até o seu término.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A CONTRATADA é a única e exclusiva responsável
pelos ônus trabalhistas gerados por seus empregados, que porventura serão
utilizados por força da execução do presente contrato.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Em caso do ajuizamento de ações trabalhistas pelos
empregados da CONTRATADA ou da verificação da existência de débitos
previdenciários, decorrentes da execução do presente contrato pela CONTRATADA,
com a inclusão do Município do Niterói no polo passivo como responsável
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subsidiário, o CONTRATANTE poderá reter, das parcelas vincendas, o
correspondente a três vezes o montante dos valores em cobrança, que serão
complementados a qualquer tempo com nova retenção em caso de insuficiência.
PARÁGRAFO QUARTO – A retenção prevista na alínea ii será realizada na data do
conhecimento pelo Município de Niterói da existência da ação trabalhista ou da
verificação da existência de débitos previdenciários.
PARÁGRAFO QUINTO – Somente será liberada com o trânsito em julgado da
decisão de improcedência dos pedidos ou do efetivo pagamento do título executivo
judicial ou do débito previdenciário pela Adjudicatária.
PARÁGRAFO SEXTO – Em não ocorrendo nenhuma das hipóteses previstas na
alínea iv, o CONTRATANTE efetuará o pagamento devido nas ações trabalhistas ou
dos encargos previdenciários, com o valor retido, não cabendo, em nenhuma
hipótese, ressarcimento à CONTRATADA.
PARÁGRAFO SÉTIMO – Ocorrendo o término do contrato sem que tenha se dado a
decisão final da ação trabalhista ou decisão final sobre o débito previdenciário, o
valor ficará retido e será pleiteado em processo administrativo após o trânsito em
julgado e/ou o pagamento da condenação/dívida.
CLÁUSULA DÉCIMA: DA EQUIPE TÉCNICA DA CONTRATADA
As obras objeto deste contrato serão executadas sob a direção e Responsabilidade
Técnica do (a) Engenheiro(a) _______________, que fica autorizado(a) a
representar a CONTRATADA em suas relações com o CONTRATANTE.
PARÁGRAFO ÚNICO – A CONTRATADA se obriga a manter o(a) engenheiro(a)
acima indicado(a) como Responsável Técnico na direção dos trabalhos e no local
das obras até o seu final. A substituição do Responsável Técnico poderá ser feita
por outro de igual lastro de experiência e capacidade, cuja aceitação ficará a
exclusivo critério do CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA: DA FISCALIZAÇÃO
O contrato deverá ser executado fielmente, de acordo com as cláusulas e condições
avençadas, nos termos do instrumento convocatório, do cronograma físico-financeiro
e da legislação vigente, respondendo o inadimplente pelas consequências da
inexecução total ou parcial.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A fiscalização da execução das obras caberá aos
fiscais:
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar
todas as condições, métodos e processos de inspeção, verificação e controle
adotados pela fiscalização, obrigando-se a lhe fornecer todos os dados, elementos,
explicações, esclarecimentos e comunicações de que esta necessitar e que forem
julgados necessários ao desempenho de suas atividades.
PARÁGRAFO TERCEIRO – A instituição e a atuação da fiscalização pelo
CONTRATANTE não exime a CONTRATADA de manter fiscalização própria,
competindo-lhe fazer minucioso exame da execução das obras, de modo a permitir
que, a tempo e por escrito, sejam apresentadas à Fiscalização todas as divergências
ou dúvidas porventura encontradas que venham a impedir o bom desempenho do
contrato, para o devido esclarecimento.
PARÁGRAFO QUARTO – O representante da CONTRATANTE anotará em registro
próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços
mencionados, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou
defeitos observados.
PARÁGRAFO QUINTO – As decisões e providências que ultrapassarem a
competência do representante da CONTRATANTE deverão ser solicitadas a seus
superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.
CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA: DA RESPONSABILIDADE
A CONTRATADA é responsável por danos causados ao CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato, não excluída ou
reduzida essa responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo
acompanhamento da execução por órgão da Administração.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Caberá à CONTRATADA arcar com todas as despesas
relativas ao prêmio do Seguro de Risco e Responsabilidade Civil do Construtor,
ficando condicionado o pagamento, de toda e qualquer fatura, à apresentação da
apólice de seguro em vigor.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A CONTRATADA manterá na forma da lei, seguro total
obrigatório contra acidentes de trabalho, correndo exclusivamente às suas expensas
quaisquer despesas não cobertas pela respectiva apólice.
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PARÁGRAFO TERCEIRO – Correrão por exclusiva conta, responsabilidade e risco
da CONTRATADA, as consequências que advierem de:
a) sua negligência, imperícia, imprudência e/ou omissão, inclusive de seus
empregados e prepostos;
b) imperfeição ou insegurança nas obras e/ou nos serviços;
c) falta de solidez das obras e/ou serviços executados, mesmo verificada após o
termino deste contrato;
d) violação do direito de propriedade industrial;
e) furto, perda, roubo, deterioração, ou avaria dos maquinários, equipamentos e
materiais utilizados na execução de obras e/ou serviços;
f) ato ilícito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir
às obras e aos serviços;
g) esbulho possessório;
h) infiltrações de qualquer espécie ou natureza;
i) prejuízos causados à propriedade de terceiros.
PARÁGRAFO QUARTO – A CONTRATADA é responsável por encargos
trabalhistas, inclusive decorrentes de acordos, dissídios e convenções coletivas,
previdenciários, fiscais e comerciais oriundos da execução do contrato, podendo o
CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovação do cumprimento de tais
encargos como condição do pagamento dos créditos da CONTRATADA.
PARÁGRAFO QUINTO – A CONTRATADA será obrigada a reapresentar a Certidão
Negativa de Débito junto ao INSS (CND), a Certidão Negativa de Débitos de tributos
e Contribuições Federais, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas e o Certificado
de Regularidade do FGTS (CRF), sempre que expirados os respectivos prazos de
validade.
PARÁGRAFO SEXTO – A ausência da apresentação dos documentos mencionados
nos PARÁGRAFOS ACIMA ensejará a retenção do valor do pagamento da
parcela(s) devida(s), que só poderá ser realizado mediante a regularização da falta.
PARÁGRAFO SÉTIMO – A comissão de fiscalização do contrato poderá a qualquer
tempo, caso tome conhecimento de existência de débito trabalhistas da
CONTRATADA, solicitar a autoridade superior a retenção do pagamento à
CONTRATADA prevista no parágrafo terceiro da cláusula quarta.
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CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA: DO DIÁRIO DE OBRAS
A CONTRATADA fornecerá e manterá, no local da obra, um DIÁRIO DE OBRAS,
com todas as folhas devidamente numeradas e rubricadas pelo seu representante e
pela Fiscalização, no qual serão obrigatoriamente registrados:
I – pela CONTRATADA:
a) as condições meteorológicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;
b) as falhas nos serviços de terceiros, não sujeitas a sua ingerência;
c) as consultas à Fiscalização;
d) as datas de conclusão de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma
aprovado;
e) os acidentes ocorridos no decurso do trabalho;
f) as respostas às interpelações da Fiscalização;
g) a eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra;
h) outros fatos que, a juízo da CONTRATADA, devam ser objeto de registro;
II – pela Fiscalização:
a) o atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA;
b) o juízo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos,
especificações, prazos e cronogramas;
c) as observações cabíveis a propósito dos lançamentos da CONTRATADA;
d) as respostas às consultas lançadas ou formuladas pela CONTRATADA;
e) as restrições que lhe pareçam cabíveis a respeito do andamento dos trabalhos ou
do desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;
f) a determinação de providências para o cumprimento do projeto e especificações;
g) outros fatos ou observações cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de
fiscalização.
PARÁGRAFO ÚNICO: Ao final da obra, o Diário referido será de propriedade do
CONTRATANTE.
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CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA: DO REGIME DE EXECUÇÃO
A execução das obras objeto do presente contrato obedecerá ao Projeto Básico e ao
Projeto Executivo.
CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA: DO CRONOGRAMA
O programa mínimo de progressão dos trabalhos e do desenvolvimento das obras
obedecerá à previsão das etapas mensais constantes do Cronograma FísicoFinanceiro. ANEXO VI
CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA: DAS MEDIÇÕES
A CONTRATADA deverá apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento do
Memorando de Início, como uma das condições para emissão da primeira medição:
a) O Plano de Segurança no Trabalho a ser implementado na execução dos
serviços, com base nas características das obras a serem executadas e os riscos
inerentes;
b) O visto do CREA-RJ ou CAU/RJ, caso a CONTRATADA seja de outro Estado da
Federação.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – As medições serão efetuadas de acordo com o avanço
físico real dos serviços, devendo estar de acordo com os cronogramas apresentados
pela contratada e aprovados pela fiscalização da EMUSA, justificando-se eventual
divergência. As medições serão feitas ao final de cada mês pela fiscalização,
observados os critérios de qualidade e de acordo com as especificações ditadas
pela EMUSA.
PARÁGRAFO SEGUNDO – As medições dos serviços corresponderão àqueles
efetivamente realizados e seu perfeito cumprimento, consoante o regime de
execução por preço unitário adotado, cabendo à fiscalização efetuar os
levantamentos dos serviços executados. Será elaborada memória de cálculo das
medições (elaboração dos croquis de cálculo das quantidades medidas) com
identificação dos locais da sua realização.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Nos projetos de Arquitetura, Cálculo Estrutural e
Geotecnia e de Instalações prediais e especiais serão adotados os seguintes
critérios de medição, obedecendo-se os percentuais mencionados para seu
pagamento.
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PARÁGRAFO QUARTO – Caso haja necessidade de acréscimo no item
“Administração Local”, decorrente de acréscimo do preço contratado, deverá ser
observada a mesma metodologia de cálculo da EMOP para o valor total do contrato
após o aditamento, e não apenas para a parcela aditivada individualmente.
PARÁGRAFO QUINTO – A fiscalização da EMUSA, no prazo de até 10 (dez) dias
úteis, após a medição, entregará à CONTRATADA o cálculo da medição, para fins
de faturamento.
PARÁGRAFO SEXTO - As medições dos itens de transporte deverão indicar a
origem, o destino, o percurso e o equipamento utilizado.
CLÁUSULA DÉCIMA-SÉTIMA: DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
O presente contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, desde que
por força de circunstância superveniente, nas hipóteses previstas no artigo 65, da
Lei n.º 8.666/93, mediante termo aditivo.
PARÁGRAFO ÚNICO – A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas
condições contratuais, e mediante termo aditivo, os acréscimos ou supressões que
se fizerem necessários na obra, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento)
ou 50% (cinquenta por cento) em caso de reforma, do valor inicial atualizado do
contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA-OITAVA: DA ENTREGA E ACEITAÇÃO DA OBRA
Após concluída, a obra será recebida provisoriamente, mediante termo
circunstanciado assinado pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização,
assim como pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da
contratada.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Na hipótese de recusa de aceitação, por não
atendimento às exigências do CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá reexecutar
as obras, passando a contar os prazos para pagamento e demais compromissos do
CONTRATANTE a partir da data da efetiva aceitação.
PARÁGRAFO SEGUNDO – O objeto do presente contrato será recebido
provisoriamente, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débito (CND)
junto ao INSS; a comprovação de regularidade fiscal em relação aos tributos
incidentes sobre a atividade objeto deste contrato; e do Certificado de Regularidade
da Situação Fiscal junto ao FGTS, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita
da CONTRATADA, após parecer circunstanciado de comissão ou de membro
designado pelo CONTRATANTE, com a aprovação, pela Fiscalização, dos desenhos
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as built, que deverão ser entregues em original, no formato e apresentação definidos
pelo CONTRATANTE, sem qualquer ônus adicional para este;
PARÁGRAFO TERCEIRO – O objeto do presente contrato será recebido
definitivamente, em prazo não superior a 90 (noventa) dias, após parecer
circunstanciado da Comissão depois de decorrido o prazo de observação e de
vistoria que comprove o exato cumprimento dos termos contratuais.
PARÁGRAFO QUARTO - Para a expedição do Termo de Recebimento Definitivo a
CONTRATADA deverá tomar as seguintes providências;
a) testar todos os equipamentos e instalações;
b) revisar todos os acabamentos;
c) proceder à ligação definitiva de todas as instalações, devidamente oficializadas;
d) corrigir os defeitos ou imperfeições apontados ou que venham a ser verificados
em qualquer elemento da obra/serviços executados;
e) apresentar a quitação das obrigações trabalhistas relacionadas com o pessoal
empregado na obra, inclusive quanto às Guias de Recolhimento junto ao INSS e
FGTS;
f) apresentar a Certidão Negativa de Débito (CND), fornecida pelo INSS relativo à
obra/serviços.
PARÁGRAFO QUINTO – O recebimento provisório ou definitivo não exclui a
responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou serviço, nem a éticoprofissional pela perfeita execução do contrato.
PARÁGRAFO SEXTO – Todos os originais de documentos e desenhos técnicos
preparados pela CONTRATADA para a execução dos serviços e obras contratados
serão de propriedade do CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA-NONA: DA FORÇA MAIOR
Os motivos de força maior que possam impedir a CONTRATADA de cumprir as
etapas e o prazo do contrato deverão ser alegados oportunamente, mediante
requerimento protocolado.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO – Não serão consideradas quaisquer alegações baseadas
em ocorrências não comunicadas e não aceitas pela Fiscalização, nas épocas
oportunas.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Os motivos de força maior poderão autorizar a
suspensão da execução do contrato.
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO
É facultado ao CONTRATANTE suspender a execução do contrato e a contagem
dos prazos, devidamente justificado, na forma do disposto no artigo 78, XIV da Lei
8.666/93.
CLÁUSULA VIGÉSIMA-PRIMEIRA: DA EXTINÇÃO DO CONTRATO
O presente contrato poderá ser rescindido por ato unilateral do CONTRATANTE,
pela inexecução total ou parcial de suas cláusulas e condições, nos termos dos
artigos 77 a 80, da Lei n.º 8.666/93.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os casos de rescisão contratual serão formalmente
motivados nos autos do processo administrativo, assegurado à CONTRATADA o
direito ao contraditório e à prévia e ampla defesa.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A declaração de rescisão deste contrato,
independentemente da prévia notificação judicial ou extrajudicial, operará seus
efeitos a partir da publicação em Diário Oficial.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Além das demais sanções administrativas cabíveis,
ficará a CONTRATADA sujeita à multa de 10% incidente sobre o saldo reajustado
dos serviços não executados, sem prejuízo da retenção de créditos, e das perdas e
danos que forem apuradas.
PARÁGRAFO QUARTO – Rescindido o contrato, a Administração assumirá
imediatamente o seu objeto no local e no estado em que a sua execução se
encontrar.
PARÁGRAFO QUINTO – Decretada a rescisão por culpa da CONTRATADA, a
mesma somente terá direito ao recebimento das faturas relativas às obras
executadas até a data da rescisão e apenas daquelas que estiverem em condições
de aceitação.
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PARÁGRAFO SEXTO – Decretada a extinção do contrato sem que caiba culpa à
CONTRATADA, a mesma será ressarcida dos prejuízos comprovados que houver
sofrido, tendo ainda direito a:
a) devolução da garantia;
b) pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
c) pagamento do custo de desmobilização, caso haja.
CLÁUSULA VIGÉSIMA-SEGUNDA: DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E
DEMAIS PENALIDADES
A recusa em assinar o presente contrato no prazo estipulado no Edital, bem como a
inexecução, total ou parcial do contrato, a execução imperfeita, a mora na execução,
ou qualquer impedimento ou infração contratual da CONTRATADA, sem prejuízo da
responsabilidade civil e criminal que couber e garantida a defesa prévia, ficará
sujeita às seguintes sanções previstas no artigo 87 da Lei n.º 8.666/93:
a) advertência;
b) multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, aplicada de acordo
com a gravidade da infração. Nas reincidências específicas, a multa corresponderá
ao dobro do valor da que tiver sido inicialmente imposta, observando-se sempre o
limite de 5%.
c) suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a
Administração Pública do Município de Niterói, por prazo não superior a 2 (dois)
anos;
d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública
do Município de Niterói, conforme artigo 87 da Lei Federal n.º 8.666/93.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A imposição das penalidades é de competência
exclusiva do CONTRATANTE.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A sanção prevista na alínea b desta Cláusula poderá
ser aplicada cumulativamente a outra.
PARÁGRAFO TERCEIRO – A aplicação de sanção não exclui a possibilidade de
rescisão administrativa do contrato, garantido o contraditório e a defesa prévia.

38/43

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS ROBERTO DENESZCZUK ANTONIO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/02/2019 às 10:51 , sob o número WCOA19700102815
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1007732-88.2016.8.26.0152 e código 42F81E3.

Proc. 510004648/2018
fls. 6835
17/12/2018

.

PARÁGRAFO QUARTO – A multa administrativa prevista na alínea b não tem
caráter compensatório, não eximindo a CONTRATADA do pagamento por perdas e
danos em relação às infrações cometidas.
PARÁGRAFO QUINTO – A aplicação da sanção prevista na alínea d é de
competência exclusiva do (a) Exmo. Prefeito, devendo ser precedida de defesa do
interessado, no prazo de 10 (dez) dias.
PARÁGRAFO SEXTO – O prazo da suspensão ou da declaração de inidoneidade
será fixado de acordo com a natureza e a gravidade da falta cometida, observado o
princípio da proporcionalidade.
PARÁGRAFO SÉTIMO - O valor da multa será pago diretamente ou descontado das
próximas faturas.
PARÁGRAFO OITAVO – Nos casos em que o valor da multa for descontado de
caução que tenha sido prestada, o valor desta deverá ser recomposto no prazo
máximo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de rescisão administrativa do
contrato.
PARÁGRAFO NONO – Se a multa for de valor superior ao valor da garantia
prestada, além da perda desta, responderá a contratada pela sua diferença, a qual
será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou
ainda, quando for o caso, cobrada administrativa ou judicialmente.
PARÁGRAFO DÉCIMO – O atraso injustificado no cumprimento das obrigações
contratuais sujeitará a contratada à multa de mora de 1% (um por cento) por dia útil
que exceder o prazo estipulado, a incidir sobre o valor da nota de empenho ou do
saldo não atendido, respeitado o limite do art. 412 do Código Civil, sem prejuízo da
possibilidade de rescisão unilateral do contrato pelo CONTRATANTE ou da
aplicação das sanções administrativas.
PARÁGRAFO DÉCIMO-PRIMEIRO – A aplicação de qualquer sanção administrativa
prevista neste item deverá observar os princípios da ampla e prévia defesa,
contraditório e proporcionalidade.
CLÁUSULA VIGÉSIMA-TERCEIRA: DO RECURSO AO JUDICIÁRIO
As importâncias decorrentes de quaisquer penalidades impostas à CONTRATADA,
inclusive as perdas e danos ou prejuízos que a execução do contrato tenha
acarretado, quando superiores à garantia prestada ou aos créditos que a
CONTRATADA tenha em face do CONTRATANTE, que não comportarem cobrança
amigável, serão cobrados judicialmente.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO – Caso o CONTRATANTE tenha de recorrer ou
comparecer a juízo para haver o que lhe for devido, a CONTRATADA ficará sujeita
ao pagamento, além do principal do débito, da pena convencional de 10% (dez por
cento) sobre o valor do litígio, dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês,
despesas de processo e honorários de advogado, estes fixados, desde logo em 20%
(vinte por cento) sobre o valor em litígio.
CLÁUSULA VIGÉSIMA-QUARTA: FUSÃO, CISÃO E INCORPORAÇÃO
Nas hipóteses de fusão, cisão ou incorporação, poderá ocorrer, após a
administração verificar a inexistência de prejuízo para a execução do contrato e
desde que mantidas as condições de habilitação e qualificação técnica, econômica e
financeira exigidas no edital, a sub-rogação, por termo aditivo, do objeto deste
Contrato para a pessoa jurídica empresária resultante da alteração social.
CLÁUSULA VIGÉSIMA-QUINTA: DA SUBCONTRATAÇÃO
O presente contrato poderá ser objeto de subcontratação, desde que mediante
comunicação do CONTRATANTE.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Fica expressamente vedada a possibilidade de
subcontratação de cooperativas.
PARÁGRAFO SEGUNDO - O subcontratado será responsável, junto com a
Adjudicatária, pelas obrigações decorrentes do objeto do contrato, inclusive as
atinentes à Contratada, descritas na cláusula décima quarta, quanto aos aspectos
previdenciários e trabalhistas, nos limites da subcontratação, sendo-lhe aplicável,
assim como a seus sócios, as limitações convencionais e legais.
CLÁUSULA VIGÉSIMA-SEXTA: DA EXCEÇÃO DE INADIMPLEMENTO
Constitui cláusula essencial do presente contrato, de observância obrigatória por
parte da CONTRATADA, a impossibilidade, perante o CONTRATANTE, de opor,
administrativamente, exceção de inadimplemento, como fundamento para a
interrupção unilateral do serviço.
PARÁGRAFO ÚNICO – A suspensão do contrato, a que se refere o art. 78, XIV, da
Lei n.º 8.666/93, se não for objeto de prévia autorização da Administração, de forma
a não prejudicar a continuidade dos serviços públicos, deverá ser requerida
judicialmente, mediante demonstração dos riscos decorrentes da continuidade da
execução do contrato, sendo vedada a sua suspensão por decisão unilateral da
CONTRATADA.
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CLÁUSULA VIGÉSIMA-SÉTIMA: DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO
CONTRATO
Fazem parte integrante do presente contrato:
a) o Edital e seus Anexos;
b) a Proposta da CONTRATADA.
CLÁUSULA
CONTRATO

VIGÉSIMA-OITAVA:

DA

PUBLICAÇÃO

E

CONTROLE

DO

Após a assinatura do contrato deverá seu extrato ser publicado, dentro do prazo de
20 (vinte) dias no Diário Oficial do Município e no do Estado do Rio de Janeiro,
correndo os encargos por conta da CONTRATANTE.
PARÁGRAFO ÚNICO – O extrato da publicação deve conter a identificação do
instrumento, partes, objeto, prazo, número do empenho e fundamento do ato.
CLÁUSULA VIGÉSIMA-NONA: DO FORO DE ELEIÇÃO
Fica eleito o foro da cidade de Niterói, para dirimir quaisquer dúvidas relativas a este
CONTRATO, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que
seja. Por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente CONTRATO
em 03 (três) vias de igual teor e de mesma forma para que produzam os efeitos
legais, em presença das testemunhas abaixo firmadas.
PELA CONTRATANTE:

PELA CONTRATADA:

41/43

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS ROBERTO DENESZCZUK ANTONIO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/02/2019 às 10:51 , sob o número WCOA19700102815
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1007732-88.2016.8.26.0152 e código 42F81E3.

Proc. 510004648/2018
fls. 6838
17/12/2018

.

ANEXO II
MODELO - CREDENCIAMENTO
CREDENCIAMENTO CP 06/2019
Através da presente, credenciamos o(s) Sr.(a)(s) ____________________,
portador(a)(s) da Carteira de Identidade nº ___________ e do CPF nº
______________________, a participar da licitação instaurada pela EMUSA, na
modalidade de CONCORRÊNCIA PÚBLICA, supra referenciada, na qualidade de
Representante Legal da empresa, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em
nome da empresa _______________________, bem como formular propostas e
praticar os demais atos inerentes ao certame.
________________(Local), ______ de ______________ de 2019

_____________________________________________________
(Nome e Assinatura do representante legal)

42/43

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS ROBERTO DENESZCZUK ANTONIO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/02/2019 às 10:51 , sob o número WCOA19700102815
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1007732-88.2016.8.26.0152 e código 42F81E3.

Proc. 510004648/2018
fls. 6839
17/12/2018

.

ANEXO III
DECLARAÇÃO

Referência: CP Nº 06/2019

...............................................................................................,inscrita no CNPJ

nº

......................................................................., por intermédio de seu representante
legal o (a) Sr(a) ......................................................................................, portador (a)
da Carteira de Identidade nº ...................................................... e do CPF nº
..................................., D E C L A R A , para fins do disposto no inciso V do Art. 27
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de
outubro de 1.999, 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 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz
Data,

Representante Legal
(Observação: Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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De:
Enviado em:
Para:
Assunto:
Anexos:

COTIA - 1 OFICIO CIVEL
quinta-feira, 7 de fevereiro de 2019 11:45
ANA CRISTINA PINTO ROCHA
ENC: Ofício proc. 0100819-06.2016.5.01.0462 ref. proc
007732-88.2016.8.26.0152.
OFÍCIO DO PROC 0100819-06.2016.5.01.0462.pdf

Prioridade:

Alta

ROGERIO NOGUEIRA
Coordenador
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
1º Ofício Cível da Comarca de Cotia.
Avenida Professor Manoel José Pedroso, 1806 - Parque Bahia - Cotia/SP - CEP: 06717-100
Tel: (11) 4703-2725
E-mail: rogerionogueira@tjsp.jus.br

De: Aliceane de Almeida de Souza [aliceane.souza@trt1.jus.br]
Enviado: quarta-feira, 6 de fevereiro de 2019 16:25
Para: COTIA - 1 OFICIO CIVEL
Assunto: Fwd: Ofício proc. 0100819-06.2016.5.01.0462 ref. proc 007732-88.2016.8.26.0152.

De: "Aliceane de Almeida de Souza" <aliceane.souza@trt1.jus.br>
Para: "cotia1" <cotia1@tjsp.jus.br>
Cc: "2ª VT de Itaguaí" <vt02.itg@trt1.jus.br>
Enviadas: Quarta-feira, 6 de fevereiro de 2019 16:25:16
Assunto: Fwd: Ofício proc. 0100819-06.2016.5.01.0462 ref. proc 007732-88.2016.8.26.0152.

De: "Aliceane de Almeida de Souza" <aliceane.souza@trt1.jus.br>
Para: "cotia1" <cotia1@tj.sp.jus.br>
Cc: "2ª VT de Itaguaí" <vt02.itg@trt1.jus.br>
Enviadas: Quarta-feira, 6 de fevereiro de 2019 15:37:46
Assunto: Ofício proc. 0100819-06.2016.5.01.0462 ref. proc 007732-88.2016.8.26.0152.

2ª Vara do Trabalho de Itaguaí/Juiz do Trabalho Titular
RTOrd 0100819-06.2016.5.01.0462 - Verbas Rescisórias
JULIO CRISTIANO DA SILVA X GEOSONDA SA

Sr. Diretor, boa tarde.
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ANA CRISTINA PINTO ROCHA

fls. 6844

Encaminho Ofício PJe, anexo, conforme determinado pelo M.M Juízo da 2ª Vara do Trabalho de
Itaguaí.

Aliceane A Souza
Técnico Judiciário
2ª Vara do Trabalho de Itaguaí
Tribunal Regional do Trabalho 1ª Região
vt02.itg@trt1.jus.br

AVISO - O remetente desta mensagem é responsável por seu conteúdo e endereçamento. Cabe ao destinatário dar a ela tratamento adequado. Sem a
devida autorização, a reprodução, a distribuição ou qualquer outra ação, em desconformidade com as normas internas do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo (TJSP), são proibidas e passíveis de sanções.
Se eventualmente aquele que deste tomar conhecimento não for o destinatário, saiba que a divulgação ou cópia da mensagem são proibidas. Favor
notificar imediatamente o remetente e apagá-la. A mensagem pode ser monitorada pelo TJSP.
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2ª Vara do Trabalho de Itaguaí
Rua General Bocaiúva, 310, Centro, ITAGUAI - RJ - CEP: 23815-310
tel: (21) 37824780 - e.mail: vt02.itg@trt1.jus.br

PROCESSO: 0100819-06.2016.5.01.0462
CLASSE: AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO (985)
RECLAMANTE: JULIO CRISTIANO DA SILVA
RECLAMADO: GEOSONDA SA

Destinatário: Juízo da 1ª Vara Cível de Cotia
Endereço: Rua Topázio , 585 - Jardim Nomura - CEP 06717-235 - Cotia - SP

OFÍCIO PJe

ITAGUAI , 29 de Janeiro de 2019

Exmº Senhor(a) Juiz(a)
Reiterando ofício anterior, de 10/07/2018, no interesse do processo acima
referido, solicito a V. Exª informações acerca do deferimento da reserva de crédito
solicitada nos autos do processo nº 007732-88.2016.8.26.0152.
Atenciosamente,
SERGIO RODRIGUES HECKLER
Juiz(a) Titular de Vara do Trabalho
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PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO
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/ConsultaDocumento
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2 de 2

19012917053040500000087431872

Documento assinado pelo Shodo

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANA CRISTINA PINTO ROCHA, liberado nos autos em 07/02/2019 às 12:17 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1007732-88.2016.8.26.0152 e código 42FB39C.

Assinado
eletronicamente. A
Certificação Digital
pertence a:
[SERGIO RODRIGUES
HECKLER]

06/02/2019 15:30

.
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OABSP: 16.555

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES
JUDICIAIS DO FORO DA COMARCA DE COTIA/SP.

Processo nº: 1007732-88.2016.8.26.0152
NANCI REGINA DE SOUZA LIMA e outros, até então
advogados da credora NV IMPORT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, nos autos da
RECUPERAÇÃO JUDICIAL requerida por GEOSONDA S/A e outra, vêm informar que os
patronos não podem mais exercer o Múnus tendo em vista a comunicação de revogação da
Outorgantes, ora Credores (Doc. 01).
Assim, requerem seja excluído do sistema E-saj
os nomes dos patronos outrora constituídos, a fim de que não recebam respectivas
intimações, sob pena de nulidade.
Termos em que,
Pede deferimento.
São Paulo, 06 de fevereiro de 2019.

N.R. Souza Lima Sociedade de Advogados
OAB/SP 16.555
Nanci Regina de Souza Lima
OAB/SP 94.483

Sergio Vieira de Lima
OAB/SP 371.421

Natália Pereira Neto
OAB/SP 360.750

Jacqueline da Silva Flammia
OAB/SP 346.179

\\svrfile\Processos\1 - NR Souza Lima - processos\Novaimport\Geosonda\NV IMPORT Revogação-Destituição
_Caroline_.docx

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por NANCI REGINA DE SOUZA LIMA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/02/2019 às 16:51 , sob o número WCOA19700106420
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Nanci Regina de Souza Lima <nanciregina.adv@gmail.com>

Solicitação de documentos
Notas Fiscal <nfe@novaimport.com.br>
5 de fevereiro de 2019 16:15
Para: nanci.regina@nrsouzalima.com.br, Caroline Vieira | NR Souza Lima <caroline.vieira@nrsouzalima.com.br>
Boa tarde,

Como contato telefônico gostaria de solicitar a retirada dos documentos da empresa Novaimport e Kátia Cilene Dutra
da Silva no dia 08/02 sexta-feira.
Quanto a indicação do Advogado, não temos nenhum por enquanto, iremos ficar sem.

Att,

Dri Gonçalves
Novaimport Comércio e Serviços Ltda.
Tel: +55 11 4198-8175
Skype: nfe@novaimport.com.br

nfe@novaimport.com.br
www.novaimport.com.br

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=d1db304295&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1624653803512858167&simpl=msg-f%3A1624653…
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OABSP: 16.555

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES
JUDICIAIS DO FORO DA COMARCA DE COTIA/SP.

Processo nº: 1007732-88.2016.8.26.0152
NANCI REGINA DE SOUZA LIMA e outros, até então
advogados da credora NOVAIMPORT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, nos autos da
RECUPERAÇÃO JUDICIAL requerida por GEOSONDA S/A e outra, vêm informar que os
patronos não podem mais exercer o Múnus tendo em vista a comunicação de revogação da
Outorgantes, ora Credores (Doc. 01).
Assim, requerem seja excluído do sistema E-saj os
nomes dos patronos outrora constituídos, a fim de que não recebam respectivas intimações,
sob pena de nulidade.
Termos em que,
Pede deferimento.
São Paulo, 06 de fevereiro de 2019.

N.R. Souza Lima Sociedade de Advogados
OAB/SP 16.555

Nanci Regina de Souza Lima

Sergio Vieira de Lima

OAB/SP 94.483

OAB/SP 371.421

Natália Pereira Neto

Jacqueline da Silva Flammia

OAB/SP 360.750

OAB/SP 346.179
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Nanci Regina de Souza Lima <nanciregina.adv@gmail.com>

Solicitação de documentos
Notas Fiscal <nfe@novaimport.com.br>
5 de fevereiro de 2019 16:15
Para: nanci.regina@nrsouzalima.com.br, Caroline Vieira | NR Souza Lima <caroline.vieira@nrsouzalima.com.br>
Boa tarde,

Como contato telefônico gostaria de solicitar a retirada dos documentos da empresa Novaimport e Kátia Cilene Dutra
da Silva no dia 08/02 sexta-feira.
Quanto a indicação do Advogado, não temos nenhum por enquanto, iremos ficar sem.

Att,

Dri Gonçalves
Novaimport Comércio e Serviços Ltda.
Tel: +55 11 4198-8175
Skype: nfe@novaimport.com.br

nfe@novaimport.com.br
www.novaimport.com.br

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=d1db304295&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1624653803512858167&simpl=msg-f%3A1624653…
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE COTIA
1ª VARA CÍVEL
Rua Topázio, 585, Jardim Nomura - CEP 06717-235, Fone: (11) 4703-2725,
Cotia-SP - E-mail: cotia1cv@tjsp.jus.br

Processo nº:
Classe - Assunto
Requerente:
Tipo Completo da Parte
Passiva Principal <<
Informação indisponível
>>:

1007732-88.2016.8.26.0152
Recuperação Judicial - Recuperação judicial e Falência
Geosonda S/A e outro
Nome da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Seung Chul Kim

Vistos.
Fls. 6.490/6.494: Tratando-se da mesma situação em que concedida a tutela
recursal, defiro o pedido de dispensa de apresentação de certidões. Expeça-se o necessário.
Fls. 6.843/6.846: Atenda-se, informando que o credor deve proceder á habilitação
do crédito.
Fls. 6.847/6.848. Anote-se.
Int.
Cotia, 08 de fevereiro de 2019.

Processo nº 1007732-88.2016.8.26.0152 - p. 1

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SEUNG CHUL KIM, liberado nos autos em 08/02/2019 às 19:15 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1007732-88.2016.8.26.0152 e código 431EAE1.

DECISÃO
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ANA CRISTINA PINTO ROCHA
COTIA - 1 OFICIO CIVEL
segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019 11:00
ANA CRISTINA PINTO ROCHA
ENC: Informando trânsito em julgado em Agravo de Instrumento digital

ROGERIO NOGUEIRA
Coordenador
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
1º Ofício Cível da Comarca de Cotia.
Avenida Professor Manoel José Pedroso, 1806 - Parque Bahia - Cotia/SP - CEP: 06717-100
Tel: (11) 4703-2725
E-mail: rogerionogueira@tjsp.jus.br

De: RENATA MEDALJON ROSENBERG SANDRONI
Enviado: sexta-feira, 8 de fevereiro de 2019 14:19
Para: COTIA - 1 OFICIO CIVEL
Assunto: Informando trânsito em julgado em Agravo de Instrumento digital

Comunico que a decisão/acórdão proferida nos autos do Agravo de Instrumento Nº 218032424.2018.8.26.0000 transitou em julgado e a íntegra do processo encontra-se disponível no endereço

eletrônico https://esaj.tjsp.jus.br, sendo sua senha de acesso 29g8ut.
Dados do processo:
Agravo de Instrumento Nº 2180324-24.2018.8.26.0000
Comarca de Cotia – Foro de Cotia - 1ª Vara Cível
Ação de Origem do Processo Não informado nº. 1007732-88.2016.8.26.0152
Agravantes: Geosonda S.A. (Em Recuperação Judicial) e CVS Administração de Bens e Participações
Ltda(Em Recuperação Judicial)
Agravado: O Juízo
Interessado: Maurício Galvão de Andrade (Administrador Judicial)
Resultado do julgamento: Negaram provimento ao recurso. V. U.
Att.
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Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANA CRISTINA PINTO ROCHA, liberado nos autos em 11/02/2019 às 13:13 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1007732-88.2016.8.26.0152 e código 432AF82.

De:
Enviado em:
Para:
Assunto:
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RENATA MEDALJON ROSENBERG SANDRONI
Chefe de Seção Judiciário

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Tel: (11) 3292-4900 - Ramal 2320 / Tel (11) 3115-0749
E-mail: rsandroni@tjsp.jus.br

AVISO - O remetente desta mensagem é responsável por seu conteúdo e endereçamento. Cabe ao destinatário dar a ela tratamento adequado. Sem a
devida autorização, a reprodução, a distribuição ou qualquer outra ação, em desconformidade com as normas internas do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo (TJSP), são proibidas e passíveis de sanções.
Se eventualmente aquele que deste tomar conhecimento não for o destinatário, saiba que a divulgação ou cópia da mensagem são proibidas. Favor
notificar imediatamente o remetente e apagá-la. A mensagem pode ser monitorada pelo TJSP.
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CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE RELAÇÃO

Certifico e dou fé que o ato abaixo, constante da relação nº 0039/2019, foi disponibilizado na página
2723/2736 do Diário da Justiça Eletrônico em 12/02/2019. Considera-se data da publicação, o primeiro dia útil
subseqüente à data acima mencionada.
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Sandro Domenich Barradas (OAB 115559/SP)
Mário de Freitas Macedo Filho (OAB 14630/RS)
Fernando Cilio de Souza (OAB 121592/SP)
Carlos Eduardo Lapa Pinto Alves (OAB 240573/SP)
Luiz Guilherme Pennacchi Dellore (OAB 182831/SP)
Rita Cristina Franco Barbosa Araujo de Souza (OAB 152702/SP)
Jairo Araujo de Souza (OAB 267162/SP)
João Joaquim Martinelli (OAB 175215/SP)
Eduardo Malucelli (OAB 36011/PR)
Marcos Augusto Malucelli (OAB 5403/PR)
Thiago Jose Hipolito Vieira (OAB 297482/SP)
Gabriela Menezes Hipolito Vieira (OAB 346957/SP)
Aguinaldo Pereira (OAB 374578/SP)
Guilherme Justino Dantas (OAB 146724/SP)
Bruno Molina Meles (OAB 299572/SP)
Maria de Jesus Ferreira Correa (OAB 10254/CE)
Mauro Vinicius Sbrissa Tortorelli (OAB 151716/SP)
Ana Maria Della Nina Esperança (OAB 285535/SP)
Erika Chiaratti Munhoz Moya (OAB 132648/SP)
Sandra Lara Castro (OAB 195467/SP)
Fabiola Ferramenta Muniz de Faria (OAB 133284/SP)
Joao Batista Tamassia Santos (OAB 103918/SP)
Hudson Moreira da Silva (OAB 216053/SP)
Diogo Saia Tapias (OAB 313863/SP)
Omar Mohamad Saleh (OAB 266486/SP)
Carlos Eduardo da Costa Pires Steiner (OAB 139138/SP)
Claudenir Pigao Micheias Alves (OAB 97311/SP)
Dorival Jose Klein (OAB 149514/SP)
Pedro Carneiro Sales (OAB 39996/BA)
Alex Moreira dos Santos (OAB 182101/SP)
Vagner Aparecido Alberto (OAB 91094/SP)
Lucas Gomes de Azevedo (OAB 375321/SP)
Jonas Pereira Fanton (OAB 273574/SP)
Gustavo Muff Machado (OAB 154021/SP)
Sueli Aparecida Rodrigues Ugarte (OAB 151729/SP)
Victor Luis de Salles Freire (OAB 18024/SP)
Paulo Sergio Basilio (OAB 113043/SP)
Brisa Maria Folchetti Darcie (OAB 239836/SP)
Daniel de Aguiar Aniceto (OAB 232070/SP)
João Alfredo Stievano Carlos (OAB 257907/SP)
Alessandro Nezi Ragazzi (OAB 137873/SP)
Moacil Garcia (OAB 100335/SP)
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Teor do ato: "Vistos. Fls. 6.490/6.494: Tratando-se da mesma situação em que concedida a tutela
recursal, defiro o pedido de dispensa de apresentação de certidões. Expeça-se o necessário. Fls. 6.843/6.846:
Atenda-se, informando que o credor deve proceder á habilitação do crédito. Fls. 6.847/6.848. Anote-se. Int."

Cotia, 12 de fevereiro de 2019.
Decio Lucio Candido da Silva
Escrevente Técnico Judiciário
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CERTIDÃO DE OBJETO E PÉ
Rogerio Nogueira, Escrivão Judicial II do Cartório da 1º Vara Cível do Foro de Cotia, na forma
da lei,
CERTIFICA que, pesquisando em Cartório, a seu cargo, verificou constar:
PROCESSO DIGITAL Nº: 1007732-88.2016.8.26.0152
Recuperação Judicial - Recuperação judicial e Falência

-

CLASSE

-

ASSUNTO:

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 21/09/2016 VALOR DA CAUSA: R$ 57.455.920,27
REQUERENTE(S):
CVS ADMINISTRAÇÃO DE BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA., CNPJ
09.077.203/0001-50, Rua Martiniano Lemos Leite, 680, Vila Jovina, CEP 06405-150, Cotia - SP
GEOSONDA S/A, CNPJ 60.681.749/0001-73, Iris Memberg, 524, 11o. Andar, Vila Jovina, CEP
06705-150, Cotia - SP
OBJETO DA AÇÃO:
Trata-se de Recuperação Judicial proposta pela empresa GEOSONDA S.A para requerer o
devido processamento nos termos do artigo 52 da lei Federal n. 11.101/2005.
SITUAÇÃO PROCESSUAL:
Decisão - 31/10/2016 – fls. 766/768 - Vistos.1 - Analisando o que foi constatado na perícia
prévia, não se verifica o alegado grupo econômico entre a Salider Empreendimentos Engenharia e
Comércio Ltda e os demais requerentes.Com efeito, verificou o perito que a Salider, embora
possua diversos objetos sociais, é, na verdade um haras (nome fantasia Haras Santa Luzia de
Água Branca), onde são criados, comprados e vendidos cavalos de raça.Portanto, não faz parte de
cadeia produtiva dos demais requerentes e nem possui atividade afim.Possui, também,
funcionários próprios e sua atividade se concentra no Município de Capela do Alto.Em suma, são
pessoas jurídicas diversas, com personalidade, funcionários e estabelecimentos próprios e
situados em comarcas diversas.Não há que se falar, portanto, em grupo econômico na acepção
pretendida pelas requerentes e muito menos em litisconsórcio ativo necessário.O litisconsórcio
ativo em recuperação judicial é sempre facultativo, pois a recuperação judicial de um não enseja
necessariamente a recuperação judicial de outra pessoa jurídica, tal como a viabilidade de
recuperação de um não se dá da mesma forma que o outro, ainda que seja composta pelos
mesmos sócios, na medida em que a recuperação judicial é requerida pela sociedade empresária,
não tendo como parâmetro a pessoa dos sócios.Excepcionalmente, pode-se admitir o
litisconsórcio ativo na recuperação judicial, desde que não haja impedimento para o regular
processamento.E, no caso dos autos, é inviável o processamento na forma requerida.Em primeiro
lugar, há diversidade de funcionários que somente dificultarão o regular processamento em
conjunto pretendido, notadamente quanto a credores trabalhistas dos requerentes situados em
outras comarcas.Em segundo lugar, há um óbice intransponível.O artigo 3º da Lei 11.101/05
estabelece como o juízo competente para o processamento da recuperação judicial "o juízo do
local do principal estabelecimento do devedor ou da filial de empresa que tenha sede fora do
Brasil."E evidentemente, ante a diversidade dos requerentes que se situam em comarcas diversas,
inviável a fixação do estabelecimento principal como se fossem um só, quando na verdade não
são, como acima já mencionado.Autorizar o processamento de tal forma viola a regra da
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competência absoluta, ainda mais se considerar que a grande parte dos credores trabalhistas são
oriundos dos requerentes situados fora da comarca como pode se verificar da emenda à
inicial.Outrossim, não constatou o perito nenhum débito da Salider que justifique a necessidade
de recuperação judicial.O fato de serem avalistas um dos outro, em razão de terem mesmos
sócios, por si só não justifica a recuperação judicial também da Salider.E é dever do juízo zelar
pelo correto processamento e também pelos interesses dos credores (e não só dos devedores) para
que não sejam prejudicados com manobras que dificultem a fiscalização pelos credores e o
adimplemento dos débitos, caso processada e concedida a recuperação judicial.Assim, indefiro o
pedido de recuperação judicial da Salider Empreendimentos Engenharia e Comércio Ltda em
litisconsórcio nesse juízo.2 - Quanto a Geosonda S/A e CVS Administração de Bens e
Participações Ltda, preenchidos os requisitos dos artigos 48 e 51 da Lei nº 11.101/05, defiro o
processamento da recuperação judicial.Nomeio como administrador judicial o Sr. Maurício
Galvão de Andrade, o qual deverá ser intimado para manifestar se aceita o encargo, indicação de
eventual auxiliar e as providências a serem adotadas e parâmetro e formas de remuneração e sua
estimativa, nos termos do artigo 24 da Lei 11.101/05. Deverá também indicar o canal de
comunicação direto com os credores para fins de habilitações de crédito com o objetivo de
publicação junto com o edital para o conhecimento dos interessados.Ainda com base nos artigos
52 e 53 da Lei 11.101/05, determino a observação e cumprimento das seguintes providências:a)
dispensa da apresentação de certidões negativas para que o devedor exerça suas atividades, exceto
para contratação com o Poder Público ou para recebimento de benefícios ou incentivos fiscais ou
creditícios, observando o disposto no art. 69;b) a suspensão de todas as ações ou execuções contra
o devedor, na forma do art. 6º, pelo prazo improrrogável de 180 dias, permanecendo os
respectivos autos no juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1º, 2º e 7º do
artigo 6º e as relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 3º e 4º do artigo 49;c) a devedora
deverá apresentar contas demonstrativas mensais enquanto perdurar a recuperação judicial, sob
pena de destituição de seus administradores, bem como o plano de recuperação em 60 dias;d) a
intimação do Ministério Público e a comunicação por carta às Fazendas Públicas Federal e de
todos os Estados e Municípios em que o devedor tiver estabelecimento.Sem prejuízo, expeça-se
edital nos termos do artigo 52, § 1º, da Lei n. 11.202/2005, que deve necessariamente conter: o
resumo do pedido do devedor e da decisão que defere o processamento da recuperação judicial; a
relação nominal de credores, em que se discrimine o valor atualizado e a classificação de cada
crédito; a advertência acerca dos prazos para habilitação dos créditos, na forma do art. 7o, § 1o,
desta Lei, e para que os credores apresentem objeção ao plano de recuperação judicial
apresentado pelo devedor nos termos do art. 55 desta Lei e comunique-se a JUCESP para a
anotação de que trata o artigo 69.3 - Fls. 737/741: Quanto à aplicação ou não do art. 219 do
Código de Processo Civil, o art. 189 da Lei 11.101/05 prevê a aplicação do Código de Processo
Civil, no que couber, aos procedimentos. E não há nenhum óbice para que os prazos previstos na
Lei 11.101/05 passem a ser contados em dias úteis, conforme a alteração realizada pelo novo
Código de Processo Civil.Trata-se de prazo processual que deve observar a forma de contagem
prevista no código processual. Assim, serão observados os seguintes prazos: 15 dias úteis para
habilitações de crédito; 45 dias úteis para o administrador judicial apresentar sua relação de
credores; 60 dias úteis para apresentação do plano; 30 dias úteis para objeção ao plano; e 150 dias
úteis para a realização da AGC.O prazo da suspensão das ações e execuções será de 180 dias
úteis, por se tratar de prazo correlato ao procedimento da recuperação para a aprovação ou não do
plano de recuperação judicial.4 - Por fim, quanto aos pedidos "f" a "h", não cabe a determinação
genérica a todos credores e bancos, pois a lei impões a suspensão apenas das ações e execuções.
Indefiro, pois, tais pedidos, devendo os requerentes, diante de conduta de fornecedores,
prestadores de serviço ou bancos que inviabilizem a sua atividade econômica, requerer o quê de
direito em ação própria.
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Fls. 2491-2529 - Apresentação do plano de Recuperação Judicial.
Fls. 2727 - 04/04/2017 - " Vistos. Sobre o plano de recuperação manifeste-se o Administrador
Judicial.
Fls. 3388 - Petição da Recuperanda requerendo a convocação da Assembleia Geral de Credores
para os dias 27/11/2017 ( 1ª convocação) e 04/12/2017 ( 2ª convocação).
Fls. 5031/5032 - Por Unanimidade os credores concordaram com a prorrogação da Assembleia
Geral de Credores para o dia 30/01/2018, conforme Ata juntada.
Fls. 5235/5255 – Por Unanimidade os credores concordaram com a prorrogação da Assembleia
Geral de Credores para o dia 27/03/2018, conforme Ata juntada.
Fls. 5319 – Foi deferido tendo como credor o Banco Safra, direito de voto de acordo com a
natureza e valor determinados na impugnação ao credito.
Fls. 5355 – Em continuação da 2ª convocação (realizada em 27/03/2018, às 11:00h), após
deliberação pelos credores, restou novamente suspensa, ficando agendada a continuidade dos
trabalhos para 17/04/2018, no mesmo horário e local. A suspensão foi aprovada por 88,29% dos
presentes.
Fls. 5379/5385 – Petição da recuperanda requerendo o recolhimento do mandado de Busca e
Apreensão dos autos da carta precatória de nº 1000811-45.2018.8.26.0152.
Fls. 5405 – Decisão dizendo que já se resolveu a questão da busca e apreensão.
Fls. 5424/5425 – Assembléia do dia 17/04/2018, votaram no plano de recuperação judicial e da
apuração dos votos se obteve o seguinte resultado: 1- Classe I – Trabalhistas (Presentes 152
credores – Total R$1.070.234,16 – 100% de APROVAÇÃO por crédito; 100% por credor); 2Classe II – Garantia Real (Presentes 01 Credor – Total R$3.261.242,99 - 100% de REJEIÇÃO
por crédito; 100% por credor); 3- Classe III – Quirografários (Presentes 22 credores - Total
R$21.611.097,97 – 75,39% de APROVAÇÃO por crédito; 63,64% por credor); 4- Classe IV ME e EPP (Presentes 09 credores – Total R$1.850.464,67, 100% de APROVAÇÃO por
crédito; 100% por credor); Total de Credores: Aprovação: Credores por valor do crédito:
69,13%, Credores "por cabeça": 95,11%. O Administrador Judicial opina e recomenda pela
concessão da Recuperação Judicial e pela homologação do Plano de Recuperação Judicial.
Fls. 5447/5463 – Petição da Recuperanda requerendo a homologação do Plano aprovado na AGC,
concedendo, assim, a recuperação judicial do Grupo Geosonda.
Fls. 5587/5590 – Sentença concedendo a recuperação judicial à empresa GEOSONDA S/A e CVS
ADMINISTRAÇÃO DE BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA, destacando-se o seu cumprimento
nos termos dos artigos 59 a 61 da mesma lei, e do plano aprovado pela Assembléia Geral de
Credores. Homologo, ainda, a deliberação assemblear dos credores de 17/04/18, com as
conseqüentes alterações do plano devidamente aprovadas pelos credores, com a ressalva de
anulação das cláusulas de extinção das garantias e de que não poderá haver venda de ativos sem
aprovação expressa do credor titular da garantia, nos termos da fundamentação acima.
Fls. 5608/5612 – Petição da Recuperanda requerendo a imediata baixa na CDNT referente ao
débito aqui discutido.
Fls. 5624/5625 – Despacho deferindo o pedido para que haja exclusão do débito trabalhista ora
discutido junto ao cadastro CDNT, oficiando-se a 6ª Vara do Trabalho de Niteróis para que assim
o proceda.
Fls. 5645 – Petição do Administrador Judicial informando que no incidente processual de nº
0009976-07.2016.8.26.0152, foi disponibilizada aos credores e demais interessados o
RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DAS RECUPERANDAS referente ao mês de Abril
de 2018.
Despacho de Fls. 5676, 25/06/2018 - "Defiro a reabertura do prazo por 30 dias, conforme
requerido pelo administrador judicial. Int." (Adesão a condição de "credor fomentador" e, opina
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para que o início do prazo seja computador a partir de sua publicação).
Cópia do Agravo interposto por Banco do Brasil às fls. 5680/5729, do Banco do Estado do Rio
Grande do Sul SA, ás fls. 5743/5765.
Despacho de fls. 5805 datado de 05/07/2018 – Ante a manifestação judicial, defiro a substituição
processual. Anote-se. Int. (Dos Bancos Santander e Santander Leasing para constar como credora
Chimera Capital Partners Consultoria Empresarial LTDA).
Pedido de Homologação às fls. 5806 (João Batista Evangelista Mendes), referente ao acordo
homologado pela Justiça do Trabalho de Cotia.
Despacho de fls. 5809 de 10/07/2018: "Vistos. Fls. 5806/5808: Deve o requerente proceder
habilitação de crédito, se for crédito sujeito á recuperação judicial, em inidente próprio, com
peças do processo como termo de acordo, cálculo do débito com valores que compõem o valor do
acordo, trânsito em julgado e outros, e não por meio de simples petição nesses autos. Int."
Despacho de fls. 5939 de 23/08/2018 - "Vistos. Fls. 5.890/5.897: Indefiro o pedido. Qualquer
pedido de levantamento da constrição deve ser feito ao juízo em que realizado, não cabendo ao
juízo da recuperação decidir acerca das questões de outros processos. O simples fato de estar em
recuperação judicial, não torna a recuperanda imune de ações judiciais e diversamente da
falência, não há que se falar em juízo universal. Ademais, a decisão que homologou o plano de
recuperação judicial está em grau recursal, sem notícia da confirmação ou não da decisão. Int"
Fls. 6012/6056: Petição da recuperanda apresentando um novo plano de recuperação.
Fls. 6063/6065: Objeção do plano de recuperação (Laércio Aparecido da Silva)
Fls. 6087/6090: Objeção do plano de recuperação (Banco do Brasil)
Fls. 6091/6093: Petição do administrador juntando novo edital, mediante o novo plano de
recuperação.
Fls. 6108/6110: Objeção do plano de recuperação (José Adriano dos Santos)
Fls. 6111/6120: Objeção do plano de recuperação (Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA)
Despacho fls. 6121 de 30/10/2018: "Vistos. Considerando que em razão do provimento parcial,
foi determinada a apresentação de novo plano de recuperação, que foi apresentado às fls.
6.014/6.056, deve ser publicado o edital do art. 53, PU, da Lei 11.101/05. Deve também a
recuperanda providenciar a assinatura dos representantes legais no plano, já que à fl. 6.056 está
em branco. Após, com a regularização e a publicação do edital, cuja minuta foi apresentada pelo
administrador judicial à fl. 6093, inciará o prazo para a apresentação da objeção, deixando-se de
conhecer as objeções até agora apresentadas, que deverão ser apresentadas após a publicação do
edital ou por meio de petição ratificando-a. Fls. 6.079/6.081 e 6097/6101: Não estando mais no
período de suspensão e não se tratando de crédito objeto de recuperação judicial, indefiro o
pedido de impedir a busca e apreensão do maquinário. Ademais, não se verifica a alegada
essencialidade dos maquinários. Int."
Fls. 6128/6130: Novo Edital feito e publicado.
Fls. 6131/6134: Objeção do novo plano de recuperação (Banco Bradesco SA)
Fls. 6270: Retificação da objeção de fls. 6108/6110
Despacho fls. 6273 de 13/11/2018: "Vistos. Como já deferido à fl. 4654, considerando que 80%
dos contratos é celebrado com o Poder Público e com o objetivo de viabilizar a continuidade da
empresa, defiro o pedido de dispensa de apresentação das certidões negativas de recuperação
judicial nas licitações que a recuperanda participar. Não cabe, todavia, a dispensa genérica de
qualquer certidão impeditiva, devendo a recuperanda cumprir os demais requisitos prescritos na
licitação. Int."
Fls. 6275/6277: Embargos de Declaração, referente às fls. 6191/6195.
Despacho fls. 6278 de 14/11/2018: "Vistos. Rejeito os embargos de declaração, pois não há
omissão, contradição ou obscuridade na decisão, devendo manifestar a sua pretensão infringente
pelo recurso adequado. Os débitos tributários não ficam sujeitos à recuperação judicial e o
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processamento da recuperação judicial não isenta a recuperanda do dever de adimplir com as suas
obrigações fiscais. Portanto, não cabe a esse juízo da recuperação obrigar o ente contratante a
isentar a recuperanda de apresentar as certidões negativa de débitos tributários. Int."
Fls. 6279: Retificação da objeção de fls. 6111/6120.
Fls. 6287/6290: Objeção do plano de recuperação (Banco do Bradesco)
Fls. 6297: Petição do administrador informando a disponibilização aos credores e demais
interessados sobre o relatório mensal de atividades das recuperandas, referente ao mês de
Agosto/2018.
FLS. 6309/6311: Objeção ao plano de recuperação judicial (Pantálica Consultoria Estratégica
LTDA)
Fls. 6319/6324: Objeção ao plano de recuperação judicial (Chimera Capital Partners Consultoria
Empresarial LTDA)
Fls. 6326/6334: Manifestação da Recuperanda sobre as objeções dos planos de Recuperação
Judicial do Bradesco
Fls. 6335/6347: Objeção ao plano de recuperação judicial (Banco Safra SA)
Decisão fls. 6456: "Vistos. Fls. 6382/6385 e 6363/6368: Cumpra-se a tutela antecipada em grau
recursal quanto à dispensa de certidões, inclusive quanto ao contrato com DERSA que se insere
na mesma situação. Int."
Fls. 6457: Petição da administradora informando a disponibilidade do relatório mensal de
atividades das recuperandas referente aos meses de setembro e outubro de 2018.
Fls. 6463: Petição da administradora sugerindo e recomendando para que se intime as
recuperandas para indicarem as datas, horário e local para a realização da Assembleia Geral de
Credores (considerando as objeções apresentadas às fls. 6270, 6274, 6279, 6287/6290, 6309/6311,
6319/6324 e 6335/6347)
Fls. 6495/6475: Petição da recuperanda manifestando referente a objeção de fls. 6309/6310
Fls. 6490/6494: Petição da Recuperanda requerendo a dispensa de apresentação das certidões
negativas de débitos.
Situação atual em 08/02/2019 – Foi deferida a tutela recursal, dispensando a apresentação
de certidões negativas de débitos (CND) Fiscais e de Recuperação Judicial, para se
habilitares nas Concorrências CP01/2019, CP02/2019, CP03/2019, CP04/2019, CP05/2019,
CP06/2019, CP07/2019 e CP08/2019 junto a Prefeitura de Niterói/RJ. NADA MAIS. O
referido é verdade e dá fé. Cotia, 14 de fevereiro de 2019.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Ao Estado: Isento (Provimento CSM n° 2.356/2016)
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ATO ORDINATÓRIO
Processo Digital nº:

Classe – Assunto:
Requerente:

1007732-88.2016.8.26.0152
Recuperação Judicial - Recuperação judicial e Falência
Geosonda S/A e outro

CERTIDÃO - Ato Ordinatório

Certifico e dou fé que, nos termos do art. 203, § 4º, do CPC,
preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s)
seguinte(s) ato(s) ordinatório(s):Nota do Cartório: Certidão de
objeto e pé disponível para impressão "on-line".
Nada Mais. Cotia, 15 de fevereiro de 2019. Eu, ___, Cristiane
Maria Oliveira Tucci da Silva, Escrevente Técnico Judiciário.
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL
DA COMARCA DE COTIA - ESTADO DE SÃO PAULO.

URGENTE – Dispensa de CND para
percebimento de valores.
DNIT e GEO-RIO

Recuperação Judicial
Autos nº. 1007732-88.2016.8.26.0152

GEOSONDA S.A. E OUTRA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
(“Grupo

Geosonda”

ou

“Recuperandas”),

por

seus

advogados

que

esta

subscrevem, nos autos do seu processo de RECUPERAÇÃO JUDICIAL, vêm,
respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, em atenção à r. decisão
proferida às fls. 155/158 nos autos do agravo de instrumento nº 224781803.2018.8.26.0000 (“Agravo CND”), expor e requerer o quanto segue.

I.

DISPENSA

DE

CND

PARA

PERCEBIMENTO

DE

VALORES

–

CONSÓRCIO JÁ APERFEIÇOADO – ENTENDIMENTO PERFILHADO PELO E.
TJ/SP

Como se infere dos autos, às fls. 6.191/6.195 as Recuperandas
apresentaram pedido de dispensa da apresentação de CND para recebimento de
Avenida Magalhães de Castro, 4.800, Cidade Jardim Corporate, Edifício Park Tower, 18º andar, São Paulo – SP.
Tel: 55 11 3115-6477 / 55 11 3106-1465 - dasa@dasa.adv.br
www.dasa.adv.br

SÃO PAULO • MANAUS • GOIÂNIA • MIAMI • DUBAI • LONDRES
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valores oriundos dos Consórcios “Novo Túnel” e “Contenção Candeias/Salvador –
Azambuja/Geosonda”,

sem

prejuízo

da

participação

em

referidas

obras,

considerando a atividade desenvolvida pelo Grupo Geosonda e a premente
necessidade de expansão de seus negócios.

Ao apreciar referido pedido, este D. Juízo entendeu por dispensar
apenas a apresentação de certidão negativa declaratória de recuperação judicial,
indeferindo a pretensão quanto à dispensa na apresentação da CND o que, por
sua vez, motivou a oposição de embargos de declaração que foram rejeitados.

Assim, sem alternativa, as Recuperandas se socorreram ao Tribunal
de Justiça por meio da interposição do Agravo CND, com pedido de efeito
suspensivo, para imediata participação nos Consórcios acima referenciados.

Em um primeiro momento, o Il. Relator designado rejeitou o pedido
de efeito suspensivo formulado no instrumento, mas após apreciar pedido de
reconsideração,

alterou

o

entendimento

autorizando

a

dispensa

da

apresentação da CND, considerando que:
“Infere-se, então, que a pretendida dispensa das certidões
negativas não possibilitaria a participação da agravante
em nova licitação pública, mas apenas teria o condão de
atualizar a documentação antes apresentada, corroborando
sua regularidade fiscal, na medida em que já foram firmados os
contratos administrativos e estão em execução.
Desta feita, a antecipação da tutela recursal não propiciará
a participação indevida da recorrente em certame público,
acarretando, pois, uma situação diferenciada e benéfica pela
disputa com terceiros mesmo estando em recuperação judicial,
com potencial violação da isonomia entre todos os concorrentes,
que está prevista no artigo 3º da Lei 8.666/1993 e deve ser
observada.
É pretendida, pelo que se verifica, a manutenção da
contratação já concretizada. Vislumbra-se, portanto, pelos
fundamentos ora explicitados, o perigo imediato de dano
irreparável ou de difícil reparação à agravante, mormente
se considerada a impossibilidade de continuar participando
das obras públicas apontadas, sem o recebimento dos
valores indispensáveis ao soerguimento e à preservação da
atividade empresarial.”. (grifou-se)
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Veja que o entendimento manifestado em 2º grau se baseou no fato
de que o Consórcio JÁ havia se aperfeiçoado e, por este motivo, não podem
as Recuperandas serem impedidas de perceber os valores devidos e dar
continuidade na participação das obras, em razão da necessidade de
atualização da documentação apresentada no passado.

Além disso, após o deferimento dos pedidos acima elencados, o
Grupo Geosonda necessitou da intervenção deste D. Juízo em outras duas novas
situações o que, como se sabe, em decisões de fls. 6.456 e 6.851 proferidas em
08/01/20191 e 08/02/20192.

II.

NOVOS IMBRÓGLIOS – DNIT E GEO-RIO

Esclarecida esta premissa, as Recuperandas noticiam a este D. Juízo
que novamente enfrentam imbróglios criados, no que diz respeito ao
repasse de valores DEVIDOS ao Grupo Geosonda pela participação em
distintos contratos, quais sejam:

(i)

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes DNIT

com

relação

ao

JÁ

firmado

Contrato

nº

08.1.0.00.00912/2017, onde o Grupo Geosonda executou
seus serviços de supervisão, restauração ou construção de
obras de arte especiais junto as pistas já existentes da
Rodovia BR-101/SP; e

(ii)

Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de
Janeiro (“GEO-RIO”) com relação ao também JÁ firmado
Contrato

nº

004/2015,

onde

as

Recuperandas

foram

contratadas para execução de obras de construção e
“Vistos. Fls. 6.382/6.385 e 6.363/6.368: Cumpra-se a tutela antecipada em grau recursal
quanto à dispensa de certidões, inclusive quanto ao contrato com DERSA que se insere na mesma
situação. Int.”.
2
“Vistos. Fls. 6.490/6.494: Tratando-se da mesma situação em que concedida a tutela recursal,
defiro o pedido de dispensa de apresentação de certidões. Expeça-se o necessário. Fls.
6.843/6.846: Atenda-se, informando que o credor deve proceder á habilitação do crédito. Fls.
6.847/6.848. Anote-se. Int.”.
1

3
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.

infraestrutura da Rua Claudio Besserman Vianna, dentre
outros serviços junto ao Parque Olímpico, utilizado nos Jogos
Olímpicos de 2016 – Rio de Janeiro.

Isto porque, no ano de 2018 o Grupo Geosonda firmou Contrato
com a finalidade de atender e realizar obras ao DNIT (doc. 1) sendo certo que
naquele

momento,

toda

a

documentação

necessária

foi

devidamente

apresentada. E o mesmo ocorreu com o Consórcio Infra Olímpico, celebrado
entre GEO-RIO e as Recuperandas no ano de 2015 (doc. 2).

Ocorre que, como dito anteriormente, as Recuperandas enfrentam
dificuldades na percepção de valores que lhe são efetivamente devidos,
considerando que as duas Contratantes – DNIT e GEO-RIO – exigem ao Grupo
Geosonda as certidões negativas de débito (“CND”) para efetivo pagamento dos
recebíveis.

E, na linha do entendimento manifestado pelo E. Tribunal de
Justiça, bem como no fato de que os casos aqui expostos são idênticos
àquele objeto do recurso apresentado, a resistência criada pela Contratantes
não se justifica, uma vez que os contratos FORAM CELEBRADOS no passado e
a documentação à época atendeu perfeitamente às especificações e,
somente neste atual momento, o Grupo Geosonda não mais consegue
emitir a sua CND, dado o seu estado de crise momentânea.

Ora, a renovação da documentação com a apresentação de nova
CND não pode ser colocado como barreira intransponível para que as
Recuperandas percebam os valores que efetivamente são devidos pelas
Contratantes, aliás, admitir esta hipótese, significa estrangular qualquer chance
de soerguimento do Grupo Geosonda.

Os

valores

em

questão

são

confessadamente

devidos

pelas

Contratantes DNIT e GEO-RIO, portanto, devem ser imediatamente liberados em
favor das Recuperandas, na linha do que preconiza o art. 47 da LFRE e também

4
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.

ao entendimento manifestado pelo Il. Relator Fortes Barbosa nos autos do
Agravo CND.

Reforça-se que os Contratos em questão trazem impedimentos
explícitos quanto à impossibilidade de participação/recebimento de valores pelo
Grupo Geosonda quer por se encontrarem meio a processo de recuperação
judicial, quer por este exato motivo, não conseguirem emitir as respectivas
CND’s/CNDT’s/pagamento

de

FGTS

e

outras

certidões

requeridas

para

participação.

III.

DOS PEDIDOS

Dessa

forma,

diante

da

resistência

pelas

Contratantes,

impossibilitando o percebimento de valores efetivamente devidos ao Grupo
Geosonda

por

meio

de

contratos

celebrados

anteriormente

a

esta

Recuperação Judicial, as Recuperandas requerem a dispensa de apresentação
da CND para percebimento dos valores em abertos:

(i)

junto ao Contrato 08.1.0.00.00912/2017, celebrado entre as
Recuperandas e o Departamento Nacional de Infraestrutura
de Transportes (“DNIT”); e

(ii)

junto

ao

Contrato

004/2015,

celebrado

entre

as

Recuperandas e a Fundação Instituto de Geotécnica do
Município do Rio de Janeiro (“GEO-RIO”);

Ainda, considerando o elevado número de pedidos de dispensa de
CND realizados a este D. Juízo recuperaiocnal só neste ano – mais precisamente
6 (seis) –, inclusive com interposição de recurso de Agravo de Instrumento para
melhor apuração da matéria - e diante da grande probabilidade de futuros e
possíveis novos pedidos virem a ocorrer, requerem as Recuperandas que a
próxima decisão acerca da dispensa de CND seja concedida em caráter
abrangente e não somente a um contrato específico, em defesa da celeridade

5
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processual e desoneração do Poder Judiciário para apreciação de temas já

sedimentados e superados.

Termos em que,

Pedem deferimento.

São Paulo/SP, 15 de fevereiro de 2019.

CARLOS R. DENESZCZUK ANTÔNIO
DANIEL MACHADO AMARAL

OAB/SP nº 146.360
OAB/SP nº 312.193

ANA PAULA DE ABREU CARBINATO
OAB/SP nº 346.613
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PREFEITURA

GEO-RIO

PREFEITURA
DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Secretaria Municipal de Obras
Fundacao Instituto de oeotecrnca do Municipio do Rio de Janeiro
Campo de Sao Cristovao, 268 -1"" e 3""andares - Sao Cristovao.
Telefone: 3878-7878 Fax:3878-7850 E-mail:georio@rio.rj.gov.br
CONTRATO N~ -

fls. 6916

004/2015

TERMO DE CONTRATO DE OBRAS ENTRE A

FUNDA<;AO INSTITUTO
DE
DO MUNICIPIO
DO RIO DE JANEIRO
- GEO-RIO,
COMO
INTEGRADO PELAS
CONTRATANTE, E 0 CONSORCIO INFRA OLIMPICO,
E
PRESERVA
ENGENHARIA
LTDA,
COMO
EMPRESAS GEOSONDA S/A
GEOTECNICA

I

I
I zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
CONTRATADO

0

\

PARA EXEcm;Ao
DE "OBRAS DE CONSTRUc,;:AoDE
INFRAESTRUTURA DA RUA CLAUDIO BESSERMAN VIANNA, INCLUINDO A
EXECUc,;:Ao
DE NOVA LAJE DE CONCRETO ARMADO ESTAQUEADA, SISTEMA
DE
DRENAGEM,
PAVIMENTAc,;:Ao,SINALIZAc,;:AoHORIZONTAL
E
URBANIZAc,;:Ao
NAS PROXIMIDADES DA AREA DE ABRANGENCIA DO
PARQUE OLIMPICO
BARRA DA TIJUCA, XXIV AR - AP 4.2",NA
FORMA ABAIXO:

Aos oito (08) dias do mes de maio (05) do ana de 2015, no Campo de
Sao Crist6vao, 268 ~ 1~ andar - Sao Crist6vao - Rio de Janeiro, a FUNDA<;AO INSTITUTO
DE GEOTECNICA
DO MUNICIPIO
DO RIO DE JANEIRO
GEO-RIO,
inscrita no CNPJ sob 0
n068. 691.443/0001-00, a seguir CONTRATANTE,
representada neste ato pelo
seu
Presidente, Engenheiro Marcio Jose Mendon~a Machado, consoante delega~ao do Decreto
integrado pelas empresas
"P" n-"-061 de 01/01/2009, e 0 CONSORCIO INFRA OLIMPICO,
GEOSONDA S/A,
corn sede na Rua Paes Leme n0524, Conjunto nOl12 sala A,
PinheirosSao Paulo, inscrita no CNPJ sob 0 n060.681.749/0001~73 e PRESERVA ENGENHARIA
LTDA.,
corn sede na Rua Iris Memberg n0500 , Vila Jovina, Cotia/SP, inscrita no CNPJ sob 0
n008.613.217/0001~89, a seguir CONTRATADO, neste ato representada pelo Sr. Clovis
Salioni Junior, CPF n0266.963.728, tern justo e acordado 0 presente Contrato, que,
celebrado ern decorrencia do resultado da licita~ao na modalidade Concorrencia
n~005/2014, realizada atraves do processo administrativo 06/100.772/2014, homologada
pelo Exmo. Sr. Presidente do 6rgao CONTRATANTE, erndespacho datado de 29/04/2015(fls.
640 do processo) e publicado no D'i.a
ri.o Oficial do Municipio do Rio de Janeiro ~
D.O.RIO n~ 30 de 30/04/2015, reger-se-a pelas seguintes clausulas e condi~oes.
CLAUSULA PRIME IRA (LEGISLAc,;:Ao
APLICAVEL) - Este Contrato rege-se
por toda legisla~ao aplicavel a especie, que desde ja se entende como integrante do
presente termo, especialmente a Lei Federal n~ 8.666, de 21.06.93, e suas alterayoes,
pelo C6digo de Administra~ao Financeira e Contabilidade Publica do Municipio do Rio
de Janeiro (CAF), instituido pela Lei n~ 207 de 19.12.80, e suas altera~oes,
ratificadas pela Lei Complementar n~ 01, de 13.09.90, pelo Regularnento Geral do
C6digo supracitado (RGCAF), aprovado pelo Decreto n~ 3.221, de 18.09.81, e suas
eracoes, pelo C6digo de Defesa do Consurnidor, instituido pela Lei Federal n~
altzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
8.078/90 e suas altera90es, pela Lei Complementar Federal n~ 101, de 04.05.2000, pela
Lei n~ 2.816, de 17.06.99, do Decreto n~ 17.907, de 20.09.99, pelo Decreto n~ 21.083,
de 20.02.02, pelo Decreto n~ 27.078, de 27.09.06, pelo Decreto n~ 27.715, de
21.03.07, bern como pelos preceitos de Direito Publico, pelas regras constantes deste
Edital, pela Proposta da Contratada e pelas disposi90es deste Contrato. 0 Contratado
declara conhecer todas essas normas e concorda ern sujeitar-se as suas estipula~oes,
sistema de penalidades e demais regras delas constantes ainda que nao expressamente
transcritas neste instrumento.
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CLAUSULA SEGUNDA -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFED
(OBJETO) - 0 Objeto do presente Contrato e a
execucao de OBRAS DE CONSTRUc,;:Ao
DE INFRAESTRUTURA DA RUA CLAUDIO BESSERMAN VIANNA,
INCLUINDO A EXECUc,;:Ao
DE NOVA LAJE DE CONCRETO ARMADO ESTAQUEADA, SISTEMA DE DRENAGEM,
PAVIME~TAc,;:Ao,
SINALIZAc,;:A?
HORIZONTAL E URBANIZAc,;:Ao
NAS PROXIMIDADES iDA AREA DE
ABRANGENCIA DO PARQUE OLIMPICO ~ BARRA DA TIJUCA, XXIV AR - AP 4.2, r;nstantes do
Termo de Referencia. (Anexo II ao Edital). ~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFED

f

~

.

Telefone: 3878-7878 Fax:3878-7850 E-mail:georio@rio.rj.gov.br

Paragrafo Unico
As
obras serao executadas com obediencia
rigorosa, fiel e integral de todas as exigencias, normas, itens, elementos, condi<;oes
gerais e especiais, contidos no Edital de CONCORRENCIA n~005/2014, no Termo de
coes fornecidas
Re f erenci a , no Cronograma Fisico-Financeiro, em detalhes e Ln f orrna
pelo CONTRATANTE, bern como nas normas t ecnLcas para a exe cucao e con servacao das
obras.
CLAUSULA TERCEIRA - (VALOR) - 0 valor total do presente Contrato e
de R$61.925.491,61(sessenta e urnmi1hoes novecentos e vinte e cinco mil quatrocentos
e noventa e urnreais e sessenta e urncentavos) .
CLAUSULA QUARTA - (FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO)
Os pagamentos
efetuados em conformidade com as etapas mensais estabelecidas no Cronograma
Fisico-Financeiro (fls.630 do processo), observada a obrigatoriedade do percentual de
10% (dez por cento) para a ultima etapa, e obedecido 0 sistema de medi<;oes adotado
pelo Edital.
s erao

Paragrafo Primeiro - Os pagamentos serao efetuados apos a regular
da despesa, nos termos do artigo 63 da Lei n2. 4.320/64, obedecido ao
disposto no artigo 73 da Lei n2. 8.666/93. 0 prazo para pagamento sera de 30 (trinta)
dias a contar da data de apresenta<;aoda Fatura devidamente formalizada.
Liqui dacao

Paragrafo Segundo - 0 valor dos pagamentos eventualmente efetuados
com atraso sofrera a incidencia de juros de 1% (urnpor cento) ao mes, calculado pro
rata die entre 0 31° (trigesimo primeiro) dia da data do protocolo do documento de
cobran<;ana Funda<;aoGEO-RIO e a data do efetivo pagamento.
Paragrafo Terceiro
o
valor
dos pagamentos
eventualmente
antecipados sera descontado da taxa de 1% (urnpor cento) ao mes, calculado pro rata
die entre 0 dia do pagamento e 0 30
(trigesimo) dia da data do protocolo do
documento de cobran<;ana Funda<;aoGEO-RIO.
0

Paragrafo Quarto - No caso de erro nos documentos de faturamento ou
cobran<;a, estes serao devolvidos o CONTRATADO para retifica<;ao ou substitui<;ao,
passando 0 prazo de pagamento a fluir, errt ao , a partir da r-eap resen t acao va Lida
desses documentos.
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PREFEITURA
DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Obras
Fundacao Instituto de Geotecnica do Municipio do Rio de Janeiro
Campo de Sao Cristovao, 268 - 1~ e 3~ andares - Sao cnstovao.

CLAUSULA QUINTA
(REAJUSTE)
Nos contratos somente ocorrera
reajustamento apos 0 periodo de 12 (doze) meses a contar da data da sua assinatura,
em conformidade com 0 artigo 2° do Decreto N2. 19.810 de 23/04/2001, alterado pelo
Decreto Municipal N2. 31.886 de 03/02/2010, sem prejuizo do disposto nazyxwvutsrqponmlkjihgf
L e i n2. 10.192
de 14/02/2001. 0 pre<;odas obras sera reajustado de acordo com a legisla<;ao vigente
na data de sua ap.l
d.cacao
, quando sera adotado 0 INDICE DE PREC;:OSAO CONSUMIDOR
AMPLIADO - ESPECIAL - IPCA-E do INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA IBGE, calculado atraves da seguinte formula:
R
R
I
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Po

POl (I-Io)/Ioj, onde:
valor do reajuste;
indice IPCA-E mensal relativo ao mes anterior ao de aniversario do Contrato;
indice IPCA-E mensal relativo ao mes anterior ao da apresenta<;aoda Proposta e
pre<;ounitario contratual, objeto do reajustamento.

Paragrafo Unico - 0 CONTRATADO nao tera direito ao reajuste a que
alude 0 caput desta clausula, para a etapa da obra ou servi<;o que sofrer atraso em
consequencia da a<;aoou omissao por ela mesma motivada, e tambem da que for executada
fora do prazo, sem que a respectiva prorroga9ao tenha Sid~l':;Vid~
autl"~zada, de
acordo comzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
0 estabelecido no art. 518 do HGCA'~
'(zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQ
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PREFEITURA
DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Obras
Fundacao Instituto de oeotecnrca do Municipio do Rio de Janeiro
Campo de Sao Cristovao, 268 - 1~e 3~ andares - Sao cnstovao.
Telefone: 3878-7878 Fax:3878-7850 E-mail:georio@rio.rj.gov.br

cLAUSULA SEXTA - (FISCALIZA<;Ao) - A Fiscalizac;:aoda execucao das
obras cabera aos Eng~ Fabio Soares de Lima, Matr. n~56/695.125-5, Marcus Bergman,
Mat.56/695.069-5 e Luiz O't.a
vi.o Martins Vieira, Matr. 56/695.070-3, servidores cuja
capacit acao os habilita verificar 0 eficiente curnprimento do objeto do contrato.
Incurnbea Fiscalizac;:aoa pratica de todos os atos que the sao proprios definidos na
legislac;:ao
pertinente, inclusive quanto a ap1icac;:aodas penalidades previstas neste
Contrato e na Leq i sLecao ern vigor, assinando sempre dois fiscais, respeitados 0
contraditorio e a ampla defesa.
Paragrafo Primeiro - 0 CONTRATADO declara, antecipadamente, aceitar
todas as decisoes, metodos e processos de inspec;:ao,verificac;:ao
e controle adotados
pela CONTRATANTE, obrigando-se a fornecer os dados, elementos,
explicac;:oes,
esclarecimentos e comunicac;:oesde que esta necessitar e que forem julgados
necessarios ao desempenho de suas atividades.

Paragrafo Segundo - Compete ao CONTRATADO fazer rninucioso exame da
execuc;:aodas obras, de modo a perrnitir, a tempo e por escrito, apresentar a
Fiscalizac;:aotodas as divergencias ou duvidas porventura encontradas, para 0 devido
esclarecimento, que venham a impedir 0 borndesempenho do Contrato. 0 silencio implica
total aceitac;:ao
das condic;:oes
estabelecidas.
Paragrafo Terceiro - A atuac;:aofiscalizadora ernnada restringira a
responsabilidade unica, integral e exclusiva do CONTRATADO no que concerne as obras
contratadas, a sua execucao e as consequenc.i
a s e Lmpli.ce
coes, p rcxi.mas ou remotas,
perante a CONTRATANTE, ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorrencia de
eventuais irregularidades na execucao das obras contratadas nao LmpLf.ca
ra ern coresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus prepostos.
CLAUSULA SETIMA
(RESPONSABILIDADE TECNICA)
As obras objeto
cn i ca dos Eng~
deste Contrato serao executadas sob a d i recao e responsabilidade t.e
Clovis Salioni, CREA/RJ 1998105525, Clovis Salioni Junior, CREA/RJ 2002106987,
Luciano Jose Martins, CREA/SP 0600933052, Alexandre Evangelista, CREA/SP 5061363908,
Marcelo Timoti Luiz, CREA/SP 5061562903, Alexandre Marcelo Rocha, CREA/RJ 2009101461,
Maria Regina Sdepanian, CREA/SP 0601233026 e Silvana Flores do Nascimento CREA/RJ
2010102746, que ficam autorizados a representar 0 CONTRATADO ern suas relac;:oescorna
CONTRATANTE ernmateria de servic;:os.

indicados
local das
feita por
exclusivo

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS ROBERTO DENESZCZUK ANTONIO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 15/02/2019 às 16:25 , sob o número WCOA19700148106
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1007732-88.2016.8.26.0152 e código 4387B69.
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Paragrafo Primeiro - 0 CONTRATADO obriga-se a manter os engenheiros
nesta clausuLa como Responsave i.s 'I'e
cnizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIH
cos na d.i
recao dos trabalhos e no
obras ate 0 seu final. A subst.Lt.u
i ceo do ResponsaveI 'I'e
cri.i
co pode ra ser
outr~ de igual lastro de experiencia e capacidade, cuja aceitac:;aoficara a
criterio da CONTRATANTE.

Paragrafo Segundo
0 Reaporis
aveL 'I'e
cni.co obriga-se a curnprir,
dentro do prazo de 03 (tres) dias uteis contados da assinatura deste Contrato, 0 que
deterrnina a Lei N~ 6.496 de 07/12/77, e a Resoluyao N~ 425, do Conselho Federal de
Engenharia, Arquitetura e Agronornia, publicada no Diario Oficial da Uniao de
08/01/99, sob pena de ser aplicada ao CONTRATADO multa de ate 5 % (Cinco por cento)
do valor da garantia ou a suspensao dos pagamentos, ate 0 efetivo cumprimento dessa
obrigac:;ao
por parte do referido profissional.

CLAUSULA OITAVA
(DAS MEDI<;OES)
As medic;:oes dos servic;:os
obedecerao ao Cronograma Fisico-Financeiro (fls.630 do processo), que sera ajustado
ernfunc;:ao
de inicios e reinicios de etapas da obra erndias diferentes no primeiro dia
util do meso
Paragrafo
Primeiro
As
med.i.coe
s
seraozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZ
processadas
independentemente da solicitac;:ao
da CONTRATADA. A primeira sera realizada ern ate 30
a
(trinta) dias corridos apos 0 recebimento da ordem de inicio, e as tsequentes
cada periodo de ate 30 (trinta) dias corridos, contados da data do ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcb
I erramento dazyxwvutsr
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E-mail:georio@ rio.rj.gov.br

d.i
r-a obrigatoriamente com 0
me di.cd
o anterior. 0 ultimo dia de uma med.i
cao coi nc.i
ultimo dia util do mes de sua realizayao. Poderao ser realizadas mediyoes
Lnt.e
rmedderLas cujo ultimo dia nao coincida com o ultimo dia ut.i
I do mes de sua
realiza<;:ao,
a criterio da CONTRATANTE.
Paragrafo Segundo - Nao serao considerados nas medi<;:oesquaisquer
servi<;:osexecutados mas nao discriminados no Plano de Quantitativos de Custos
Unitarios (Anexo III), ou em suas eventuais alterayoes no curso do Contrato.
Paragrafo Terceiro
Na medi.cao final ou na rnedi.cao uni.ca sera
anexado urn cadastro tecnico das obras e serviyos realizados, com todas as plantas,
detalhes e especifica<;:oes.
Paragrafo Quarto
Todos os itens constantes da Planilha de
Quantitativos e Custos Unitarios (Anexo III), originariamente ou em virtude de
altera<;:oescontratuais, serao apontados em impressos proprios, assinados pela
Fiscalizayao.
Paragrafo Quinto
Para obt.enc
ao do valor de cada med i cao sera
observado, quando cabivel, 0 seguinte procedimento, respeitadas as quantidades
constantes do oryamento oficial ou eventualmente alteradas no curso do Contrato.

a) As quantidades medidas serao multiplicadas pelos respectivos pre<;:os
unitarios;
b) 0 valor de cada mediyao correspondera ao somatorio dos produtos finais obtidos nos
termos da alinea anterior, e
sera deduzido do percentual de
c) Para efeito de faturamento 0 valor de cada medi<;:ao
reduyao proposto pela adjudicataria.
CLA U SU LA
N ON A
(ALTERAC;:A.O
DE QUANTITATIVOS)
Na v.i.qerrc
i.a do
Contrato as quantidades dos itens constantes da Planilha de Quantitativos e Custos
Unitarios poderao ser acrescidas em ate 30% (trinta por cento), por item, da
quantidade primitiva, a juizo exclusivo da Fiscalizayao, desde que 0 ac.re
sc.i.mo
nao
altere 0 valor do Contrato na forma do disposto no art. 65 da Lei n~ 8666/93, e sejam
observadas as demais disposiyoes do Edital e do Contrato.
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PR EFEITU R A
D A C ID AD E D O R IO D E JAN EIR O
Secretaria M unicipal de O bras
Fundacao Instituto de G eotecnica do M unicfpio do R io de Janeiro
C ampo de Sao C ristovao. 268 - 1~ e 3~ andares - Sao cnstovao.

Paragrafo
Primeiro
Em circunstancias especiais, devidamente
justificadas e mediante previa autoriza<;:aoda CONTRATANTE, as quantidades referidas
no caput desta Clausula poderao ser acrescidas em percentual superior a 30% (trinta
por cento), por item, da quantidade primitiva, ou substituidos total ou parcialmente
por outras quantidades de itens novos constantes da tabela de preyOS adotada neste
Contrato dentro do limite de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, desde que as
substitui<;:oes
sejam imprescindiveis a perfeita execuyao da obra e os pre<;:os
unitarios
respectivos conservem 0 valor da proposta de pr-e
cos obtido azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXW
t raves da seguinte
formula:
PLO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
x PUEII
PUII
PO

Onde:
PUII PO PLO PUEII

Preyo
Preyo
Preyo
Preyo

Unitario do Item Incluido base do mes do or<;:amento;
da obra na data do oryamento;
do Licitante para a Obra referidozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFED
a data do documento, e
Unitario (SCO-RIO) do Item Incluido, referido ao mes base do oryamento.

Paragrafo Segundo - zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDC
Para a preservayao do valor
acresci.mo
s corresponderao sempre supressoes de outros itens e em
desde que nao haja comprometimento da obra\J)<
~

.
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Paragrafo Terceiro - Itens simples ou compostos que nao constem
originariamente na Planilha de Quantitativos e Custos Un i.t ari.o
s (Anexo III), que
eventualmente se fa9am necessarios, deverao ser incluidos sempre com base nos
insumos, composi90es ou itens relacionados na tabela de pre90s adotada no Contrato.
Paragrafo Quarto
Poderao ser aceitas variantes do Projeto
Executivo (quando houver), para a execu9ao das obras, que, depois de analisadas pela
Fiscaliza9ao, conduzam a redu9ao do pre90 contratado. Esta variante sera acompanhada
de uma Planilha de Quantitativos e Pre90s que demonstre a efetiva redu9ao do pre90
referencial. A aceita9ao das variantes implicara:
a) na contempla~ao dos
seus quantitativos e pre90s
na
Planilha Oficial de
Quantitativos e Pre90s, procedendo-se as adapta90es necessarias, com as substitui~oes
e modifica90es indispensaveis e pertinentes, e
b) na inalterabilidade dos pre90s e dos quantitativos das variantes.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS ROBERTO DENESZCZUK ANTONIO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 15/02/2019 às 16:25 , sob o número WCOA19700148106
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1007732-88.2016.8.26.0152 e código 4387B69.
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Paragrafo Quinto - A CONTRATANTE podera modificar 0 projeto ou as
especifica90es para melhor adequa9ao tecnica aos seus objetivos, alterando ou nao 0
valor contratual. Neste caso a CONTRATANTE procedera na forma estabelecida no art 65,
6 ° , da Lei n~ 8666/93.
I e § zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
CLAUSULA DECIMA
(GARANTIA)
0 Contratado prestou caucao na
modalidade de seguro garantia, no valor de R$928.882,37 (novecentos e vinte oito mil
oitocentos e oitenta e dois reais e trinta e sete centavos) equivalente a 1,5% (um e
meio por cento) do valor do Contrato, sem prejuizo da reten~ao da parcela de 10% (dez
por cento) desse mesmo valor, conforme 0 art. 463 do RGCAF.

~--~--~--------~

Paragrafo Primeiro - A garantia contratual so sera liberada ou
restituida com 0 integral cumprimento do Contrato, mediante ate liberatorio da
autoridade contratante, de acordo com 0 artigo 465 do RGCAF e, quando em dinheiro,
atualizada monetariamente.
Paragrafo Segundo
A garantia suplementar, constituida pelas
reten~oes sobre faturas, sera liberada logo apos a aceita~ao provisoria das obras.
Paragrafo Terceiro - Nos casos em que valores de multas venham a
ser descontados da garantia, seu valor original sera recomposto no prazo de 48
(quarenta e oito) horas, sob pena de rescisao administrativa do Contrato.
Paragrafo Quarto - Sem prejuizo da aplica9ao das san90es cabiveis,
a CONTRATANTE recorrera a garantia para ressarcir-se dos prejuizos que the forem
causados pelo CONTRATADO na rna execucao ou .i.ne
xecucao do Contrato, podendo ainda
reter creditos para reparar esses prejuizos.
Paragrafo Quinto - Toda vez que houver empenho de importancias nao
incluidas na estimativa da clausula terceira, bem como na hipotese de reajustamento
anual (quando for 0 caso) a garantia sera complementada no prazo de 07 (sete) dias
uteis do recebimento, pelo Contratado, do correspondente aviso, sob pena de aplica~ao
das san90es previstas no RGCAF.
CLAUSULA DEClMA-PRIMEIRA
(PRAZO)
0 prazo para a completa
execu9ao das obras contratadas e de 600 (seiscentos) dias corridos, findo 0 qual as
obras deverao estar concluidas. 0 inicio dos trabalhos ocorrera em ate 7 (sete) dias
ao recebimento da ordem de servi90.

Paragrafo Primeiro - Na contagem dos prazos, e excluidozyxwvutsrqponmlkjihgfe
0
dia do
inicio e incluido 0 do vencimento. Os prazos somente se iniciam e vericem em dia dezyxwvuts
expediente no orgao ou entidade.
/ zyxwvutsrqponmlkjihgfe
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Paragrafo
Segundo - Os prazos de cumprimento das etapas sao aqueles
constantes dos cronogramas anexos ao Edital.
Paragrafo

Terceiro

-

0 prazo de

obr i qa t.or i a

con s e rvacao

e de 180

dias, apos a conclusao das obras.
Paragrafo
Quarto - 0 prazo de execu9ao das obras, indicado no caput
desta c.Laus
u La , poclera ser prorrogado desde que solicitado a autoridade ou unidade
competente num prazo maximo de 10 (dez) dias uteis anteriores ao vencimento da etapa,
observado 0 disposto no art. 523 do RGCAF e no art. 57 da Lei Federal n~ 8.666/93.
CLAUSULA DECIMA-SEGUNDA
(CRONOGRAMA)
0 programa minimo de
prcqressao dos trabalhos e do desenvolvimento das obras obedecera a p rev.i.s
ao das
etapas mensais constantes do Cronograma Fisico-Financeiro as (fls.630) do processo.
Paragrafo
Primeiro - No decorrer da execu9ao das obras sera exigida
uma produ9ao que, aos pre90s contratuais originarios, corresponda as etapas minimas,
em dias corridos, estabelecidos no Cronograma Fisico-Financeiro, em percentagens
acumuladas em rela9ao ao valor global das obras contratadas, que sao:

ate 0 302-dias corr.
ate 0 60~ dias corr.
ate 0 90~ dias corr.
ate 0 120~ dias corr.
ate 0 150 dias corr.
ate 0 1800 dias corr.
0

ate
ate
ate
ate
ate
ate
ate
ate

390
420
450
480
510
540
570
600

dias
dias
dias
dias
dias
dias
dias
dias

corr.
corr.
corr.
corr.
corr.
corr.
corr.
corr.

:003%
:008%
:013%
:018%
:023%
:028%

ate 0 210
ate 0 240
ate 0 270
ate 0 300
ate 0 330
ate 0 3600
0
0
0

0

0

dias
dias
dias
dias
dias
dias

corr.
corr.
corr.
corr.
corr.
corr.

:030%
:032%
:037%
:042%
:047%
:052%

057%
062%
067%
072%
077%
082%
090%
100%

Paragrafo
Segundo - Havendo pr oqr e s s ao no Cronograma Fisico maior do
que a previsao original, a Fiscaliza9ao podera adaptar 0 Cronograma Financeiro para
atender essa situa9ao, ate 0 limite da dota9ao consignada no or9amento anual.
CLAUSULA DECIMA-TERCEIRA (REGIME DE EXECUc;:AO)- A execucao das
obras objeto do presente contrato, obedecera ao Termo de Referencia de fls. 184 a 190
do processo n~ 06/100.772/2014.
CLAUSULA

DECIMA-QUARTA

(OBRIGAC;:OES DO

Sao

CONTRATADO)

obriga90es do CONTRATADO:
I
realizar as obras de
Referencia (fls. 184 a 190);

acordo com todas

as

exigencias

contidas no

Termo

de
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II
tomar as medidas preventivas necessarizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFED
as para evitar danos a terceiros, em
conseqtiencia da execu9ao dos trabalhos. Sera de exclusiva responsabilidade da
CONTRATADA a obriga9ao de reparar os prejuizos que vier a causar a quem quer que seja
e quaisquer que tenham side as medidas preventivas adotadas;

III - responsabilizar-se integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e
prejuizos, de qualquer natureza, que causar a CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes
da execu9ao do objeto deste Contrato, respondendo por si e por seus sucessdres'zyxwvutsrqponmlk

t
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r ~

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

.
fls. 6922

PREFEITURA
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

.;~ .~ R
.: IO

PREFEITURA

GEO-RIO

DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Obras
Fundacao Instituto de Geotecnica do Municipio do Rio de Janeiro
Campo de Sao Cristovao, 268 - 1!!e 3!! andares - Sao cristovao.
Telefone: 3878-7878 Fax:3878-7850 E-mail:georio@rio.rj.gov.br

IV
responsabilizar-se
integralmente pelas
penalidades decorrentes
da
nao
cri
i ca exigido na CLau suLa Set.Lrna
,
apresen t acao do Atestado de Responsabilidade 'I'e
Paragrafo Segundo, podendo 0 CONTRATANTE reter 0 valor equivalente a sanc;:aoimposta
do montante a ser percebido no mes pelo CONTRATADO;
V - atender as determinac;:6es
e exigencias formuladas pela CONTRATANTE;

VI
substituir, por sua conta e responsabilidade,
CONTRATANTE, no prazo de 03 (tres) dias;

os

servic;:osrecusados

pela

VII
se responsabilizar, na forma do Contrato, por todos os onus, encargos e
obrigac;:6es
comerciais, fiscais, sociais, tributarias, trabalhistas e previdenciarias,
ou quaisquer outras previstas na legislac;:ao
em vigor, bern como por todos os gastos e
encargos com material e mao+de+obra necessari.o
s a completa realizac;:aodas obras ou
dos servic;:os
ate a sua entrega, perfeitamente concluida ou ate 0 seu termino;
0 CONTRATADO e a (mica e exclusi va responsavel pelos onus trabalhistas
i)
gerados por seus empregados, que porventura serao utilizados por forc;:a
da
execuc;:ao
do presente contrato;
ii)

iii)

iv)

v)

vi)

Em caso do ajuizamento de ac;:6estrabalhistas pelos empregados do CONTRATADO
s p rev.i.de
nc.i
a ri.o
s , decorrentes da execucao do
ou da veri.f i cacao de debi t.o
presente contrato pelo CONTRATADO, com a LncLusao do Municipio do Rio de
Janeiro no polo passi.vo com responsaveL subsLddari.o
, 0 CONTRATANTE podera
reter, das parcelas vincendas, 0 correspondente a tres vezes 0 montante dos
valores em cobranc;:a,que sezao complementados a qualquer tempo com nova
retenc;:ao
em caso de insuficiencia;
A retenc;:ao
prevista na alinea ii sera realizada na data do conhecimento pelo
Municipio do Rio de Janeiro da existencia da ac;:aotrabalhista ou da
verificac;:aoda existencia de debitos previdenciario;
A retenc;:aosomente sera liberada com 0 t ransi.t o em julgado da cle
ci sao de
improcedencia dos pedidos ou do efetivo pagamento do titulo executivo
judicial ou do debito previdenciario pela Adjudicataria;
Em nao ocorrendo nenhuma das hipoteses previstas na alinea iv, 0 CONTRATANTE
efetuara 0 pagamento devido nas ac;:6estrabalhistas ou dos encargos
previdenciarios, com 0 valor retido, nao cabendo, em nenhuma hipotese,
ressarcimento ao CONTRATADO;
rmino do contrato sem que tenha se dado a de c.i
sao final da
Ocorrendo 0 t.e
ac;:aotrabalhista ou dec.i
sao final sobre 0 debito p revj dencd ar i o , 0 valor
ficara retido e sera pleiteado em processo administrativo apos 0 transito em
julgado e/ou 0 pagamento da condenac;:ao/divida.

VIII - obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidac;:aodas Leis do
Trabalho (CLT), no que concerne a despesa da contratac;:ao
com vinculo empregaticio do
pessoal a ser empregado na execuc;:ao
das obras descritas no Projeto Basico, englobando
todas e quaisquer despesas decorrentes da execuc;:ao
dos contratos de trabalho em razao
de horario, condic;:ao
ou demais peculiaridades;
IX - responsabilizar-se integralmente pela iluminac;:ao,instalac;:6ese despesas delas
provenientes, e equipamentos acessorios necessarios a fiel execuc;:ao das obras
contratadas;
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X
responsabilizar-se integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais
empregados, que devern guardar conformidade com as especificac;:6esdo Projeto Basico,
com as normas da As soc.i
a ceo Brasileira de Normas 'I'e
cni.ca
s - ABNT, e demais norrnas
t.e
cnzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
i cas
pertinentes,
a
ser atestada
pela
CONTRATANTE.
A
ocorrencia
de
desconformidade implicara no refazirnento do servic;:o
e na substituic;:aodos materiaiszyxwvuts

~:~~~:~~~~m

onus para a CONTRATANTE
e sem pre;?

da apiQoao

d;:anooes

.
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XI - manter as condi coes de habi.Ld
t acao e qua.I
i.f i.ca
cao exigidas no Edital durante
todo prazo de execuc;::ao
contratual;
XII- apresentar Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construc;::ao
Civil, juntamente
com 0 projeto do empreendimento, para analise do 6rgao ambiental como condicionamento
para emissao de parecer tecnico conclusivo para licenc;::a
de obra, atendendo 0 disposto
no subitem 11.01 - (B.7) do Edital bern como devera ser observado 0 disposto no art.
5° do Decreto nO 27.078 de 27.09.2006 (residuos da construc;::ao
civil);
XIII- utilizar produtos e subprodutos de madeiras que tenham procedencia legal;
XIV- apresentar a Declarac;::ao
de Origem Florestal - DOF, do Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis
IBAMA, ou documento que a
substituir, em relac;::ao
aos produtos e subprodutos de madeira utilizados, ou prova de
federal aplicavel, disponibilizando-a a
que 0 documento e dispensado pela legislac;::ao
fiscalizac;::ao
sempre que exigido; e

XV- comprovar a legalidade, junto aos 6rgaos de controle, das jazidas utilizadas para
emprestimo de material terroso em conformidade com 0 artigo 26 do Decreto Municipal
n~ 21.682, de 04.07.2002.
CLAUSULA

DECIMA-QUINTA

(OBRIGAt;OES DA

CONTRATANTE)

Sao

obrigac;::oes
da CONTRATANTE:
I - Realizar os pagamentos na forma e condic;::oes
previstas, e
11- Realizar a fiscalizac;::ao
das obras contratadas.
CLAUSULA
DECIMA-SEXTA
(ACEITAt;Ao DO OBJETO DO CONTRATO)
A
aceitac;::ao
das obras objeto deste Contrato se dara mediante a avaliac;::ao
de Comissao,
designada pelo Sr. Presidente da Fundac;::ao
GEO-RIO, que constatara se 0 projeto atende
a todas as especificac;::oes
contidas no Edital de Concorrencia n~ 005/2014 e no Termo
de Referencia.

Paragrafo
Primeiro
- Na hip6tese de recusa de a cei t acao, por nao
atendimento as ex.i qeric
i.a
s da CONTRATANTE, 0 CONTRATADO devera reexecutar as obras,
passando a contar os prazos para pagamento e demais compromissos da CONTRATANTE a
partir da data da efetiva aceitac;::ao.
Paragrafo

Segundo - 0

objeto do presente Contrato sera recebido:
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a)
Provisoriamente, na forma prevista nos arts.
501 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUT
a
504
do RGCA F, mediante
apresentac;::ao
da Certidao Negativa de Debito (CND) junto ao INSS, da mesma CND
relativa a obras, do Certificado de Regularidade da Situac;::ao
Fiscal junto ao FGTS e
da quitac;::ao
do ISS.
b)
Definitivamente, ap6s 0 decurso do prazo de conservac;::ao
e verificada a perfeita
adequac;::ao
do objeto aos termos contratuais, observado 0 disposto nas clausulas
segunda e d ec i.ma+p
rLrne
i ra do presente Contrato, 0 artigo 502, p araqra f o un i.co do
RGCAF.
Paragrafo
Terceiro
- 0 recebimento provis6rio ou definitivo, nao
exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranc;::a
da obra ou servic;::o,
nem a
etico-profissional pela perfeita execuc;::ao
do Contrato.

CLAUSULA DEClMA-SETIMA
- zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGF
(FORt;AMAIOR) - Os moti vos de forc;::a
maior
que possam impedir 0 CONTRATADO de cumprir as etapas e 0 prazo do contrato, deverao
ser alegados oportunamente, mediante requerimento protocolado. Nao serarconsideradaszyxwvutsrq
quaisquer
e zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Le qa coe s ba s e ada s em greve
ou em o:?nC id
com uni7d
n~ ceitdS

:J,.

.
Telefone: 3878-7878

Fax:3878-7850

fls. 6924

E-mail:georio@rio.rj.gov.br

pela Fiscalizayao, nas epocas oportunas. Os motivos de forya maior poderao autorizar
a suspensao da execuyao do Contrato.
CLAUSULA

CONTRATANTE suspender a
justificativas.

DECIMA-OITAVA

execucao

do

- (SUSPENSA.ODA EXECUC;A.O)- E facultado a
Contrato e a contagem dos prazos mediante

CLAUSULA DECIMA-NONA
- (SANC;OESADMINISTRATIVAS) - A recusa do
Aclj
ud i cat arLo em assinar 0 Contrato no prazo estipulado no Edital, bern como a
inexecuyao, total ou parcial do contrato, a execuyao imperfeita, a mora na execuyao,
ou qualquer inadimplemento ou Ln f racao contratual do CONTRATADO, sem prejuizo da
responsabilidade civil e criminal que couber e garantida a defesa previa, f i.ca
ra
sujeita as seguintes san coes previstas no art. 589 do RGCAF e no art. 87 da Lei
Federal n~ 8.666/93. As penalidades serao:
a) Advert€mcia;
b) Multa moratoria de 1% (urnpor cento) quando verificado atraso no cumprimento
t.a
ri.o ao dia sobre 0 valor da Nota de
da obr.i.qa
cao assumida, aplicada ao Ad j ud.i.ca
Empenho ou do Contrato, ou se for 0 caso, do respectivo saldo nao atendido;
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c) Multa de ate 20% (vinte por cento) sobre 0 valor total do Contrato (no
descumprimento integral) ou, quando for 0 caso do artigo 530, III, do RGCAF, sobre 0
saldo reajustado dos serviyos nao executados;
d) Suspensao temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com a
Administrayao pelo prazo de ate 2 (dois) anos, e
e) Dec.l.a
racao de inidoneidade para licitar e contratar com a Admt.n
i.s
t zyxwvutsrqponm
racao,
conforme inciso IV do art. 87 da Lei Federal n~ 8666/93.
As sancoes previstas nesta cLausula podem
Paragrafo
Primeiro
cumular-se e nao excluem a possibilidade de rescisao unilateral do Contrato.
Paragrafo
Segundo
As multas deverao ser recolhidas junto a
Fundayao GEO-RIO no prazo de 03 (tres) dias uteis, contados da publicayao no Diario
Oficial do Municipio do Rio de Janeiro - D.O.RIO do ato que as impuser, do qual 0
CONTRATADO tera, tambem, conhecimento, na conformidade do artigo 595 do RGCAF.
Paragrafo Terceiro - Se, no prazo previsto no paragrafo anterior,
nao for feita a prova do recolhimento da multa, promover-se-ao as medidas necessarias
ao seu desconto da garantia prestada, se caucao em dinheiro, mediante despacho
regular da autoridade contratante.
Paragrafo Quarto - 0 valor da multa aplicada tambem podera ser pago
quando do recebimento da fatura, se assim 0 requerer 0 CONTRATADO.
Paragrafo Quinto - Nenhurn pagamento sera efetuado ao CONTRATADO
antes da comprovayao do recolhimento da multa ou da prova de sua relevayao por ate da
Adrni.n.i
st.r
acao, bern como antes da recomposi.ca
o do valor original da garantia, que
tenha side descontado em virtude de multa imposta.
Paragrafo
Sexto
As multas nao tern carater compensatorio, e,
assim, 0 pagamento delas nao eximira 0 CONTRATADO da responsabilidade pelas perdas e
danos decorrentes das Ln.f
racoes cometidas, conforme previsto no art. 589 caput do
RGCAF.

Setimo - zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Nos casos em quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONM
0
valor da rnul
ta venha ser
valor desta devera ser recomposto no prazo maximo dezyxwvutsrqpo
48
(quarenta e oito) horas, sob pena de rescisao administrativa do Contra~o.
Paragrafo

descontado da garantia,

0

f

.
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CLAUSULA VIGESlMA
(RECURSOS)- Contra as decisoes
resultarem penalidade, 0 Contratado podera, sempre sem efeito suspensivo:

de

que

a) Pedido de reconsiderayao, no prazo de 10 (dez) dias uteis, da ciencia que tiver
tido das decisoes;
b) Recurso a ser interposto perante a autoridade imediatamente superior, no prazo
de 5
(cinco) dias uteis da
c.i
eric
i.a do
indeferimento do
Pedido
de
Reconsiderayao, mediante deposito previo do valor da multa, em moeda corrente,
na Tesouraria da CONTRATANTE;
c) Representayao, no prazo de 5 (cinco) dias uteis da intima9ao da decisao
relacionada com 0 objeto da licita9ao ou do contrato, de que nao caiba recurso
hierarquico.

CLAUSULA VIGESlMA-PRlMElRA
(RESCISAO)
A CONTRATANTE pode ra
rescindir administrativamente 0 Contrato, por ate unilateral, na ocorrencia das
hipoteses previstas no art. 529 do RGCAF e no art. 78, incisos I a XII, XVII e XVIII
da Lei Federal n~ 8.666/93, mediante decisao fundamentada, assegurado 0 contradit6rio
e a ampla defesa e observados 0 paragrafo segundo e incisos do art. 79 da Lei Federal
nO 8.666/93.
Paragrafo Primeiro - A decretayao da resclsao, operara seus efeitos
a partir da publica9ao do Ato Administrativo no D.O.RIO.

imediatamente

0

Paraqrafo Segundo - Rescindido 0 Contrato a Administrayao assumira
seu objeto no local e no estado que sua execuyao se encontrar.

Paragrafo Terceiro - Na decretayao da rescisao, 0 CONTRATADO, alem
das demais sancoes cabiveis, f i.ca
ra sujeita a multa de ate 20% (vinte por cento)
calculada sobre 0 saldo reajustado na forma da Clausula Quinta deste Contrato, das
obras nao executadas, por conta da qual revertera a CONTRATANTE 0 valor da garantia,
sem prejuizo da re t encao de cred.i
t os, da zeposi.cao de Lmport.anc.i.a
s indevidamente
recebidas e das perdas e danos que forem apurados. 0 excesso acaso existente entre a
soma do valor das mul tas e 0 valor da garantia sera cobrado na forma prevista na
Clausula Decima Nona.
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sao sem que caiba culpa ao
Paragrafo Quarto
Decretada a rescizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPO
CONTRATADO, 0 mesmo sera ressarcido dos prejuizos comprovados que houver sofrido,
tendo ainda direito a:
a) devolu9ao da garantia;
b) pagamentos devidos pela execuyao do Contrato ate a data da rescisao, e
c) pagamento do custo de desmobilizayao (caso haja) .
Paraqrafo Quinto - Decreta a resc.i
sao por culpa do CONTRATADO, 0
mesmo somente tera direito ao recebimento das faturas relativas as obras ou servi90s
executados ate a data da rescisao e apenas daquelas que estiverem em condiyoes de
aceitayao.

CLAUSULA VIGESlMA-SEGUNDA -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFED
0 CONTRATADO nao pode ra subcontratar,
nem ceder, sem a previa e expressa anuenc.i
a da FUNDA~AO GEO-RIO e sempre mediante
instrumento proprio, a ser publicado no D.O.Rio.
Paragrafo Primeiro - Fica expressamente vedada a possibilidade de
subcontrata9ao de cooperativas~

.

~7;J:~ R IO
>' J'

~-.-

Paragrafo Segundo - 0 subcontratado sera responsavel, junto com a
Adjudicataria, pelas obriga~oes decorrentes do objeto do contrato, inclusive as
atinentes ao Contratado, descritas na Clausula Decima Quarta, quanto aos aspectos
previdenciarios e trabalhistas, respondendo nos limites da subcontrata~ao, sendo-lhe
aplicavel, assim como a seus socios, as limita~oes convencionais e legais.
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DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Obras
I),
"( zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Fundacao Instituto de oeotecnrca do Municipio do Rio de Janeiro
PREFEITURA
Campo de Sao crtstovao, 268 - 12.e 32.andares - Sao Cristovao.
GEO-RIO
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CLAUSULA VIGESlMA-TERCElRA - (DAS cLAUSULAS EXORBITANTES) - Fazem
parte do presente Contrato as prerrogativas constantes no art. 58 dazyxwvutsrqponmlkjihgfe
L e i Federal n~
8666/93.
Paragrafo Unico - Sao clausulas essenciais do presente Contrato:
a)
inadmissibilidade de qualquer direito de reten~ao sobre as obras executadas;
b)
impossibilidade do CONTRATADO valer-se da exce~ao de inadimplemento, como
fundamento para a unilateral interrup~ao da obra, observada a faculdade prevista no
art. 78, XV da Lei Federal n~ 8666/93;
c)
0 usa
das marcas, patentes, registros, processos e licen~as relativas a
execucao deste Contrato sao de inteira e exclusiva responsabilidade do CONTRATADO,
que tambem se obriga a eximir a CONTRATANTE das conseqtienciasde qualquer utiliza~ao
indevida, e
si coes deste Contrato, do
d) a eventual t.o
Leranc i a de qualquer Ln f racao as di.spo
Edital, da legisla~ao ou das normas aplicaveis nao configurara nova~ao, ren~ncia
ou perda de quaisquer direitos da CONTRATANTE ou do CONTRATADO.
CLAUSULA VIGESlMA-QUARTA - (DOTAc;:Ao
ORC;:AMENTARIA) OS recursos
rie
cessari.o
s a execucao das obras ora contratados correrao a conta do Programa de
Trabalho 15.41.15.543.0023.3539, Codigo de Despesa 4.4.90.51.01-100, tendo side
empenhada a Lmport anci a de R$19.816.157,30(dezenove miLhoes oitocentos e dezesseis
mil cento e cinquenta e sete reais e trinta centavos), atraves da Nota de Empenho n~
2015/000105, ficando 0 restante a ser empenhado a conta do orcamen t o do proximo
exercicio.
CLAUSULA VIGESlMA-QUINTA - (FORO) - Fica eleito 0 foro da Cidade do
Rio de Janeiro para dirimir quaisquer d~vidas oriundas do presente Contrato,
renunciando as partes desde ja a qualquer outr~, por mais especial ou privilegiado
que seja.
CLAUSULA VIGESlMA-SEXTA - (PUBLICAc;:AO)
- 0 CONTRATADO promovera a
publica~ao do extrato deste instrumento no Diario Oficial do Municipio no prazo de 20
(vinte) dias contados da sua assinatura, a expensas do CONTRATADO.
CLAUSULA VIGESlMA-SETlMA - (FISCALIZAc;:Ao
FINANCElRA E ORC;:AMENTARIA)
- A CONTRATANTE providenciara a remessa de copias autenticas do presente instrumento
ao Tribunal de Contas do Municipio no prazo de 10 (dez) dias, contados da sua
publica~ao.
CLAUSULA VIGESlMA-OITAVA - (DAS DISPOSIC;:OES
FINAlS) a) Nos termos da Leqi.s
Lacao vigente, e nu Lo de pleno direito 0 reajuste de pre.cos
com periodicidade inferior a 12 (doze) meses, de acordo com os arts. 1~ e 2~ do
Decreto Municipal n~ 19.810/01, alterado pelo Decreto nO 31.886, de 03/02/2010.
b) 0 Contratado obriga-se a manter, durante todo 0 periodo de execuc;:aodo Contrato,
as condi~oes de habilita~ao juridica, qualifica~ao tecnica, qualifica~ao econ6micofinanceira e regularidade trabalhista e fiscal exigidas no Edital que instruiu esta
licita~ao onde foram licitadas as obras objeto do presente instrumento e 0 teor da
sua proposta de pre~o, sob pena de rescisao do Contrato.

f

c) Os ensaios, os testes e demais provas requeridas por normas t.e
cnizyxwvutsrqponmlkjihgfedcb
cas oficiais
para a ve ri f i cacao da boa execucao das obras objeto deste con/t'rato,corremzyxwvutsrqp
a
conta do C ontratado.
~ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
~

~

.
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E por estarem justos e acordados, assinam 0 presente em 04 (quatro)
vias de igual teor e forma, na preserica de 02 (duas) testemunhas, que t.ambem 0
assinam.

PELA GEO-RIO:
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MAR~Jo~
1tErffiOt-A
MACHADO
Engenheiro~CREA/RJ n~ 85-1-01521-3
Presidente da Fundayao Instituto de Geotecnica
do Municipio ,dO Rio djlJaneir~O-RTOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWV

L
PELO CONTRATADO:

TESTEMUNHAS:

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVU
t / (_ _ _ ;:_ _ _ -

CO~6RCIO INFRA OLIMPICO
Clovis Salioni Junior
CPF n0266.963.728

.)~cJ-A-A~

,

ORLANDO D~AGUIAR GUEDES JUNIOR
Matr. 85/695.079-4
ASSESSOR-CHEFE DA ASSESSORIA
JURIDICA DA GEO~RIO

ASSESSOR-CHEFE DA ASSESSORIA DE
PLANEJAMENTO E OR~ ENTO DA GEO-RIO
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De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

COTIA - 1 OFICIO CIVEL
segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019 10:58
ANA CRISTINA PINTO ROCHA
ENC: Oficio Acórdão AI - nº 2247818-03.2018.8.26.0000 (1ª Instância nº
1007732-88.2016.8.26.0152 )
14643.pdf

Anexos:

ROGERIO NOGUEIRA
Coordenador
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
1º Ofício Cível da Comarca de Cotia.
Avenida Professor Manoel José Pedroso, 1806 - Parque Bahia - Cotia/SP - CEP: 06717-100
Tel: (11) 4703-2725
E-mail: rogerionogueira@tjsp.jus.br

De: ROGERIO FRAISSAT TERSARIOL
Enviado: sexta-feira, 15 de fevereiro de 2019 14:13
Para: COTIA - 1 OFICIO CIVEL
Assunto: Oficio Acórdão AI - nº 2247818-03.2018.8.26.0000 (1ª Instância nº 1007732-88.2016.8.26.0152 )

São Paulo, 15 de fevereiro de 2019.
Ofício nº 0363/2019 - 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento nº 2247818-03.2018.8.26.0000
Processo nº 1007732-88.2016.8.26.0152 (1ª Instância)
Agravantes: Geosonda S.A. (Em Recuperação Judicial) e CVS Administração de Bens e Participações Ltda
Agravado: O Juízo
Interessados: Maurício Galvão de Andrade (Administrador Judicial) e Mga Consultoria

Meritíssimo(a) Juiz(a),
Por determinação do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator FORTES
BARBOSA, transmito a Vossa Excelência cópia do v. acórdão proferido nos autos de Agravo de
Instrumento acima especificados, para as providências devidas.
(Em caso de solicitação de informações, favor remetê-las em formato PDF, para sj3.1.6.1@tjsp.jus.br na
forma do Comunicado CG nº 02/2014)
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ANA CRISTINA PINTO ROCHA

fls. 6931

ROGERIO FRAISSAT TERSARIOL
Supervisor de Serviço

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
SJ3.1.6 GRUPO DE CÂMARAS RESERVADAS DE DIREITO EMPRESARIAL
Tel: (11) 3292-4900 - Ramal 2320 / Tel (11) 3115-0749
E-mail: rtersariol@tjsp.jus.br

AVISO - O remetente desta mensagem é responsável por seu conteúdo e endereçamento. Cabe ao destinatário dar a ela tratamento adequado. Sem a
devida autorização, a reprodução, a distribuição ou qualquer outra ação, em desconformidade com as normas internas do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo (TJSP), são proibidas e passíveis de sanções.
Se eventualmente aquele que deste tomar conhecimento não for o destinatário, saiba que a divulgação ou cópia da mensagem são proibidas. Favor
notificar imediatamente o remetente e apagá-la. A mensagem pode ser monitorada pelo TJSP.
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ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
2247818-03.2018.8.26.0000, da Comarca de Cotia, em que são agravantes
GEOSONDA S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e CVS ADMINISTRAÇÃO
DE BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA, é agravado O JUÍZO.
ACORDAM, em 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento
em parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
AZUMA NISHI (Presidente sem voto), HAMID BDINE E CESAR CIAMPOLINI.
São Paulo, 13 de fevereiro de 2019.
FORTES BARBOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica
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Agravo de Instrumento nº 2247818-03.2018.8.26.0000
Agravantes: Geosonda S.A. (Em Recuperação Judicial) e CVS Administração
de Bens e Participações Ltda
Agravado: O Juízo
Interessados: Maurício Galvão de Andrade (Administrador Judicial) e Mga
Consultoria
Comarca: Cotia

n. na origem: 1007732-88.2016.8.26.0152
Voto 14643
EMENTA
Recuperação judicial Pedido de dispensa de apresentação
de certidões negativas para corroborar a regularidade fiscal
das recuperandas Contratos administrativos já firmados e
em execução Manutenção da isonomia prevista no artigo
3º da Lei 8.666/1993 Participação em obras públicas com
o recebimento de valores indispensáveis ao soerguimento e
à preservação da atividade empresarial Ressalva quanto à
inviabilidade de uma dispensa genérica mantida Tutela
recursal confirmada Recurso provido em parte.

Cuida-se

de

agravo

de

instrumento

tirado contra decisão proferida pelo r. Juízo
de

Direito

da

1ª

Vara

Cível

da

Comarca

de

Cotia, que, em sede de recuperação judicial,
deferiu o pedido de dispensa de apresentação
das certidões negativas exigidas em licitações
com participação das recuperandas, ressalvando
que não cabe a dispensa genérica de qualquer
certidão
cumprir

impeditiva,
os

demais

devendo
requisitos

a

recuperanda

prescritos

na

licitação. Foram rejeitados, ainda, os embargos
de

declaração

apresentados

pelas

agravantes,

consignando-se que os débitos tributários não
ficam

sujeitos

à

recuperação

Agravo de Instrumento nº 2247818-03.2018.8.26.0000 -Voto nº
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

dever de adimplir com suas obrigações fiscais.
Por fim, foi destacado que não cabe ao r. Juízo
de origem obrigar o ente contratante a isentar
a

recuperanda

de

apresentar

as

certidões

negativas de débitos tributários (fls. 6.273 e
6.278 dos autos de origem).
As agravantes, em síntese, argumentam
que

nos

contratos

celebrados

com

o

Poder

Público, há obrigação expressa de apresentação
de determinadas certidões, cuja expedição está
impossibilitada, razão pela qual, estariam, à
mercê de exigências descabidas de autarquias.
Aduzem

que

o

indeferimento

impossibilita

seu

soerguimento, trazendo risco ao resultado útil
do

processo.

Asseveram

recuperação

caber

judicial

ao

Juízo

reconhecer

da
a

inexigibilidade da determinação de apresentação
das certidões em questão para com as Fazendas
Públicas, pois é quem possui total conhecimento
de sua atividade e necessidade de soerguimento.
Pretendem
inclusive

o

provimento
com

o

do

presente

deferimento

de

recurso,
efeito

suspensivo, para que seja suspensa a exigência
de

apresentação

Débito

e

de

de

Certidões

Recuperação

Negativas

Judicial

para

de
a

contratação com o Poder Público (fls. 01/16).
Foi indeferido o pedido de antecipação
de tutela recursal (fls. 141/143).
Agravo de Instrumento nº 2247818-03.2018.8.26.0000 -Voto nº
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
agravante

ajuizou

pedido

de

reconsideração (fls.147/151), que foi deferido,
sendo

antecipada

a

tutela

recursal

requerida

para dispensar a recorrente da apresentação de
certidões

fiscais

contratos

negativas

administrativos

em
já

relação

aos

celebrados

e

enumerados (fls. 155/158).
A administradora judicial manifestou-se
pelo provimento do recurso (fls.162/164).
Houve

oposição

ao

julgamento

virtual

(fls. 146).
É o relatório.
As agravantes pretendem seja suspensa a
exigência

de

apresentação

de

Certidões

Negativas de Débito para a contratação com o
Poder Público.
O Juízo de origem deferiu o pedido de
dispensa

de

apresentação

das

certidões

negativas atinentes à distribuição de ações de
natureza

recuperacional

e

exigidas

em

licitações com a participação das recuperandas,
com

a

ressalva

genérica

de

devendo

as

de

que

qualquer

não

cabe

certidão

recorrentes

a

dispensa

impeditiva,

cumprir

os

demais

requisitos prescritos na licitação.
O recurso merece provimento parcial.
A
segundo

pretensão

alegam,

de

das

agravantes

exigência

feita

decorre,
por

seus

contratantes, porquanto, “sem as CND's/CNDT's o
grupo Geosonda não participaria da realização
das

obras

gerando,

inclusive,

Agravo de Instrumento nº 2247818-03.2018.8.26.0000 -Voto nº
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de engenharia.”
Consoante se extrai da prova documental
acostada ao instrumento, a agravante Geosonda
S/A participa de dois consórcios públicos, como
uma das empresas contratadas, sendo o primeiro
intitulado

de

“Consórcio

Novo

Túnel”,

que

celebrou o 'Contrato de Execução de Obras para
o

Distrito

Secretaria
Serviços
33/43)

Federal
de

Estado

Públicos
e

o

nº

004/2016'

de

do

com

a

Insfraestrutura

e

Distrito

segundo,

que

Federal”(fls.

foi

denominado

“Consórcio Contenção Candeias/Salvador”, tendo
sido

contratado

Desenvolvimento

pela

Urbano

do

Companhia
Estado

da

de

Bahia

CONDER (Convênio 013/16) (fls. 50/78).
Assim,
respectivos

ultrapassada

certames

a

públicos,

fase

dos

concluída

a

licitação e já estando em curso a execução dos
referidos
agravante

contratos
foi

administrativos,

instada

a

comprovar

a
sua

regularidade fiscal (fls. 106/108) no tocante
ao contrato já celebrado com a Secretaria de
Estado de Insfraestrutura e Serviços Públicos
do

Distrito

Federal,

tendo

em

vista

a

necessidade de celebração de termo aditivo para
a

retirada

da

consorciada

Infraestrutura

Ltda,

destacado

que

a

certidões

só

WVG

ocasião

falta

de

poderia

Construções
em

que

apresentação

ser

suprida

e

foi
das
por

determinação expressa do Juízo da recuperação
Agravo de Instrumento nº 2247818-03.2018.8.26.0000 -Voto nº
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Infere-se,

então,

que

a

pretendida

dispensa das certidões negativas concretamente
exigidas nas contratações já concretizadas não
possibilitaria a participação da agravante em
nova

licitação

condão

de

pública,

atualizar

apresentada,

mas

a

apenas

teria

documentação

corroborando

sua

o

antes

regularidade

fiscal, na medida em que já foram firmados os
contratos administrativos e estão em execução.
Desta

feita,

foi

antecipada

a

tutela

recursal por intermédio da decisão de folhas
155/158,

na

medida

em

que

o

acolhimento

da

pretensão não propiciou a participação indevida
da

recorrente

num

novo

certame

público,

com

potencial violação da isonomia entre todos os
concorrentes, que está prevista no artigo 3º da
Lei

8.666/1993,

mas

pelo

que

se

verifica,

apenas permitiu a manutenção da contratação já
concretizada.
Vislumbra-se,

portanto,

pelos

fundamentos ora explicitados, que a pretensão
merece

prosperar,

possibilidade

de

mormente
a

se

agravante

considerada
participar

a

das

obras públicas apontadas, com o recebimento dos
valores

indispensáveis

ao

soerguimento

e

à

frente

à

preservação da atividade empresarial.
É
redação

preciso,

adotada

por

para

outro
o

lado,

pleito

original

e

deduzido em primeira instância, reproduzida em
segunda instância de maneira fragmentada, fazer
Agravo de Instrumento nº 2247818-03.2018.8.26.0000 -Voto nº
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atacada,

frisando

a

inviabilidade

de

uma

dispensa de toda e qualquer certidão destinadas
à participação em certames licitatórios.
Conforme

o

exposto

em

voto

proferido

quando do julgamento do Agravo de Instrumento:
2073849-78.2017.8.26.0000,

só

é

possível,

diante do requerimento de recuperação judicial,
uma dispensa específica, sempre voltada para a
situação

concreta

características

e

derivada

particulares

de

das

uma

dada

licitação. Uma dispensa total e geral não pode
ser concedida.
Cabe

reproduzir

uma

parcela

da

fundamentação esposada quando do julgamento do
recurso acima nomeado, no sentido de que:
“Não
dispensa

há

dúvida

de

discutida]

que

pode

a

medida

ser

[a

oportuna

e

adequada para o soerguimento da atividade
empreendida

por

recuperanda,
depende

de

Público

para

uma

em

especial

contratações
a

determinada
quando
com

obtenção

de

o

ela
Poder

faturamento.

Não se pode, porém, ao meu ver, admitir
uma dispensa genérica, sem que se atente
para

o

conteúdo

concreto

de

um

certame

licitatório aberto.
A

hipótese

não

se

confunde

com

a

dispensa da apresentação de certidões para
o

processamento

próprio

pedido

ou
de

o

deferimento

recuperação

Agravo de Instrumento nº 2247818-03.2018.8.26.0000 -Voto nº
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direcionada

contratos

à

celebração

administrativos,

com

o

de

fim

de

que o licitante demonstre sua idoneidade e
capacidade

para

futuros

derivados

e

cumprimento
dos

de

deveres

correspondentes

contratos administrativos.
Como o mencionado na decisão atacada, o
texto

do

artigo

11.101/2005

traz

52,

inciso

referência

II
ao

da

Lei

assunto,

excepcionando as contratações com o Poder
Público de eventual dispensa da exibição
de certidões negativas, e os artigos 29,
inciso

IV

e

31,

inciso

II

da

Lei

8.666/1993, também, exigem a exibição de
“certidão

negativa

concordata

de

expedida

pelo

falência

ou

distribuidor

da

sede da pessoa jurídica, ou de execução
patrimonial,

expedida

no

domicílio

da

pessoa física” ou de débitos perante as
Fazendas Públicas, conjugando-se, quanto à
Seguridade Social, o artigo 195, §5º da
Constituição da República.
Ademais, o inciso XXI do artigo 37 da
própria Carta Magna exige, por outro lado,
seja assegurada a igualdade de condições a
todos

os

licitantes,

de

maneira

que

o

deferimento de uma dispensa geral e sem o
exame

pontual

licitatório
inclusive,

o

de

um

determinado

em

curso,

teor

de

seu

certame

confrontado,
edital,

pode

conduzir, em sentido contrário ao proposto
Agravo de Instrumento nº 2247818-03.2018.8.26.0000 -Voto nº
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pelo

digno

situação

Desembargador

de

indevido

Relator,

a

uma

favorecimento

da

recuperanda, com prejuízo evidente de quem
cumpriu,

com

a

devida

retidão,

suas

obrigações fiscais.
A matéria já foi objeto de discussão
recente no âmbito desta Câmara Reservada,
ao ser apreciado o Agravo de Instrumento
2203520-91.2016.8.26.0000,

quando

o

desembargador Hamid Bdine expôs as mesmas
preocupações aqui explicitadas, fazendo um
histórico

dos

numerosos

julgados

já

proferidos nos últimos cinco anos sobre o
assunto, conduzindo a um abrandamento das
exigências
chama

a

feitas

atenção

às

recuperandas,

decisão

proferida

mas
pelo

Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, membro
da

Colenda

Tribunal
2016,

no

de

3ª

Turma

Justiça

Recurso

do

em

29

E.
de

Especial

Superior
agosto

de

1.601.506 SC,

ressaltando que o pedido de dispensa de
apresentação
apreciado

de

certidão

diante

considerada
Administração

a

de

um

postura
numa

dada

caso

deve

ser

concreto,

assumida
licitação

pela
e

da

posição contraposta da recuperanda.
Na espécie, o pleito formulado não se
volta a um determinado certame licitatório
e

não

é

afirmada

uma

indevida

postula

discriminatória da Administração; o pedido
é

genérico

e,

como

Agravo de Instrumento nº 2247818-03.2018.8.26.0000 -Voto nº
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adequado

um
e

controle
voltado

judicial
para

mais

situações

concretas, o que se equipara a um pedido
de

salvo-conduto,

regras

incompatív0el

constitucionais

e

com

legais

as

acima

referidas.”
É
quanto

à

preciso,

então,

inviabilidade

manter
de

a

uma

ressalva
genérica

dispensa, deferida a dispensa desejada apenas
quanto aos dois certames e às duas contratações
acima referenciadas.
parcial

Corolário

do

provimento

do

exposto,
recurso

impõe-se
para

que

o

seja

reformada a decisão recorrida, confirmando-se a
tutela recursal concedida, ficando dispensada a
agravante da apresentação de certidões fiscais
negativas

em

relação

aos

contratos

administrativos referidos no presente recurso.
Dá-se, por isso, provimento parcial ao
agravo.
Fortes Barbosa
Relator

Agravo de Instrumento nº 2247818-03.2018.8.26.0000 -Voto nº
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE COTIA
1ª VARA CÍVEL
Rua Topázio, 585, Jardim Nomura - CEP 06717-235, Fone: (11) 4703-2725,
Cotia-SP - E-mail: cotia1cv@tjsp.jus.br

Processo nº:
Classe - Assunto
Requerente:
Tipo Completo da Parte
Passiva Principal <<
Informação indisponível
>>:

1007732-88.2016.8.26.0152
Recuperação Judicial - Recuperação judicial e Falência
Geosonda S/A e outro
Nome da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Seung Chul Kim

Vistos.
Fls. 6894/6899: Nos termos da decisão anterior e conforme julgado no AgI
2247818-03.2018.8.26.0000, defiro a dispensa apenas com relação aos contratos mencionados.
Expeça-se o necessário.
Indefiro a dispensa genérica, expressamente vedada no acórdão.
Considerando o prazo já decorrido, informe a data da Assembleia.
Int.
Cotia, 18 de fevereiro de 2019.

Processo nº 1007732-88.2016.8.26.0152 - p. 1

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SEUNG CHUL KIM, liberado nos autos em 18/02/2019 às 16:55 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1007732-88.2016.8.26.0152 e código 43A0D4D.

DECISÃO

fls. 6943

Emitido em: 19/02/2019 10:23
Página: 1

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE RELAÇÃO

Certifico e dou fé que o ato abaixo, constante da relação nº 0045/2019, foi disponibilizado na página
3327/3338 do Diário da Justiça Eletrônico em 19/02/2019. Considera-se data da publicação, o primeiro dia útil
subseqüente à data acima mencionada.

Advogado
Carlos Roberto Deneszczuk Antonio (OAB 146360/SP)
Elza Megumi Iida (OAB 95740/SP)
Carlos Alberto Almeida (OAB 106731/SP)
Sandro Domenich Barradas (OAB 115559/SP)
Mário de Freitas Macedo Filho (OAB 14630/RS)
Fernando Cilio de Souza (OAB 121592/SP)
Carlos Eduardo Lapa Pinto Alves (OAB 240573/SP)
Luiz Guilherme Pennacchi Dellore (OAB 182831/SP)
Rita Cristina Franco Barbosa Araujo de Souza (OAB 152702/SP)
Jairo Araujo de Souza (OAB 267162/SP)
João Joaquim Martinelli (OAB 175215/SP)
Eduardo Malucelli (OAB 36011/PR)
Marcos Augusto Malucelli (OAB 5403/PR)
Thiago Jose Hipolito Vieira (OAB 297482/SP)
Gabriela Menezes Hipolito Vieira (OAB 346957/SP)
Aguinaldo Pereira (OAB 374578/SP)
Guilherme Justino Dantas (OAB 146724/SP)
Bruno Molina Meles (OAB 299572/SP)
Maria de Jesus Ferreira Correa (OAB 10254/CE)
Mauro Vinicius Sbrissa Tortorelli (OAB 151716/SP)
Ana Maria Della Nina Esperança (OAB 285535/SP)
Erika Chiaratti Munhoz Moya (OAB 132648/SP)
Sandra Lara Castro (OAB 195467/SP)
Fabiola Ferramenta Muniz de Faria (OAB 133284/SP)
Joao Batista Tamassia Santos (OAB 103918/SP)
Hudson Moreira da Silva (OAB 216053/SP)
Diogo Saia Tapias (OAB 313863/SP)
Omar Mohamad Saleh (OAB 266486/SP)
Carlos Eduardo da Costa Pires Steiner (OAB 139138/SP)
Claudenir Pigao Micheias Alves (OAB 97311/SP)
Dorival Jose Klein (OAB 149514/SP)
Pedro Carneiro Sales (OAB 39996/BA)
Alex Moreira dos Santos (OAB 182101/SP)
Vagner Aparecido Alberto (OAB 91094/SP)
Lucas Gomes de Azevedo (OAB 375321/SP)
Jonas Pereira Fanton (OAB 273574/SP)
Gustavo Muff Machado (OAB 154021/SP)
Sueli Aparecida Rodrigues Ugarte (OAB 151729/SP)
Victor Luis de Salles Freire (OAB 18024/SP)
Paulo Sergio Basilio (OAB 113043/SP)
Brisa Maria Folchetti Darcie (OAB 239836/SP)
Daniel de Aguiar Aniceto (OAB 232070/SP)
João Alfredo Stievano Carlos (OAB 257907/SP)
Alessandro Nezi Ragazzi (OAB 137873/SP)
Moacil Garcia (OAB 100335/SP)
Emerson Toro de Abreu (OAB 150393/SP)
Luis Antonio Giampaulo Sarro (OAB 67281/SP)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DECIO LUCIO CANDIDO DA SILVA, liberado nos autos em 19/02/2019 às 10:24 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1007732-88.2016.8.26.0152 e código 43A8853.
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Emitido em: 19/02/2019 10:24
Página: 2

Miguel Luis Castilho Mansor (OAB 139405/SP)
Eduardo Silva Gatti (OAB 234531/SP)
Pablo Dotto (OAB 147434/SP)
Patricia Aparecida Lasclota (OAB 197475/SP)
Stefano Cocenza Sternieri (OAB 306967/SP)
MANUELA SAMPAIO SARMENTO E SILVA (OAB 18454/BA)
Romina Vizentin Domingues (OAB 133338/SP)
Eduardo Oliveira de Almeida (OAB 422256/SP)
Karine Gonçalves Scarano (OAB 258005/SP)
Rogério Bueno Antunes (OAB 299005/SP)
Debora Romano (OAB 98602/SP)
MARTINS E MEDEIROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS (OAB 11785/SP)
Thiago Galvão Severi (OAB 207754/SP)
Paulo Roberto Runge Filho (OAB 286895/SP)
Rafael Antonio da Silva (OAB 244223/SP)
Cibele dos Santos Tadim Neves Spindola (OAB 292177/SP)
Andrea Alves dos Santos Cardoso de Souza (OAB 138487/SP)
Anderson Cardoso de Souza (OAB 179823/SP)
Pedro Victor Lannes Botelho Leite Marticorena (OAB 358808/SP)
Nanci Regina de Souza Lima (OAB 94483/SP)
Marcelo Augusto de Barros (OAB 198248/SP)
Cylmar Pitelli Teixeira Fortes (OAB 107950/SP)
Eduardo Takemi Dutra dos Santos Kataoka (OAB 299226/SP)
Adrianna Chambo Eiger (OAB 305533/SP)
Ângela Ventim Lemos (OAB 32870/BA)
Laerte Angelo (OAB 297796/SP)
Waldemar Cury Maluly Junior (OAB 41830/SP)
Felipe Valente Maluly (OAB 358902/SP)
Antonia Valneide Pinheiro (OAB 289645/SP)
Vanderlei Batista da Silva (OAB 109942/SP)
Juliana Fulgêncio Botelho Guimarães (OAB 368439/SP)
Marília Mateus Marques (OAB 391131/SP)

Teor do ato: "Nota do Cartório: Certidão de objeto e pé disponível para impressão "on-line"."

Cotia, 19 de fevereiro de 2019.
Decio Lucio Candido da Silva
Escrevente Técnico Judiciário

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DECIO LUCIO CANDIDO DA SILVA, liberado nos autos em 19/02/2019 às 10:24 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1007732-88.2016.8.26.0152 e código 43A8853.
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Emitido em: 21/02/2019 11:05
Página: 1

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE RELAÇÃO

Certifico e dou fé que o ato abaixo, constante da relação nº 0050/2019, foi disponibilizado na página
2828/2836 do Diário da Justiça Eletrônico em 21/02/2019. Considera-se data da publicação, o primeiro dia útil
subseqüente à data acima mencionada.

Advogado
Carlos Roberto Deneszczuk Antonio (OAB 146360/SP)
Elza Megumi Iida (OAB 95740/SP)
Carlos Alberto Almeida (OAB 106731/SP)
Sandro Domenich Barradas (OAB 115559/SP)
Mário de Freitas Macedo Filho (OAB 14630/RS)
Fernando Cilio de Souza (OAB 121592/SP)
Carlos Eduardo Lapa Pinto Alves (OAB 240573/SP)
Luiz Guilherme Pennacchi Dellore (OAB 182831/SP)
Rita Cristina Franco Barbosa Araujo de Souza (OAB 152702/SP)
Jairo Araujo de Souza (OAB 267162/SP)
João Joaquim Martinelli (OAB 175215/SP)
Eduardo Malucelli (OAB 36011/PR)
Marcos Augusto Malucelli (OAB 5403/PR)
Thiago Jose Hipolito Vieira (OAB 297482/SP)
Gabriela Menezes Hipolito Vieira (OAB 346957/SP)
Aguinaldo Pereira (OAB 374578/SP)
Guilherme Justino Dantas (OAB 146724/SP)
Bruno Molina Meles (OAB 299572/SP)
Maria de Jesus Ferreira Correa (OAB 10254/CE)
Mauro Vinicius Sbrissa Tortorelli (OAB 151716/SP)
Ana Maria Della Nina Esperança (OAB 285535/SP)
Erika Chiaratti Munhoz Moya (OAB 132648/SP)
Sandra Lara Castro (OAB 195467/SP)
Fabiola Ferramenta Muniz de Faria (OAB 133284/SP)
Joao Batista Tamassia Santos (OAB 103918/SP)
Hudson Moreira da Silva (OAB 216053/SP)
Diogo Saia Tapias (OAB 313863/SP)
Omar Mohamad Saleh (OAB 266486/SP)
Carlos Eduardo da Costa Pires Steiner (OAB 139138/SP)
Claudenir Pigao Micheias Alves (OAB 97311/SP)
Dorival Jose Klein (OAB 149514/SP)
Pedro Carneiro Sales (OAB 39996/BA)
Alex Moreira dos Santos (OAB 182101/SP)
Vagner Aparecido Alberto (OAB 91094/SP)
Lucas Gomes de Azevedo (OAB 375321/SP)
Jonas Pereira Fanton (OAB 273574/SP)
Gustavo Muff Machado (OAB 154021/SP)
Sueli Aparecida Rodrigues Ugarte (OAB 151729/SP)
Victor Luis de Salles Freire (OAB 18024/SP)
Paulo Sergio Basilio (OAB 113043/SP)
Brisa Maria Folchetti Darcie (OAB 239836/SP)
Daniel de Aguiar Aniceto (OAB 232070/SP)
João Alfredo Stievano Carlos (OAB 257907/SP)
Alessandro Nezi Ragazzi (OAB 137873/SP)
Moacil Garcia (OAB 100335/SP)
Emerson Toro de Abreu (OAB 150393/SP)
Luis Antonio Giampaulo Sarro (OAB 67281/SP)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DECIO LUCIO CANDIDO DA SILVA, liberado nos autos em 21/02/2019 às 11:06 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1007732-88.2016.8.26.0152 e código 43D11CB.
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Emitido em: 21/02/2019 11:06
Página: 2

Miguel Luis Castilho Mansor (OAB 139405/SP)
Eduardo Silva Gatti (OAB 234531/SP)
Pablo Dotto (OAB 147434/SP)
Patricia Aparecida Lasclota (OAB 197475/SP)
Stefano Cocenza Sternieri (OAB 306967/SP)
MANUELA SAMPAIO SARMENTO E SILVA (OAB 18454/BA)
Romina Vizentin Domingues (OAB 133338/SP)
Eduardo Oliveira de Almeida (OAB 422256/SP)
Karine Gonçalves Scarano (OAB 258005/SP)
Rogério Bueno Antunes (OAB 299005/SP)
Debora Romano (OAB 98602/SP)
MARTINS E MEDEIROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS (OAB 11785/SP)
Thiago Galvão Severi (OAB 207754/SP)
Paulo Roberto Runge Filho (OAB 286895/SP)
Rafael Antonio da Silva (OAB 244223/SP)
Cibele dos Santos Tadim Neves Spindola (OAB 292177/SP)
Andrea Alves dos Santos Cardoso de Souza (OAB 138487/SP)
Anderson Cardoso de Souza (OAB 179823/SP)
Pedro Victor Lannes Botelho Leite Marticorena (OAB 358808/SP)
Nanci Regina de Souza Lima (OAB 94483/SP)
Marcelo Augusto de Barros (OAB 198248/SP)
Cylmar Pitelli Teixeira Fortes (OAB 107950/SP)
Eduardo Takemi Dutra dos Santos Kataoka (OAB 299226/SP)
Adrianna Chambo Eiger (OAB 305533/SP)
Ângela Ventim Lemos (OAB 32870/BA)
Laerte Angelo (OAB 297796/SP)
Waldemar Cury Maluly Junior (OAB 41830/SP)
Felipe Valente Maluly (OAB 358902/SP)
Antonia Valneide Pinheiro (OAB 289645/SP)
Vanderlei Batista da Silva (OAB 109942/SP)
Juliana Fulgêncio Botelho Guimarães (OAB 368439/SP)
Marília Mateus Marques (OAB 391131/SP)

Teor do ato: "Vistos. Fls. 6894/6899: Nos termos da decisão anterior e conforme julgado no AgI
2247818-03.2018.8.26.0000, defiro a dispensa apenas com relação aos contratos mencionados. Expeça-se o
necessário. Indefiro a dispensa genérica, expressamente vedada no acórdão. Considerando o prazo já
decorrido, informe a data da Assembleia. Int."

Cotia, 21 de fevereiro de 2019.
Decio Lucio Candido da Silva
Escrevente Técnico Judiciário

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DECIO LUCIO CANDIDO DA SILVA, liberado nos autos em 21/02/2019 às 11:06 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1007732-88.2016.8.26.0152 e código 43D11CB.
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CERTIDÃO DE OBJETO E PÉ
Rogerio Nogueira, Escrivão Judicial II do Cartório da 1º Vara Cível do Foro de Cotia, na forma
da lei,
CERTIFICA que, pesquisando em Cartório, a seu cargo, verificou constar:
PROCESSO DIGITAL Nº: 1007732-88.2016.8.26.0152
Recuperação Judicial - Recuperação judicial e Falência

-

CLASSE

-

ASSUNTO:

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 21/09/2016 VALOR DA CAUSA: R$ 57.455.920,27
REQUERENTE(S):
CVS ADMINISTRAÇÃO DE BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA., CNPJ
09.077.203/0001-50, Rua Martiniano Lemos Leite, 680, Vila Jovina, CEP 06405-150, Cotia - SP
GEOSONDA S/A, CNPJ 60.681.749/0001-73, Iris Memberg, 524, 11o. Andar, Vila Jovina, CEP
06705-150, Cotia - SP
OBJETO DA AÇÃO:
Trata-se de Recuperação Judicial proposta pela empresa GEOSONDA S.A para requerer o
devido processamento nos termos do artigo 52 da lei Federal n. 11.101/2005.
SITUAÇÃO PROCESSUAL:
Decisão - 31/10/2016 – fls. 766/768 - Vistos.1 - Analisando o que foi constatado na perícia
prévia, não se verifica o alegado grupo econômico entre a Salider Empreendimentos Engenharia e
Comércio Ltda e os demais requerentes.Com efeito, verificou o perito que a Salider, embora
possua diversos objetos sociais, é, na verdade um haras (nome fantasia Haras Santa Luzia de
Água Branca), onde são criados, comprados e vendidos cavalos de raça.Portanto, não faz parte de
cadeia produtiva dos demais requerentes e nem possui atividade afim.Possui, também,
funcionários próprios e sua atividade se concentra no Município de Capela do Alto.Em suma, são
pessoas jurídicas diversas, com personalidade, funcionários e estabelecimentos próprios e
situados em comarcas diversas.Não há que se falar, portanto, em grupo econômico na acepção
pretendida pelas requerentes e muito menos em litisconsórcio ativo necessário.O litisconsórcio
ativo em recuperação judicial é sempre facultativo, pois a recuperação judicial de um não enseja
necessariamente a recuperação judicial de outra pessoa jurídica, tal como a viabilidade de
recuperação de um não se dá da mesma forma que o outro, ainda que seja composta pelos
mesmos sócios, na medida em que a recuperação judicial é requerida pela sociedade empresária,
não tendo como parâmetro a pessoa dos sócios.Excepcionalmente, pode-se admitir o
litisconsórcio ativo na recuperação judicial, desde que não haja impedimento para o regular
processamento.E, no caso dos autos, é inviável o processamento na forma requerida.Em primeiro
lugar, há diversidade de funcionários que somente dificultarão o regular processamento em
conjunto pretendido, notadamente quanto a credores trabalhistas dos requerentes situados em
outras comarcas.Em segundo lugar, há um óbice intransponível.O artigo 3º da Lei 11.101/05
estabelece como o juízo competente para o processamento da recuperação judicial "o juízo do
local do principal estabelecimento do devedor ou da filial de empresa que tenha sede fora do
Brasil."E evidentemente, ante a diversidade dos requerentes que se situam em comarcas diversas,
inviável a fixação do estabelecimento principal como se fossem um só, quando na verdade não
são, como acima já mencionado.Autorizar o processamento de tal forma viola a regra da
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competência absoluta, ainda mais se considerar que a grande parte dos credores trabalhistas são
oriundos dos requerentes situados fora da comarca como pode se verificar da emenda à
inicial.Outrossim, não constatou o perito nenhum débito da Salider que justifique a necessidade
de recuperação judicial.O fato de serem avalistas um dos outro, em razão de terem mesmos
sócios, por si só não justifica a recuperação judicial também da Salider.E é dever do juízo zelar
pelo correto processamento e também pelos interesses dos credores (e não só dos devedores) para
que não sejam prejudicados com manobras que dificultem a fiscalização pelos credores e o
adimplemento dos débitos, caso processada e concedida a recuperação judicial.Assim, indefiro o
pedido de recuperação judicial da Salider Empreendimentos Engenharia e Comércio Ltda em
litisconsórcio nesse juízo.2 - Quanto a Geosonda S/A e CVS Administração de Bens e
Participações Ltda, preenchidos os requisitos dos artigos 48 e 51 da Lei nº 11.101/05, defiro o
processamento da recuperação judicial.Nomeio como administrador judicial o Sr. Maurício
Galvão de Andrade, o qual deverá ser intimado para manifestar se aceita o encargo, indicação de
eventual auxiliar e as providências a serem adotadas e parâmetro e formas de remuneração e sua
estimativa, nos termos do artigo 24 da Lei 11.101/05. Deverá também indicar o canal de
comunicação direto com os credores para fins de habilitações de crédito com o objetivo de
publicação junto com o edital para o conhecimento dos interessados.Ainda com base nos artigos
52 e 53 da Lei 11.101/05, determino a observação e cumprimento das seguintes providências:a)
dispensa da apresentação de certidões negativas para que o devedor exerça suas atividades, exceto
para contratação com o Poder Público ou para recebimento de benefícios ou incentivos fiscais ou
creditícios, observando o disposto no art. 69;b) a suspensão de todas as ações ou execuções contra
o devedor, na forma do art. 6º, pelo prazo improrrogável de 180 dias, permanecendo os
respectivos autos no juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1º, 2º e 7º do
artigo 6º e as relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 3º e 4º do artigo 49;c) a devedora
deverá apresentar contas demonstrativas mensais enquanto perdurar a recuperação judicial, sob
pena de destituição de seus administradores, bem como o plano de recuperação em 60 dias;d) a
intimação do Ministério Público e a comunicação por carta às Fazendas Públicas Federal e de
todos os Estados e Municípios em que o devedor tiver estabelecimento.Sem prejuízo, expeça-se
edital nos termos do artigo 52, § 1º, da Lei n. 11.202/2005, que deve necessariamente conter: o
resumo do pedido do devedor e da decisão que defere o processamento da recuperação judicial; a
relação nominal de credores, em que se discrimine o valor atualizado e a classificação de cada
crédito; a advertência acerca dos prazos para habilitação dos créditos, na forma do art. 7o, § 1o,
desta Lei, e para que os credores apresentem objeção ao plano de recuperação judicial
apresentado pelo devedor nos termos do art. 55 desta Lei e comunique-se a JUCESP para a
anotação de que trata o artigo 69.3 - Fls. 737/741: Quanto à aplicação ou não do art. 219 do
Código de Processo Civil, o art. 189 da Lei 11.101/05 prevê a aplicação do Código de Processo
Civil, no que couber, aos procedimentos. E não há nenhum óbice para que os prazos previstos na
Lei 11.101/05 passem a ser contados em dias úteis, conforme a alteração realizada pelo novo
Código de Processo Civil.Trata-se de prazo processual que deve observar a forma de contagem
prevista no código processual. Assim, serão observados os seguintes prazos: 15 dias úteis para
habilitações de crédito; 45 dias úteis para o administrador judicial apresentar sua relação de
credores; 60 dias úteis para apresentação do plano; 30 dias úteis para objeção ao plano; e 150 dias
úteis para a realização da AGC.O prazo da suspensão das ações e execuções será de 180 dias
úteis, por se tratar de prazo correlato ao procedimento da recuperação para a aprovação ou não do
plano de recuperação judicial.4 - Por fim, quanto aos pedidos "f" a "h", não cabe a determinação
genérica a todos credores e bancos, pois a lei impões a suspensão apenas das ações e execuções.
Indefiro, pois, tais pedidos, devendo os requerentes, diante de conduta de fornecedores,
prestadores de serviço ou bancos que inviabilizem a sua atividade econômica, requerer o quê de
direito em ação própria.
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Fls. 2491-2529 - Apresentação do plano de Recuperação Judicial.
Fls. 2727 - 04/04/2017 - " Vistos. Sobre o plano de recuperação manifeste-se o Administrador
Judicial.
Fls. 3388 - Petição da Recuperanda requerendo a convocação da Assembleia Geral de Credores
para os dias 27/11/2017 ( 1ª convocação) e 04/12/2017 ( 2ª convocação).
Fls. 5031/5032 - Por Unanimidade os credores concordaram com a prorrogação da Assembleia
Geral de Credores para o dia 30/01/2018, conforme Ata juntada.
Fls. 5235/5255 – Por Unanimidade os credores concordaram com a prorrogação da Assembleia
Geral de Credores para o dia 27/03/2018, conforme Ata juntada.
Fls. 5319 – Foi deferido tendo como credor o Banco Safra, direito de voto de acordo com a
natureza e valor determinados na impugnação ao credito.
Fls. 5355 – Em continuação da 2ª convocação (realizada em 27/03/2018, às 11:00h), após
deliberação pelos credores, restou novamente suspensa, ficando agendada a continuidade dos
trabalhos para 17/04/2018, no mesmo horário e local. A suspensão foi aprovada por 88,29% dos
presentes.
Fls. 5379/5385 – Petição da recuperanda requerendo o recolhimento do mandado de Busca e
Apreensão dos autos da carta precatória de nº 1000811-45.2018.8.26.0152.
Fls. 5405 – Decisão dizendo que já se resolveu a questão da busca e apreensão.
Fls. 5424/5425 – Assembléia do dia 17/04/2018, votaram no plano de recuperação judicial e da
apuração dos votos se obteve o seguinte resultado: 1- Classe I – Trabalhistas (Presentes 152
credores – Total R$1.070.234,16 – 100% de APROVAÇÃO por crédito; 100% por credor); 2Classe II – Garantia Real (Presentes 01 Credor – Total R$3.261.242,99 - 100% de REJEIÇÃO
por crédito; 100% por credor); 3- Classe III – Quirografários (Presentes 22 credores - Total
R$21.611.097,97 – 75,39% de APROVAÇÃO por crédito; 63,64% por credor); 4- Classe IV ME e EPP (Presentes 09 credores – Total R$1.850.464,67, 100% de APROVAÇÃO por
crédito; 100% por credor); Total de Credores: Aprovação: Credores por valor do crédito:
69,13%, Credores "por cabeça": 95,11%. O Administrador Judicial opina e recomenda pela
concessão da Recuperação Judicial e pela homologação do Plano de Recuperação Judicial.
Fls. 5447/5463 – Petição da Recuperanda requerendo a homologação do Plano aprovado na AGC,
concedendo, assim, a recuperação judicial do Grupo Geosonda.
Fls. 5587/5590 – Sentença concedendo a recuperação judicial à empresa GEOSONDA S/A e CVS
ADMINISTRAÇÃO DE BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA, destacando-se o seu cumprimento
nos termos dos artigos 59 a 61 da mesma lei, e do plano aprovado pela Assembléia Geral de
Credores. Homologo, ainda, a deliberação assemblear dos credores de 17/04/18, com as
conseqüentes alterações do plano devidamente aprovadas pelos credores, com a ressalva de
anulação das cláusulas de extinção das garantias e de que não poderá haver venda de ativos sem
aprovação expressa do credor titular da garantia, nos termos da fundamentação acima.
Fls. 5608/5612 – Petição da Recuperanda requerendo a imediata baixa na CDNT referente ao
débito aqui discutido.
Fls. 5624/5625 – Despacho deferindo o pedido para que haja exclusão do débito trabalhista ora
discutido junto ao cadastro CDNT, oficiando-se a 6ª Vara do Trabalho de Niteróis para que assim
o proceda.
Fls. 5645 – Petição do Administrador Judicial informando que no incidente processual de nº
0009976-07.2016.8.26.0152, foi disponibilizada aos credores e demais interessados o
RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DAS RECUPERANDAS referente ao mês de Abril
de 2018.
Despacho de Fls. 5676, 25/06/2018 - "Defiro a reabertura do prazo por 30 dias, conforme
requerido pelo administrador judicial. Int." (Adesão a condição de "credor fomentador" e, opina
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para que o início do prazo seja computador a partir de sua publicação).
Cópia do Agravo interposto por Banco do Brasil às fls. 5680/5729, do Banco do Estado do Rio
Grande do Sul SA, ás fls. 5743/5765.
Despacho de fls. 5805 datado de 05/07/2018 – Ante a manifestação judicial, defiro a substituição
processual. Anote-se. Int. (Dos Bancos Santander e Santander Leasing para constar como credora
Chimera Capital Partners Consultoria Empresarial LTDA).
Pedido de Homologação às fls. 5806 (João Batista Evangelista Mendes), referente ao acordo
homologado pela Justiça do Trabalho de Cotia.
Despacho de fls. 5809 de 10/07/2018: "Vistos. Fls. 5806/5808: Deve o requerente proceder
habilitação de crédito, se for crédito sujeito á recuperação judicial, em inidente próprio, com
peças do processo como termo de acordo, cálculo do débito com valores que compõem o valor do
acordo, trânsito em julgado e outros, e não por meio de simples petição nesses autos. Int."
Despacho de fls. 5939 de 23/08/2018 - "Vistos. Fls. 5.890/5.897: Indefiro o pedido. Qualquer
pedido de levantamento da constrição deve ser feito ao juízo em que realizado, não cabendo ao
juízo da recuperação decidir acerca das questões de outros processos. O simples fato de estar em
recuperação judicial, não torna a recuperanda imune de ações judiciais e diversamente da
falência, não há que se falar em juízo universal. Ademais, a decisão que homologou o plano de
recuperação judicial está em grau recursal, sem notícia da confirmação ou não da decisão. Int"
Fls. 6012/6056: Petição da recuperanda apresentando um novo plano de recuperação.
Fls. 6063/6065: Objeção do plano de recuperação (Laércio Aparecido da Silva)
Fls. 6087/6090: Objeção do plano de recuperação (Banco do Brasil)
Fls. 6091/6093: Petição do administrador juntando novo edital, mediante o novo plano de
recuperação.
Fls. 6108/6110: Objeção do plano de recuperação (José Adriano dos Santos)
Fls. 6111/6120: Objeção do plano de recuperação (Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA)
Despacho fls. 6121 de 30/10/2018: "Vistos. Considerando que em razão do provimento parcial,
foi determinada a apresentação de novo plano de recuperação, que foi apresentado às fls.
6.014/6.056, deve ser publicado o edital do art. 53, PU, da Lei 11.101/05. Deve também a
recuperanda providenciar a assinatura dos representantes legais no plano, já que à fl. 6.056 está
em branco. Após, com a regularização e a publicação do edital, cuja minuta foi apresentada pelo
administrador judicial à fl. 6093, inciará o prazo para a apresentação da objeção, deixando-se de
conhecer as objeções até agora apresentadas, que deverão ser apresentadas após a publicação do
edital ou por meio de petição ratificando-a. Fls. 6.079/6.081 e 6097/6101: Não estando mais no
período de suspensão e não se tratando de crédito objeto de recuperação judicial, indefiro o
pedido de impedir a busca e apreensão do maquinário. Ademais, não se verifica a alegada
essencialidade dos maquinários. Int."
Fls. 6128/6130: Novo Edital feito e publicado.
Fls. 6131/6134: Objeção do novo plano de recuperação (Banco Bradesco SA)
Fls. 6270: Retificação da objeção de fls. 6108/6110
Despacho fls. 6273 de 13/11/2018: "Vistos. Como já deferido à fl. 4654, considerando que 80%
dos contratos é celebrado com o Poder Público e com o objetivo de viabilizar a continuidade da
empresa, defiro o pedido de dispensa de apresentação das certidões negativas de recuperação
judicial nas licitações que a recuperanda participar. Não cabe, todavia, a dispensa genérica de
qualquer certidão impeditiva, devendo a recuperanda cumprir os demais requisitos prescritos na
licitação. Int."
Fls. 6275/6277: Embargos de Declaração, referente às fls. 6191/6195.
Despacho fls. 6278 de 14/11/2018: "Vistos. Rejeito os embargos de declaração, pois não há
omissão, contradição ou obscuridade na decisão, devendo manifestar a sua pretensão infringente
pelo recurso adequado. Os débitos tributários não ficam sujeitos à recuperação judicial e o
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processamento da recuperação judicial não isenta a recuperanda do dever de adimplir com as suas
obrigações fiscais. Portanto, não cabe a esse juízo da recuperação obrigar o ente contratante a
isentar a recuperanda de apresentar as certidões negativa de débitos tributários. Int."
Fls. 6279: Retificação da objeção de fls. 6111/6120.
Fls. 6287/6290: Objeção do plano de recuperação (Banco do Bradesco)
Fls. 6297: Petição do administrador informando a disponibilização aos credores e demais
interessados sobre o relatório mensal de atividades das recuperandas, referente ao mês de
Agosto/2018.
FLS. 6309/6311: Objeção ao plano de recuperação judicial (Pantálica Consultoria Estratégica
LTDA)
Fls. 6319/6324: Objeção ao plano de recuperação judicial (Chimera Capital Partners Consultoria
Empresarial LTDA)
Fls. 6326/6334: Manifestação da Recuperanda sobre as objeções dos planos de Recuperação
Judicial do Bradesco
Fls. 6335/6347: Objeção ao plano de recuperação judicial (Banco Safra SA)
Decisão fls. 6456: "Vistos. Fls. 6382/6385 e 6363/6368: Cumpra-se a tutela antecipada em grau
recursal quanto à dispensa de certidões, inclusive quanto ao contrato com DERSA que se insere
na mesma situação. Int."
Fls. 6457: Petição da administradora informando a disponibilidade do relatório mensal de
atividades das recuperandas referente aos meses de setembro e outubro de 2018.
Fls. 6463: Petição da administradora sugerindo e recomendando para que se intime as
recuperandas para indicarem as datas, horário e local para a realização da Assembleia Geral de
Credores (considerando as objeções apresentadas às fls. 6270, 6274, 6279, 6287/6290, 6309/6311,
6319/6324 e 6335/6347)
Fls. 6495/6475: Petição da recuperanda manifestando referente a objeção de fls. 6309/6310
Fls. 6490/6494: Petição da Recuperanda requerendo a dispensa de apresentação das certidões
negativas de débitos.
Decisão de 08/02/2019 – Foi deferida a tutela recursal, dispensando a apresentação de
certidões negativas de débitos (CND) Fiscais e de Recuperação Judicial, para se habilitares
nas Concorrências CP01/2019, CP02/2019, CP03/2019, CP04/2019, CP05/2019, CP06/2019,
CP07/2019 e CP08/2019 junto a Prefeitura de Niterói/RJ
Situação atual em 18/02/2019 - Deferida a dispensa de certidões negativas junto ao contrato
08.1.0.00.00912/2017(DNIT) e contrato 004/2015 (GEO-RIO). NADA MAIS. O referido é
verdade e dá fé. Cotia, 25 de fevereiro de 2019.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Ao Estado: Isento (Provimento CSM n° 2.356/2016)
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fls. 48

Autos: 1007732-88.2016.8.26.0152
Classe: Recuperação Judicial

Certifico e dou fé que foi realizada renumeração nas páginas do presente
processo nos seguintes termos:
Número anterior
6952
6953
6954
Número atual
6954
6952
6953

Cotia, 01 de março de 2019.

Adriana Santos Da Costa
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CERTIDÃO

.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA
COMARCA DE COTIA/SP

Recuperação Judicial
Autos nº 1007732-88.2016.8.26.0152

GEOSONDA S.A. (“Geosonda”) e CVS ADMINISTRAÇÃO DE BENS E
PARTICIPAÇÕES LTDA. (“CVS”) (em conjunto denominadas “Grupo Geosonda” ou
“Recuperandas”), por seus procuradores que esta subscrevem, nos autos de sua
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, vêm, respeitosamente, à presença de V. Exa., em atenção
à r. decisão de fls. 6485, com fundamento nos artigos 36 e 56 da Lei n.º
11.101/2005, indicar as datas para a convocação da Assembleia Geral de
Credores, quais sejam 15 de abril de 2019 para primeira convocação e 22 de
abril de 2019 para segunda convocação.

Termos em que,
Pedem deferimento.

São Paulo, 01 de março de 2019.

CARLOS R. DENESZCZUK ANTÔNIO

DANIEL MACHADO AMARAL

OAB/SP nº 146.360

OAB/SP nº 312.913

ANA PAULA DE A. CARBINATO
OAB/SP nº 346.613

Avenida Magalhães de Castro, 4.800, Cidade Jardim Corporate, Edifício Park Tower, 18º andar, São Paulo – SP.
Tel: 55 11 3115-6477 / 55 11 3106-1465 - dasa@dasa.adv.br
www.dasa.adv.br

SÃO PAULO• MANAUS • GOIÂNIA • MIAMI • DUBAI • LONDRES
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ATO ORDINATÓRIO
Processo Digital nº:

Classe – Assunto:
Requerente:

1007732-88.2016.8.26.0152
Recuperação Judicial - Recuperação judicial e Falência
Geosonda S/A e outro

CERTIDÃO - Ato Ordinatório

Certifico e dou fé que, nos termos do art. 203, § 4º, do CPC,
preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s)
seguinte(s) ato(s) ordinatório(s):Nota do Cartório: Certidão de
objeto e pé disponível para impressão "on-line".
Nada Mais. Cotia, 01 de março de 2019. Eu, ___, Cristiane
Maria Oliveira Tucci da Silva, Escrevente Técnico Judiciário.
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SENTENÇA

Processo nº:
Classe - Assunto
Requerente:
Requerido:

0000529-58.2017.8.26.0152
Impugnação de Crédito - Recuperação judicial e Falência
Instituto de Privendência e Assistência Odontológica Ltda
Geosonda S/A

Vistos.
Instituto de Privendência e Assistência Odontológica Ltda promoveu a
presente habilitação de crédito nos autos da recuperação judicial da empresa Geosanda S/A,
pugnando pela habilitação no valor de R$ 133.669,94, diante da prestação de serviços
odontológicos prestados aos funcionários da recuperanda Geosanda S/A., tendo, todavia, sido
habilitado o crédito no valor de R$ 28.243,94. Requereu a retificação do valor.

Através do petitório de fl. 187, o administrador judicial requereu a
extinção, pois o crédito do habilitante ainda está sendo discutido perante o juízo competente,
restando ainda ilíquido.

Manifestação da recuperanda às fls. 171/173.

O Ministério Público acompanhou o administrador judicial, consoante
parecer de fl. 191.

Durante o curso processual houve a alteração para constar impugnação
de crédito, bem como fora determinado a suspensão do andamento deste incidente até o
julgamento da ação em que se discute a rescisão contratual, já que se trata de quantia ilíquida,
conforme despacho proferido a fl. 211.

Após a juntada da sentença proferida pela Egrégia Segunda Vara Cível
do Foro Central da Comarca de São Paulo (fl. 216/218), o administrador apresentou parecer
pugnando pela alteração do crédito para constar o valor de R$ 38.381,20, como quirografário –
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Classe III, em favor do impugnante (fl. 223/224), sendo o promotor de Justiça acompanhou o
parecer, conforme se denota a fl. 234.

O impugnante divergiu do valor, informando que já apresentou
cumprimento de sentença nos autos do processo número 0052978-18.2018.8.26.0100, onde o
crédito perfaz a quantia de R$ 55.940,28 (fl. 237/238).

Por determinação judicial, fora determinado que o requerente
comprovasse o recolhimento das custas processuais que constam na planilha de fl. 238 (fl. 244),
sendo que após a comprovação (fl. 246/254), o administrador apresentou novo parecer,
acrescendo as custas processuais e, pugnando pela alteração fazendo constar o valor de R$
39.750,99 (fl. 257/258).

O Ministério Público acompanhou o parecer do administrador (fl. 263).

É o relatório
Decido.

Verifica-se que no processo 1096843-45.2016.8.26.0100, foi proferida a
sentença reconhecendo a multa de 30% sobre o período de inadimplência do contrato de abril a
dezembro de 2016 e não sobre todo o valor do contrato.

Ademais, a atualização e os juros devem observar o disposto no art. 9º,
II, da Lei 11.101/05 (II – o valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência ou
do pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação) e não até a data do pagamento.

Deve, assim, ser acolhida a manifestação do administrador judicial e do
órgão do “parquet”.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a impugnação para que
conste na relação de credores os seguintes créditos: a) R$ 39.750,99 em favor da impugnante
como Quirografário – Classe III; b) R$ 3.838,12 como crédito trabalhista - Classe I em favor do
advogado Hudson Moreira da Silva.
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P.R.I. e, certificado o trânsito em julgado, traslade-se cópia desta
sentença certificando-se nos autos da recuperação judicial e, a seguir, arquivem-se, observadas as
formalidades legais.

Cotia, 31 de janeiro de 2.019.

Seung Chul Kim
Juiz de Direito
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CERTIDÃO
Processo Digital n°:
Classe – Assunto:
Requerente:
Requerido:

0000529-58.2017.8.26.0152
Impugnação de Crédito - Recuperação judicial e Falência
Instituto de Privendência e Assistência Odontológica Ltda
Geosonda S/A

CERTIDÃO - TRÂNSITO EM JULGADO

Certifico e dou fé que a r. sentença de fls. 287/289 transitou em
julgado em 01/03/2019. Nada Mais. Cotia, 06 de março de 2019. Eu,
___, Cristiane Maria Oliveira Tucci da Silva, Escrevente Técnico
Judiciário.
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Processo Digital n°:

1007732-88.2016.8.26.0152

Classe – Assunto:

Recuperação Judicial - Recuperação judicial e Falência

Requerente:

Geosonda S/A e outro

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que transladei cópia da sentença e do trânsito do processo
nº 0000529-58.2017.8.26.0152, conforme determinado na sentença. Nada
Mais. Cotia, 06 de março de 2019. Eu, ___, Cristiane Maria Oliveira Tucci
da Silva, Escrevente Técnico Judiciário.
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ATO ORDINATÓRIO
Processo Digital nº:

Classe – Assunto:
Requerente:

1007732-88.2016.8.26.0152
Recuperação Judicial - Recuperação judicial e Falência
Geosonda S/A e outro

CERTIDÃO - Ato Ordinatório

Certifico e dou fé que, nos termos do art. 203, § 4º, do CPC,
preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s)
seguinte(s) ato(s) ordinatório(s):
Fl. 6956: Ciência às recuperandas e credores.
Nada Mais. Cotia, 06 de março de 2019. Eu, ___, Carla Juski de
Oliveira, Chefe de Seção Judiciário.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLA JUSKI DE OLIVEIRA, liberado nos autos em 06/03/2019 às 16:01 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1007732-88.2016.8.26.0152 e código 4474089.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE COTIA
FORO DE COTIA
1ª VARA CÍVEL
Rua Topázio, 585, Jardim Nomura - CEP 06717-235, Fone: (11)
4703-2725, Cotia-SP - E-mail: cotia1cv@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

fls. 6964

Emitido em: 07/03/2019 10:54
Página: 1

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE RELAÇÃO

Certifico e dou fé que o ato abaixo, constante da relação nº 0059/2019, foi disponibilizado na página
1898/1906 do Diário da Justiça Eletrônico em 07/03/2019. Considera-se data da publicação, o primeiro dia útil
subseqüente à data acima mencionada.

Advogado
Carlos Roberto Deneszczuk Antonio (OAB 146360/SP)
Elza Megumi Iida (OAB 95740/SP)
Carlos Alberto Almeida (OAB 106731/SP)
Sandro Domenich Barradas (OAB 115559/SP)
Mário de Freitas Macedo Filho (OAB 14630/RS)
Fernando Cilio de Souza (OAB 121592/SP)
Carlos Eduardo Lapa Pinto Alves (OAB 240573/SP)
Luiz Guilherme Pennacchi Dellore (OAB 182831/SP)
Rita Cristina Franco Barbosa Araujo de Souza (OAB 152702/SP)
Jairo Araujo de Souza (OAB 267162/SP)
João Joaquim Martinelli (OAB 175215/SP)
Eduardo Malucelli (OAB 36011/PR)
Marcos Augusto Malucelli (OAB 5403/PR)
Thiago Jose Hipolito Vieira (OAB 297482/SP)
Gabriela Menezes Hipolito Vieira (OAB 346957/SP)
Aguinaldo Pereira (OAB 374578/SP)
Guilherme Justino Dantas (OAB 146724/SP)
Bruno Molina Meles (OAB 299572/SP)
Maria de Jesus Ferreira Correa (OAB 10254/CE)
Mauro Vinicius Sbrissa Tortorelli (OAB 151716/SP)
Ana Maria Della Nina Esperança (OAB 285535/SP)
Erika Chiaratti Munhoz Moya (OAB 132648/SP)
Sandra Lara Castro (OAB 195467/SP)
Fabiola Ferramenta Muniz de Faria (OAB 133284/SP)
Joao Batista Tamassia Santos (OAB 103918/SP)
Hudson Moreira da Silva (OAB 216053/SP)
Diogo Saia Tapias (OAB 313863/SP)
Omar Mohamad Saleh (OAB 266486/SP)
Carlos Eduardo da Costa Pires Steiner (OAB 139138/SP)
Claudenir Pigao Micheias Alves (OAB 97311/SP)
Dorival Jose Klein (OAB 149514/SP)
Pedro Carneiro Sales (OAB 39996/BA)
Alex Moreira dos Santos (OAB 182101/SP)
Vagner Aparecido Alberto (OAB 91094/SP)
Lucas Gomes de Azevedo (OAB 375321/SP)
Jonas Pereira Fanton (OAB 273574/SP)
Gustavo Muff Machado (OAB 154021/SP)
Sueli Aparecida Rodrigues Ugarte (OAB 151729/SP)
Victor Luis de Salles Freire (OAB 18024/SP)
Paulo Sergio Basilio (OAB 113043/SP)
Brisa Maria Folchetti Darcie (OAB 239836/SP)
Daniel de Aguiar Aniceto (OAB 232070/SP)
João Alfredo Stievano Carlos (OAB 257907/SP)
Alessandro Nezi Ragazzi (OAB 137873/SP)
Moacil Garcia (OAB 100335/SP)
Emerson Toro de Abreu (OAB 150393/SP)
Luis Antonio Giampaulo Sarro (OAB 67281/SP)
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Miguel Luis Castilho Mansor (OAB 139405/SP)
Eduardo Silva Gatti (OAB 234531/SP)
Pablo Dotto (OAB 147434/SP)
Patricia Aparecida Lasclota (OAB 197475/SP)
Stefano Cocenza Sternieri (OAB 306967/SP)
MANUELA SAMPAIO SARMENTO E SILVA (OAB 18454/BA)
Romina Vizentin Domingues (OAB 133338/SP)
Eduardo Oliveira de Almeida (OAB 54379/RS)
Karine Gonçalves Scarano (OAB 258005/SP)
Rogério Bueno Antunes (OAB 299005/SP)
Debora Romano (OAB 98602/SP)
William Carmona Maya (OAB 257198/SP)
MARTINS E MEDEIROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS (OAB 11785/SP)
Thiago Galvão Severi (OAB 207754/SP)
Yan Meirelles de Meireles (OAB 25088/BA)
Paulo Roberto Runge Filho (OAB 286895/SP)
Rafael Antonio da Silva (OAB 244223/SP)
Cibele dos Santos Tadim Neves Spindola (OAB 292177/SP)
Andrea Alves dos Santos Cardoso de Souza (OAB 138487/SP)
Anderson Cardoso de Souza (OAB 179823/SP)
Pedro Victor Lannes Botelho Leite Marticorena (OAB 358808/SP)
Nanci Regina de Souza Lima (OAB 94483/SP)
Marcelo Augusto de Barros (OAB 198248/SP)
Cylmar Pitelli Teixeira Fortes (OAB 107950/SP)
Eduardo Takemi Dutra dos Santos Kataoka (OAB 299226/SP)
Adrianna Chambo Eiger (OAB 305533/SP)
Ângela Ventim Lemos (OAB 32870/BA)
Laerte Angelo (OAB 297796/SP)
Waldemar Cury Maluly Junior (OAB 41830/SP)
Felipe Valente Maluly (OAB 358902/SP)
Antonia Valneide Pinheiro (OAB 289645/SP)
Vanderlei Batista da Silva (OAB 109942/SP)
Juliana Fulgêncio Botelho Guimarães (OAB 368439/SP)
Marília Mateus Marques (OAB 391131/SP)

Teor do ato: "Nota do Cartório: Certidão de objeto e pé disponível para impressão "on-line"."

Cotia, 7 de março de 2019.
Decio Lucio Candido da Silva
Escrevente Técnico Judiciário
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CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE RELAÇÃO

Certifico e dou fé que o ato abaixo, constante da relação nº 0064/2019, foi disponibilizado na página
2504/2515 do Diário da Justiça Eletrônico em 12/03/2019. Considera-se data da publicação, o primeiro dia útil
subseqüente à data acima mencionada.

Advogado
Carlos Roberto Deneszczuk Antonio (OAB 146360/SP)
Elza Megumi Iida (OAB 95740/SP)
Carlos Alberto Almeida (OAB 106731/SP)
Sandro Domenich Barradas (OAB 115559/SP)
Mário de Freitas Macedo Filho (OAB 14630/RS)
Fernando Cilio de Souza (OAB 121592/SP)
Carlos Eduardo Lapa Pinto Alves (OAB 240573/SP)
Luiz Guilherme Pennacchi Dellore (OAB 182831/SP)
Rita Cristina Franco Barbosa Araujo de Souza (OAB 152702/SP)
Jairo Araujo de Souza (OAB 267162/SP)
João Joaquim Martinelli (OAB 175215/SP)
Eduardo Malucelli (OAB 36011/PR)
Marcos Augusto Malucelli (OAB 5403/PR)
Thiago Jose Hipolito Vieira (OAB 297482/SP)
Gabriela Menezes Hipolito Vieira (OAB 346957/SP)
Aguinaldo Pereira (OAB 374578/SP)
Guilherme Justino Dantas (OAB 146724/SP)
Bruno Molina Meles (OAB 299572/SP)
Maria de Jesus Ferreira Correa (OAB 10254/CE)
Mauro Vinicius Sbrissa Tortorelli (OAB 151716/SP)
Ana Maria Della Nina Esperança (OAB 285535/SP)
Erika Chiaratti Munhoz Moya (OAB 132648/SP)
Sandra Lara Castro (OAB 195467/SP)
Fabiola Ferramenta Muniz de Faria (OAB 133284/SP)
Joao Batista Tamassia Santos (OAB 103918/SP)
Hudson Moreira da Silva (OAB 216053/SP)
Diogo Saia Tapias (OAB 313863/SP)
Omar Mohamad Saleh (OAB 266486/SP)
Carlos Eduardo da Costa Pires Steiner (OAB 139138/SP)
Claudenir Pigao Micheias Alves (OAB 97311/SP)
Dorival Jose Klein (OAB 149514/SP)
Pedro Carneiro Sales (OAB 39996/BA)
Alex Moreira dos Santos (OAB 182101/SP)
Vagner Aparecido Alberto (OAB 91094/SP)
Lucas Gomes de Azevedo (OAB 375321/SP)
Jonas Pereira Fanton (OAB 273574/SP)
Gustavo Muff Machado (OAB 154021/SP)
Sueli Aparecida Rodrigues Ugarte (OAB 151729/SP)
Victor Luis de Salles Freire (OAB 18024/SP)
Paulo Sergio Basilio (OAB 113043/SP)
Brisa Maria Folchetti Darcie (OAB 239836/SP)
Daniel de Aguiar Aniceto (OAB 232070/SP)
João Alfredo Stievano Carlos (OAB 257907/SP)
Alessandro Nezi Ragazzi (OAB 137873/SP)
Moacil Garcia (OAB 100335/SP)
Emerson Toro de Abreu (OAB 150393/SP)
Luis Antonio Giampaulo Sarro (OAB 67281/SP)
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Miguel Luis Castilho Mansor (OAB 139405/SP)
Eduardo Silva Gatti (OAB 234531/SP)
Pablo Dotto (OAB 147434/SP)
Patricia Aparecida Lasclota (OAB 197475/SP)
Stefano Cocenza Sternieri (OAB 306967/SP)
MANUELA SAMPAIO SARMENTO E SILVA (OAB 18454/BA)
Romina Vizentin Domingues (OAB 133338/SP)
Eduardo Oliveira de Almeida (OAB 54379/RS)
Karine Gonçalves Scarano (OAB 258005/SP)
Rogério Bueno Antunes (OAB 299005/SP)
Debora Romano (OAB 98602/SP)
William Carmona Maya (OAB 257198/SP)
MARTINS E MEDEIROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS (OAB 11785/SP)
Thiago Galvão Severi (OAB 207754/SP)
Yan Meirelles de Meireles (OAB 25088/BA)
Mariana de Oliveira Moura Augusto (OAB 207412/SP)
Paulo Roberto Runge Filho (OAB 286895/SP)
Elaine Cristina Vidal (OAB 213393/SP)
Hélder Pereira Nunes (OAB 349953/SP)
Rafael Antonio da Silva (OAB 244223/SP)
Cibele dos Santos Tadim Neves Spindola (OAB 292177/SP)
Andrea Alves dos Santos Cardoso de Souza (OAB 138487/SP)
Anderson Cardoso de Souza (OAB 179823/SP)
Vanessa de Oliveira Akutagawa (OAB 335821/SP)
Bruno Augusto Silva de Arruda (OAB 330400/SP)
Pedro Victor Lannes Botelho Leite Marticorena (OAB 358808/SP)
Nanci Regina de Souza Lima (OAB 94483/SP)
Marcelo Augusto de Barros (OAB 198248/SP)
Cylmar Pitelli Teixeira Fortes (OAB 107950/SP)
Eduardo Takemi Dutra dos Santos Kataoka (OAB 299226/SP)
Adrianna Chambo Eiger (OAB 305533/SP)
Ângela Ventim Lemos (OAB 32870/BA)
Laerte Angelo (OAB 297796/SP)
Waldemar Cury Maluly Junior (OAB 41830/SP)
Felipe Valente Maluly (OAB 358902/SP)
Antonia Valneide Pinheiro (OAB 289645/SP)
Vanderlei Batista da Silva (OAB 109942/SP)
Juliana Fulgêncio Botelho Guimarães (OAB 368439/SP)
Marília Mateus Marques (OAB 391131/SP)

Teor do ato: "Fl. 6956: Ciência às recuperandas e credores."

Cotia, 12 de março de 2019.
Decio Lucio Candido da Silva
Escrevente Técnico Judiciário
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De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

COTIA - 1 OFICIO CIVEL
terça-feira, 12 de março de 2019 11:42
ANA CRISTINA PINTO ROCHA
ENC: Comunicando Trânsito em Julgado em Agravo de Instrumento digital nº
2008174-71.2017.8.26.0000

ROGERIO NOGUEIRA
Coordenador
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
1º Ofício Cível da Comarca de Cotia.
Avenida Professor Manoel José Pedroso, 1806 - Parque Bahia - Cotia/SP - CEP: 06717-100
Tel: (11) 4703-2725
E-mail: rogerionogueira@tjsp.jus.br

De: NADIA KIYOMI KATO
Enviado: segunda-feira, 11 de março de 2019 14:19
Para: COTIA - 1 OFICIO CIVEL
Assunto: Comunicando Trânsito em Julgado em Agravo de Instrumento digital nº 2008174-71.2017.8.26.0000
CERTIDÃO DE COMUNICAÇÃO DE TRANSITO EM JULGADO
À R. VARA DE ORIGEM E ARQUIVAMENTO DE AUTOS
Agravo de Instrumento Nº 2008174-71.2017.8.26.0000 - 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial
Comarca de Cotia – Foro de Cotia - 1ª Vara Cível
Ação de Origem do Processo Não informado nº. 1007732-88.2016.8.26.0152 Agravantes: Geosonda S.A., CVS Administração de Bens e Participações Ltda e Salider
Empreendimentos Engenharia e Comércio Ltda
Agravado: O Juizo
Interessado: Maurício Galvão de Andrade (Administrador Judicial)

Excelentíssimo Sr. Dr. Juiz(a) de Direito,
Por determinação do Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente da Seção de Direito
Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, informo Vossa Excelência que
os autos do(a) Agravo de Instrumento Nº 2008174-71.2017.8.26.0000 transitaram em julgado nos
Tribunais Superiores e a íntegra do processo encontra-se disponível no endereço eletrônico
https://esaj.tjsp.jus.br, sendo sua senha de acesso 10ii4i.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos de distinta estima e elevada consideração.
São Paulo, 11 de março de 2019.
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Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANA CRISTINA PINTO ROCHA, liberado nos autos em 12/03/2019 às 12:24 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1007732-88.2016.8.26.0152 e código 44C7D1B.

ANA CRISTINA PINTO ROCHA

fls. 6969

Carla Cassanova Gravili

Supervisor(a)
SJ 3.1.7 - Serv. de Proces. Rec. aos Trib. Sup. Dir. Privado 1

Certifico que encaminhei cópia da presente certidão à r. Vara de origem por comunicação
eletrônica, e os presentes autos ao arquivo digital de segunda instância.

NADIA KIYOMI KATO
Escrevente Técnico Judiciário

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
SJ 3.1.7-Serviço de Processamento de Recursos aos Tribunais Superiores de Direito Privado 1
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL
DA COMARCA DE COTIA - ESTADO DE SÃO PAULO.

URGENTE – nova negativa do DNIT
para percebimento de valores pelas
Recuperandas

–

desobediência

à

decisão emanada por este D. Juízo
às fls. 6942.

Recuperação Judicial
Autos nº. 1007732-88.2016.8.26.0152

GEOSONDA S.A. E OUTRA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
(“Grupo

Geosonda”

ou

“Recuperandas”),

por

seus

advogados

que

esta

subscrevem, nos autos do seu processo de RECUPERAÇÃO JUDICIAL, vêm,
respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, expor e requerer o quanto
segue.

Como se infere dos autos às fls. 6.894/6.929, as Recuperandas
apresentaram pedido de dispensa da apresentação de CND para percebimento de
valores oriundos dos Contratos firmados com o Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes – DNIT e Fundação Instituto de Geotécnica do
Município do Rio de Janeiro.

Avenida Magalhães de Castro, 4.800, Cidade Jardim Corporate, Edifício Park Tower, 18º andar, São Paulo – SP.
Tel: 55 11 3115-6477 / 55 11 3106-1465 - dasa@dasa.adv.br
www.dasa.adv.br

SÃO PAULO • MANAUS • GOIÂNIA • MIAMI • DUBAI • LONDRES
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Ato contínuo, V. Exa. proferiu decisão às fls. 6942 deferindo
referida dispensa de CND para percebimento dos valores. Vejamos:
“Vistos. Fls. 6894/6899: Nos termos da decisão anterior e
conforme julgado no AgI 2247818-03.2018.8.26.0000, defiro a
dispensa apenas com relação a os contratos mencionados.
Expeça-se o necessário. Indefiro a dispensa genérica,
expressamente vedada no acórdão. Considerando o prazo já
decorrido, informe a data da Assembleia. Int.”

Não obstante a ordem emanada, na última semana o Grupo
Geosonda

recebeu

nova

negativa

do

Departamento

Nacional

de

Infraestrutura de Transportes – “DNIT”, sob a alegação de que, em
síntese, a decisão proferida por este D. Juízo não foi específica, de modo
que, em seu entendimento, deveria ter constado o nome empresarial na decisão
(?).

Ainda que da análise de aludida decisão, bem se vê que o deferimento
do pedido remete, automaticamente, à manifestação apresentada pelo Grupo
Geosonda que, aliás, menciona de forma expressa o Contrato em andamento, o
DNIT criou de forma desnecessária novo imbróglio às Recuperandas, uma
vez que não há qualquer dúvida do conteúdo da decisão.

Tal posição coloca em xeque o tão almejado soerguimento do Grupo
Geosonda, haja vista que qualquer valor é de extrema importância e necessidade
a manutenção e desenvolvimento das atividades, em afronta ao princípio da
preservação da empresa, esculpido pela Lei 11.101/2005 em seu 47º artigo.

Diante de todo exposto, requerem as Recuperandas em caráter de
urgência:

(i)

seja proferida nova decisão, em reforço a de fls. 6942,
especificando a dispensa de apresentação de CND pelo
Grupo Geosonda para o percebimento dos valores em aberto
junto ao Contrato nº 08.1.0.00.00912/2017, firmado com o

2
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Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes –
“DNIT”;

(ii)

em caso de nova desobediência à ordem exarada por este D.
Juízo

Recuperacional,

que

seja compelido

ao

DNIT

o

pagamento de MULTA diária na importância mínima de R$
100.000,00 (cem mil reais), considerando o valor envolvido
no Contrato em questão.

Termos em que,
Pedem deferimento.

São Paulo/SP, 12 de março de 2019.

CARLOS R. DENESZCZUK ANTÔNIO

DANIEL MACHADO AMARAL

OAB/SP nº 146.360

OAB/SP nº 312.193

ANA PAULA DE ABREU CARBINATO
OAB/SP nº 346.613
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Despacho / SRE - SP/COENGE - CAF - SP

Processo nº 50608.600725/2017-98

À Superintendência Regional de São Paulo
1.
Tendo em vista a carta C.022/2018 de 27 de novembro de 2018 (doc. 2181253), onde a
empresa Dynatest Engenharia Ltda., doravante denominada Dynatest, informa que, de comum acordo entre os
participantes do consórcio formado pelas empresas SD Consultoria e Engenharia Ltda. e Geosonda S/A,
concordaram em serem substituídas pela primeira, por motivo jurídico-administrativo que vem ocasionando
transtornos ao andamento do contrato nº 08.1.0.00.00912/2017, firmado com esta autarquia.
2.
Cabe ressaltar que a alteração e/ou desconstituição de um consórcio é uma medida
administrativamente possível, mas excepcional, conforme reza a jurisprudência a respeito do tema, sendo
necessário o preenchimento de alguns requisitos para sua admissão. O Parecer nº 00919/2012/TG/PFE/DNIT
(doc. 2363115) é didático ao indicar as seguintes condições:
a) As alterações na constituição do consórcio são medida excepcional;
b) A Administração deve comprovar que o consórcio permanece, após a alteração, com
todos os requisitos exigidos à época da habilitação na licitação;
c) Devem ser comprovados fatos novos, ocorridos após a adjudicação do objeto, que
justifiquem a alteração;
d) A nova constituição do consórcio não deve prejudicar a execução do objeto contratado
nem constituir burla ao procedimento licitatório.
3.
Tal entendimento já fora expresso pelo Tribunal de Contas da União em vários de seus
julgados. Para fins ilustrativos, citamos o disposto no voto condutor emitido pelo Exmo. Sr. Ministro Benjamin
Zymler, conforme Relatório TC nº 008.884/2006-0, parte integrante do Acórdão nº 2.603/2007 - Plenário,
em citação ao Acórdão nº 634/2007 - TCU/Plenário, a saber:
a) Não-vedação no edital da possibilidade de alteração do consórcio durante a execução
contratual;
b) Atendimento pela nova empresa dos requisitos de habilitação indicados no Art. 27 da Lei
Federal nº 8.666/93;
c) Manutenção de todas as condições estabelecidas no contrato original;
d) Ausência de prejuízo para a execução do objeto pactuado pela modificação da estrutura
da empresa;
e) Expressa manifestação da Administração, após verificação dos itens anteriores, como
condição para continuidade do contrato.
4.
Conforme já relatado no bojo do presente processo, a empresa SD Consultoria e Engenharia
Ltda. recentemente ingressou no Judiciário com pedido de recuperação judicial decorrente da deterioração de
sua condição econômica, visto que passou a não honrar os compromissos assumidos com fornecedores, além
de também tornar-se devedora de impostos e taxas dos entes federados. O assunto já fora objeto de análise
pela
Procuradoria
Federal
Especializada/SP,
conforme
Parecer
nº
061/2018/CONSULT/PFEDNITSP/PGF/AGU (doc. 1611983), sendo a questão também tratada no bojo
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5.
Já a empresa Geosonda S/A, apesar de recentemente conseguir homologar no Judiciário seu
plano de recuperação judicial, responde junto a esta autarquia a um Processo Administrativo de Apuração de
Responsabilidade - PAAR pela inexecução parcial de um contrato fiscalizado pela SRE-ES. À empresa, fora
aplicada multa e a suspensão de contratar por 1 (um) ano com a Administração Pública Federal, dos Estados,
Distrito Federal e Municípios. Atualmente, há pedido de reconsideração da decisão prolatada pelo Sr.
Superintendente Regional no Estado do Espírito Santo em curso na Diretoria Geral. Maiores informações
sobre o assunto constam do processo nº 50617.000642/2018-76.
6.
Do exposto, entendemos que encontram-se preenchidos os requisitos referentes a fatos novos
ocorridos após a adjudicação do objeto contratado, que justifiquem o pedido da Dynatest, empresa-líder do
consórcio, em retirar suas consorciadas do contrato nº 08.1.0.00.00912.2017.
7.
Considerando que a Dynatest apresentou atestados para comprovação de sua habilitação, em
substituição às empresas que estão se retirando do consórcio, esta fiscalização passa a analisar a
documentação apresentada para a qualificação técnica, jurídica e econômico-financeira, conforme segue-se
abaixo.
EXIGÊNCIA DE ATESTADOS DE CAPACIDADE OPERACIONAL CONSTANTES DO
EDITAL:
8.
Supervisão ou fiscalização de obras de: Duplicação ou construção de rodovia classe 1A, em trechos urbanos – extensão mínima 4,75 km
8.1.
Atestado apresentado pela SD Consultoria e Engenharia Ltda. na licitação (doc. 0355494,
pag. 555 a 561):
CREA/RS, CAT nº 1407714;
ART nº 7143633;
Atestado DAER/RS, registro nº 52.453 até 52.455;
Objeto: Serviços de coordenação, supervisão e controle de obras de duplicação, com
implantação e pavimentação da pista nova e restauração com aumento de capacidade da
pista existente da rodovia ERS-235; Trecho Canela – Gramado; Extensão: 14,00 km.
8.2.

Atestado apresentado pela Dynatest para substituição (doc. 2181253, pag. 4 a 21):
CREA/PB, CAT nº 127820/2017, emitido em 02 de outubro de 2017 (doc. 2181253, pag.
4 a 6);
ART nº 221230;
Atestado DNIT nº 002/2017 (doc. 2181253, pag. 7 a 21);
Objeto: Elaboração de projeto executivo de adequação de capacidade e supervisão de
obras na BR-101/PB; Extensão: 54,9 km.

8.3.
Conclusão: Atestado compatível com o objeto, porém não pode ser admitido para fins
de comprovação da capacidade operacional da empresa, pois fora emitido em data posterior à seção
de abertura do certame, que deu-se em 21 de novembro de 2016.
9.
km

Supervisão ou fiscalização de obras de restauração rodoviária - extensão mínima 4,75

9.1.

Atestados apresentados pela Dynatest na licitação:
CREA/SP, CAT nº ABC-04032 (doc. 2181253, pag. 23);
ART nº 92221220990641925;
Atestado AGETOP nº 5454/2009 – (doc. 2181253, pag. 24 a 30);
Objeto: Serviços de projeto executivo de engenharia e de supervisão das obras de
reabilitação do Lote 1; rodovia GO-070, trecho: Goiânia/Goianira/Inhumas e rodovia GO-403,
trecho: Goiânia/Senador Canedo, em total de 37 km de pista simples e de 22 km de pista
dupla; Extensão de 59 km
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CREA/SP, CAT nº ABC-04036 (doc. 2181253, pag. 31);
ART nº 92221220090611814 e nº 92221220090638640;
Atestado AGETOP nº 5455/2009 (doc. 2181253, pag. 32 a 38)
Objeto: Serviços de projeto executivo de engenharia e de supervisão das obras de
reabilitação do Lote 1; rodovia GO-070, trecho: Goiânia/Goianira/Inhumas e rodovia GO-403,
trecho: Goiânia/Senador Canedo, em total de 37 km de pista simples e de 22 km de pista
dupla; Extensão de 59 km.
9.2.
Conclusão: Atestado compatível com o objeto e já aceito na licitação, portanto está
sendo preservado.
Apoio ao Gerenciamento de obras de duplicação ou construção de rodovia classe I-A,
10.
envolvendo segmentos urbanos e rurais, terraplenagem, pavimentação, drenagem, obras de arte
especiais, acessos e travessias urbanas servidas pela rodovia – extensão mínima 4,75 km
10.1.

Atestado apresentado pela Dynatest na licitação:

CREA/SP, CAT nº 262015005937 (doc. 2181253, pag. 40);
ART nº 92221220150794497 de 09/06/2015;
Atestado parcial DNIT/Brasília (doc. 2181253, pag. 41 a 49);
Objeto: Serviços técnicos especializados de apoio e assessoramento ao DNIT no
gerenciamento do programa de obras de duplicação e restauração da pista existente da
rodovia BR-101/PE/AL/SE/BA, trecho: ENTR PE-103/126 (p/Catande) (PE) – ENTR BR324; Extensão: 649,3 km.
10.2.
Conclusão: Atestado compatível com o objeto e já aceito na licitação, portanto está
sendo preservado.
11.
de 4,75 km

Análise de projeto de obras de duplicação ou construção de rodovia – extensão mínima

11.1.

Atestado apresentado pela Dynatest na proposta:

CREA/SP, CAT nº SZN-00718 (doc. 2181253, pag. 62);
ART nº 8210200600017261;
Atestado DER/SP nº 0253 (doc. 2181253, pag. 63 a 66);
Objeto: Execução de serviços técnicos especializados para revisão do projeto executivo de
pavimentação, na rodovia SP-422/266 do Km 0,00 ao km 6,30; trecho compreendido entre
Assis e Cândido Mota, com extensão total de 6,30 km.
11.2.
Conclusão: Atestado compatível com o objeto e já aceito na licitação, portanto está
sendo preservado.
12.
Supervisão ou fiscalização de obras de construção de OAE em trechos urbanos, área
mínima de tabuleiro de 9.090 m²
12.1.

Atestado apresentado pela Geosonda S/A na proposta:

CREA/SP, CAT nº SZO-69314 (doc. 0355560, pag. 42 a 45);
ART nº 0769862;
Atestado DERSA/SP nº CE/EG/AT/058/05 (doc. 0355560, pag. 46 a 59);
Objeto: Serviços técnicos de engenharia de apoio à fiscalização e supervisão de obras e
serviços de construção do trecho oeste do Rodoanel Mário Covas, entre as Rodovias Régis
Bitencourt (BR-116/SP) e Av. Raimundo Pereira de Magalhães (SP-322, Estrada Velha de
Campinas), compreendendo o Lote 2 da estaca 2.382+8,038 (m) à estaca 2.854+6,133;
Área de tabuleiro de OAE: 16.843 (m²).
12.2.

Atestado apresentado pela Geosonda S/A na proposta:

CREA/SP, CAT nº FL-07436 (doc. 0355494, pag. 599 e doc. 0355560, pag. 2);
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12.3.

Atestado apresentado pela Dynatest para substituição:

CREA/PB, CAT nº 127820/2017, emitido em 02 de outubro de 2017 (doc. 2181253, pag.
5 e 6);
ART nº 221230;
Atestado DNIT/PB nº 002/2017 (doc. 2181253, pag. 7 a 22 e doc. 2293004, pag. 16 a 19);
Objeto: Elaboração do projeto executivo de adequação de capacidade e supervisão de
obras da BR-101/PB; Extensão: 859,5 m; Área de tabuleiro superior a 10.000 m².
12.4.
Conclusão: Atestado compatível com o objeto, porém não pode ser admitido para fins
de comprovação da capacidade operacional da empresa, pois fora emitido em data posterior à seção
de abertura do certame, que deu-se em 21 de novembro de 2016.
13.
Supervisão ou fiscalização de obras de: Construção de Obras de Terra Armada, ou
Cortinas Atirantadas, ou Muros
13.1.

Atestado apresentado pela SD Consultoria e Engenharia Ltda. na licitação:

CREA/SP, CAT nº RGT-00378 (doc. 0355560, pag. 138 a 141);
ART nº 92221220080732336;
Atestado DNIT/SP nº 003/2008 (doc. 0355560, pag. 142 a 165);
Objeto: Serviços de coordenação, supervisão, acompanhamento e controle da execução de
obras e serviços de engenharia do projeto de restauração, modernização e ampliação da
capacidade rodoviária do corredor São Paulo/Curitiba/Florianópolis, na rodovia BR116/SP; trecho DIV RJ/SP – DIV SP/PR, do km 415,2 ao km 568,0; Lote S-06/SP.
13.2.

Atestado apresentado pela Geosonda S/A na licitação:

CREA/SP, CAT nº SZC-21961 (doc. 0355560, pag. 60 e 61);
ART nº 8210200603533562;
Atestado DERSA/SP nº CE/EG/AT/113/10 (doc. 0355560, pag. 62 a 117);
Objeto: Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para apoio a
fiscalização, supervisão e acompanhamento das obras e serviços de construção do trecho
sul do Rodoanel Mário Covas, compreendendo o Lote 3.
13.3.

Atestado apresentado pela Dynatest para substituição:

CREA/SC, CAT nº 01946/2009, emitida em 03/08/2009, CAT's nº 02126/2009 e nº
02127/2009, emitidas em 18/08/2009. Porém, as CAT's não foram apresentadas. Dados
obtidos do carimbo constante do atestado.
ART nº 2830592/6;
Atestado DNIT/SC s/nº (doc. 2181253, pag. 68 a 123);
Objeto: Supervisão das obras de ampliação de capacidade, com duplicação e
melhoramentos operacionais e de segurança, incluindo a restauração da pista existente, BR101/SC;
Contrato: TT-010/2005-00.
13.4.
Conclusão: Atestado compatível com o objeto, podendo ser considerado para
substituição, desde que a Dynatest apresente a Certidão de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo
CREA/SC. Referido atestado já fora descartado na licitação pelo Sr. Pregoeiro devido o mesmo
motivo (vide doc. 0355471, pag. 13 e 14, Tabela 1, item nº 12).
13.5.

Parecer: Capacidade Operacional da empresa
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ART nº 0600307832/95-042;
Atestado DER/SP nº 114/2000 (doc. 0355560, pag. 4 a 8);
Objeto: Prestação de serviços técnicos profissionais especializados de Gerenciamento das
Obras para Construção da Ponte Rodoferroviária sobre o rio Paraná, entre os Municípios de
Rubinéia/SP e Aparecida do Taboado/MS; extensão: 3.700 m.

.

13.5.2.
O atestado emitido pelo DNIT/SC para comprovação da qualificação apontada no item 13
não está acompanhado da CAT, embora o verso do atestado esteja com carimbo do CREA/SC indicando
as CAT's nº 01946/2009, nº 02126/2009 e nº 02127/2009.
13.5.3.
Portanto, cabe a Dynatest apresentar a Certidão de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo
CREA/SC para confirmação da emissão do referido atestado (doc. 2181253, pag. 68 a 123).
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA EXIGIDA NO EDITAL:
14.
Tendo em vista a exigência da qualificação econômica e financeira, informamos a situação da
empresa Dynatest, através dos documentos indicados abaixo:
14.1.

SICAF: Validade até 01 de julho de 2019 (doc. 2338030)

14.1.1.

Ocorrências e Impedimentos:

Impedimento de licitar – NADA CONSTA
Ocorrências Impeditivas indiretas – NADA CONSTA
Vínculo com serviço Público – NADA CONSTA
14.1.2.

Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal:

Receita Federal e PGFN: validade 30 de abril de 2019
FGTS: validade 17 de dezembro de 2018
Trabalhista: validade 06 de maio de 2019
14.1.3.

Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal:

Receita Estadual/Distrital: validade 26 de maio de 2019
Receita Municipal: validade 11 de fevereiro de 2019
14.2.

Qualificação Econômica e Financeira: Validade até 31 de maio de 2019

Certidão Negativa de “Improbidade administrativa e Inelegibilidade” (doc. 2340198)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (doc. 2340217)
Certidão Negativa de Licitantes Inidôneos (TCU) (doc. 2340329)
Dívida Ativa (Procuradoria Geral do Estado) (doc. 2340350)
Portal da Transparências – Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas (doc. 2340234)
14.3.
Referente aos índices de Solvência Geral (SG), Liquidez Corrente (LC) e Liquidez Geral, após
recentes mudanças ocorridas no SICAF, os mesmos se encontram disponíveis somente para o fornecedor
cadastrado naquele sistema. Logo, sugerimos que o cadastro atualizado do SICAF seja apresentado pela
Dynatest.
14.4.

Parecer - Qualificação econômico-financeira da empresa

14.4.1.
Resta pendente pela Dynatest a apresentação da ficha atualizada do SICAF para verificação
dos índices contábeis indicados no item 14.3 deste despacho.
EXIGÊNCIA DE ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA PROFISSIONAL CONSTANTES
DO EDITAL:
15.
Na análise das exigências técnicas profissionais constantes do edital, foi verificado a indicação
dos seguintes Engenheiros:
15.1.
Função 1 - Eng. Supervisor: Experiência exigida na função de 10 anos, sendo indicado e
habilitado o Eng. José Carlos Araújo, cujo vínculo empregatício é com a empresa SD Consultoria e Engenharia
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13.5.1.
Após análise, entendemos que os atestados apresentados pela Dynatest para os itens 8 e 12
não podem ser aceitos para fins de comprovação da capacidade operacional da empresa, visto que foram
emitidos posteriormente à data de abertura do certame.

.

a) Atividades exigidas ao profissional, comprovadas no certame:
I-

Supervisão ou fiscalização de obras de duplicação ou construção de rodovia;

II Supervisão ou fiscalização de obras de restauração rodoviária, envolvendo
melhoramentos;
III Assessoramento e apoio ao gerenciamento de obras de implantação, ou
duplicação ou restauração de rodovia, abrangendo acessos e travessias em áreas urbanas
servidas pela rodovia;
IV -

Análise de projeto de obras de duplicação ou construção de rodovia;

V-

Supervisão ou fiscalização de obras de construção de OAE;

VI -

Supervisão ou fiscalização de obras de contenção.

15.2.
Função 2 - Eng. Sênior de Construção: Experiência exigida na função de 8 anos, sendo
indicado e habilitado o Eng. Manoel Francisco Simon, cujo vínculo empregatício é com a empresa SD
Consultoria e Engenharia Ltda.
a) Atividades exigidas ao profissional, comprovadas no certame:
ISupervisão ou fiscalização ou apoio ao gerenciamento de obras de duplicação ou
construção de rodovia.
15.3.
Função 3 - Eng. Sênior de Restauração: Experiência exigida na função de 8 anos, sendo
indicado e habilitado o Eng. Peter Leonard Hijdra Van Hagen, cujo vínculo empregatício é com a empresa
Dynatest.
a) Atividades exigidas ao profissional, comprovadas no certame:
ISupervisão ou fiscalização ou apoio ao gerenciamento de obras de restauração
rodoviária.
15.4.
Função 4 - Eng. Sênior de OAE: Experiência exigida na função de 8 anos, sendo indicado e
habilitado o Eng. Clóvis Salioni, cujo vínculo empregatício é com a empresa Geosonda S/A.
a) Atividades exigidas ao profissional, comprovadas no certame:
I-

Supervisão, ou fiscalização de Obras de Arte Especiais (OAE) em rodovias.

15.5.
Função 5 - Eng. Pleno de Análise de Projetos: Experiência exigida na função de 5 anos,
sendo indicado e habilitado o Eng. Ernesto Simões Preussler, cujo vínculo empregatício é com a empresa
Dynatest Engenharia Ltda.
a) Atividades exigidas ao profissional, comprovadas no certame:
I15.6.

Elaboração de projetos executivos de duplicação e restauração de rodovias.

Parecer - Capacidade da equipe técnica da empresa

15.6.1.
Considerando a relação de responsáveis técnicos acima, verifica-se que os profissionais
habilitados para as funções 1, 2 e 4 (itens 15.1, 15.2 e 15.4 deste despacho, respectivamente), tem vínculo
empregatício com as empresas SD Consultoria e Engenharia Ltda. e Geosonda S/A, que não mais farão parte
do Consórcio.
15.6.2.
Logo, tais profissionais perdem o vínculo profissional com o objeto contratado, sendo
necessário a Dynatest apresentar substitutos para comprovação da capacidade técnica-profissional da
empresa, conforme abaixo:
a) Apresentar responsável técnico com atestados para atender todas as atividades e tempo
de experiência da Função 1 - Supervisor, em substituição ao Eng. José Carlos Araújo, da
empresa SD Consultoria e Engenharia Ltda.
b) Apresentar responsável técnico com atestados para atender a atividade e tempo de
experiência da Função 2 - Profissional Sênior de Construção, em substituição ao Eng.
Manoel Francisco Simon, da empresa SD Consultoria e Engenharia Ltda.
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c) Apresentar responsável técnico com atestados para atender a atividade e tempo de
experiência da Função 4 - Profissional Sênior de OAE, em substituição ao Eng. Clóvis
Salioni, da empresa Geosonda S/A.
CONCLUSÃO
16.
Após análise da documentação apresentada pela Dynatest, verifica-se que a empresa não
reúne condições de ser habilitada para assumir unicamente a execução do contrato nº 08.1.0.00.00912/2017.
A mesma não atende a alguns itens da capacidade técnica operacional exigidos no edital, conforme indicado
nos itens 8, 12 e 13.
17.
Além disso, a Dynatest não apresentou os profissionais substitutos para as funções de Eng.
Supervisor, Eng. Sênior de Construção e Eng. Sênior de OAE. Tal medida é necessária, visto que os
profissionais originalmente habilitados na licitação tem vínculo empregatício com as empresas SD Consultoria e
Engenharia Ltda. e Geosonda S/A, empresas estas cuja proposta indica sua retirada do contrato. Portanto, a
Dynatest unicamente não atende a partes dos itens da capacidade técnica profissional exigidos no edital,
conforme indicado no item 15.
18.
Oportuno ressaltar que, caso a Dynatest venha a apresentar novos atestados de capacidade
técnica com as correspondentes Certidões de Acervo Técnico emitidas pelo CREA visando comprovar sua
capacidade técnica operacional e sua capacidade técnica profissional, que os referidos documentos devem ser
anteriores à data de abertura do certame, isto é, emitidos pelo CREA anteriormente a 21 de novembro de
2016.
19.
Conforme já indicado no item 14.4, cabe a Dynatest apresentar ficha atualizada do SICAF,
para comprovação da qualificação econômico-financeira da empresa, através da análise dos índices
contábeis.
20.
Salvo disposição em contrário, recomendamos a esta SRE-SP conceder prazo
improrrogável de 5 (cinco) dias úteis ao Consórcio Dynatest-Geosonda-SD para apresentar a
documentação faltante, objetivando a retirada das empresas SD Consultoria e Engenharia Ltda e Geosonda
S/A do contrato.
21.
Caso a Dynatest não consiga apresentar a documentação solicitada no prazo a ela consignado,
recomendamos evoluir o presente processo à Procuradoria Federal Especializada/SP com o fito de obter
parecer jurídico quanto a possibilidade de rescisão do contrato nº 08.1.0.00.00912.2017, visto a existência
dos processos de recuperação judicial das empresas SD Consultoria e Engenharia Ltda. e Geosonda
S/A, além do PAAR em desfavor da empresa Geosonda S/A (vide itens 5 e 6).
22.

Este é o nosso parecer.
À superior consideração.
São Paulo/SP, 21 de dezembro de 2018.
Documento assinado eletronicamente por Rinaldo Felix da Costa,
Coordenador de Engenharia, em 27/12/2018, às 14:34, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 2340358 e o código CRC 0AC4B760.

Referência: Processo nº 50608.600725/2017-98

Despacho (DNIT) COENGE - CAF - SP 2340358

SEI nº 2340358
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Superintendência Regional de São Paulo
COENGE - CAF - SP
Rua Ciro Soares de Almeida, 180 - Bairro Vila Maria | CEP 02.167-000
São Paulo/SP |Telefone: (11) 3240-7948 ou (11) 3240-7982
Ofício nº 50386/2018/COENGE - CAF - SP/SRE - SP-DNIT
São Paulo/SP, 27 de dezembro de 2018.
À Sua Senhoria o Senhor
Ernesto Simões Preussler
CONSÓRCIO DYNATEST-GEOSONDA-SD
Representante Legal
Rua Peixoto Gomide, 996, cj. 810, Cerqueira César
CEP: 01409-900 – São Paulo/SP
Assunto: Documentação pendente no SICAF - contrato nº 08.1.0.00.00912/2017. Recuperação judicial
das consorciadas SD Consultoria e Engenharia Ltda. e Geosonda S/A
Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 50608.600725/2017-98.
Prezado Senhor,
1.
Cumprimentando-o cordialmente e em atenção ao contido na Carta C.022/2018 de 27 de
novembro de 2018 e C.023/2018 de 11 de dezembro de 2018, cumpre-nos informar que a documentação
apresentada para assunção integral do contrato nº 08.1.0.00.00912.2017 pela Dynatest Engenharia Ltda. fora
analisada pela fiscalização, sendo que a mesma mostrou-se insuficiente para manutenção das condições de
habilitação da empresa no que tange à capacidade técnica operacional, capacidade técnica profissional e
qualificação econômico-financeira.
2.
Solicitamos o atendimento integral aos apontamentos efetuados pela fiscalização no prazo
improrrogável de 5 (cinco) dias úteis contados a partir do recebimento deste. O parecer da fiscalização
segue anexo ao presente para análise e os devidos fins de vossa empresa.
3.
A não-apresentação da documentação faltante no prazo consignado por esta SRE-SP ensejará
no encaminhamento do presente processo à Procuradoria Federal Especializada/SP para análise e parecer
jurídico quanto a possibilidade de rescisão contratual.
Anexos:

I - Análise da fiscalização - Cartas C.022/2018 e C.023/2018 (SEI nº 2340358).
Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por Rinaldo Felix da Costa,
Superintendente Regional do Estado de São Paulo - Substituto(a), em
03/01/2019, às 09:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Ofício 50386 (2365224)
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Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1007732-88.2016.8.26.0152 e código 44C90CC.
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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 2365224 e o código CRC D6AD1653.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
50608.600725/2017-98

Ofício 50386 (2365224)

SEI 50608.600725/2017-98 / pg. 2
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Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1007732-88.2016.8.26.0152 e código 44C90CC.

fls. 7090

fls. 7091

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE COTIA
1ª VARA CÍVEL
Rua Topázio, 585, Jardim Nomura - CEP 06717-235, Fone: (11) 4703-2725,
Cotia-SP - E-mail: cotia1cv@tjsp.jus.br

Processo nº:
Classe - Assunto
Requerente:
Tipo Completo da Parte
Passiva Principal <<
Informação indisponível
>>:

1007732-88.2016.8.26.0152
Recuperação Judicial - Recuperação judicial e Falência
Geosonda S/A e outro
Nome da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Seung Chul Kim

Vistos.
Fl. 6.956: Ciente das datas. Informe o local da assembleia com urgência.
Fls. 7079/7081: Conforme já autorizado, defiro a dispensa de apresentação de
CND para o percebimento dos valores em aberto junto ao Contrato nº 08.1.0.00.00912/2017,
firmado com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes DNIT.
Int.
Cotia, 12 de março de 2019.

Processo nº 1007732-88.2016.8.26.0152 - p. 1

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SEUNG CHUL KIM, liberado nos autos em 12/03/2019 às 16:08 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1007732-88.2016.8.26.0152 e código 44CF14B.

DECISÃO
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OFÍCIO
Processo Digital n°:
Classe – Assunto:
Requerente:

1007732-88.2016.8.26.0152
Recuperação Judicial - Recuperação judicial e Falência
Geosonda S/A e outro

(FAVOR MENCIONAR ESTAS REFERÊNCIAS NA RESPOSTA)

Cotia, 13 de março de 2019.

Prezado(a) Senhor(a),

Pelo presente, solicito a Vossa Senhoria a dispensa de apresentação de CND para
o percebimento dos valores em aberto junto ao Contrato nº 08.1.0.00.00912/2017, firmado com o
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes DNIT.

Solicito os bons préstimos de encaminhar a resposta ao e-mail institucional:
cotia1cv@tjsp.jus.br, informando o número do processo supra mencionado.
Atenciosamente.
Juiz(a) de Direito: Dr(a). Seung Chul Kim
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Ao(À)
Diretor do DNIT.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SEUNG CHUL KIM, liberado nos autos em 13/03/2019 às 19:10 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1007732-88.2016.8.26.0152 e código 44E44EE.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE COTIA
FORO DE COTIA
1ª VARA CÍVEL
Rua Topázio, 585, Jardim Nomura - CEP 06717-235, Fone: (11)
4703-2725, Cotia-SP - E-mail: cotia1cv@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min
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ATO ORDINATÓRIO
Processo Digital nº:

Classe – Assunto:
Requerente:

1007732-88.2016.8.26.0152
Recuperação Judicial - Recuperação judicial e Falência
Geosonda S/A e outro

CERTIDÃO - Ato Ordinatório

Certifico e dou fé que, nos termos do art. 203, § 4º, do CPC,
preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s)
seguinte(s) ato(s) ordinatório(s):Nota do Cartório: Ofício
disponível para impressão "on-line", devendo a parte
providenciar o protocolo e a juntada nos autos no prazo de
15(quinze) dias.
Nada Mais. Cotia, 14 de março de 2019. Eu, ___, Cristiane
Maria Oliveira Tucci da Silva, Escrevente Técnico Judiciário.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE MARIA OLIVEIRA TUCCI DA SILVA, liberado nos autos em 14/03/2019 às 10:23 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1007732-88.2016.8.26.0152 e código 44EC05B.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE COTIA
FORO DE COTIA
1ª VARA CÍVEL
Rua Topázio, 585, Jardim Nomura - CEP 06717-235, Fone: (11)
4703-2725, Cotia-SP - E-mail: cotia1cv@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

fls. 7094

Emitido em: 14/03/2019 11:58
Página: 1

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE RELAÇÃO

Certifico e dou fé que o ato abaixo, constante da relação nº 0066/2019, foi disponibilizado na página
2907/2917 do Diário da Justiça Eletrônico em 14/03/2019. Considera-se data da publicação, o primeiro dia útil
subseqüente à data acima mencionada.

Advogado
Carlos Roberto Deneszczuk Antonio (OAB 146360/SP)
Elza Megumi Iida (OAB 95740/SP)
Carlos Alberto Almeida (OAB 106731/SP)
Sandro Domenich Barradas (OAB 115559/SP)
Mário de Freitas Macedo Filho (OAB 14630/RS)
Fernando Cilio de Souza (OAB 121592/SP)
Carlos Eduardo Lapa Pinto Alves (OAB 240573/SP)
Luiz Guilherme Pennacchi Dellore (OAB 182831/SP)
Rita Cristina Franco Barbosa Araujo de Souza (OAB 152702/SP)
Jairo Araujo de Souza (OAB 267162/SP)
João Joaquim Martinelli (OAB 175215/SP)
Eduardo Malucelli (OAB 36011/PR)
Marcos Augusto Malucelli (OAB 5403/PR)
Thiago Jose Hipolito Vieira (OAB 297482/SP)
Gabriela Menezes Hipolito Vieira (OAB 346957/SP)
Aguinaldo Pereira (OAB 374578/SP)
Guilherme Justino Dantas (OAB 146724/SP)
Bruno Molina Meles (OAB 299572/SP)
Maria de Jesus Ferreira Correa (OAB 10254/CE)
Mauro Vinicius Sbrissa Tortorelli (OAB 151716/SP)
Ana Maria Della Nina Esperança (OAB 285535/SP)
Erika Chiaratti Munhoz Moya (OAB 132648/SP)
Sandra Lara Castro (OAB 195467/SP)
Fabiola Ferramenta Muniz de Faria (OAB 133284/SP)
Joao Batista Tamassia Santos (OAB 103918/SP)
Hudson Moreira da Silva (OAB 216053/SP)
Diogo Saia Tapias (OAB 313863/SP)
Omar Mohamad Saleh (OAB 266486/SP)
Carlos Eduardo da Costa Pires Steiner (OAB 139138/SP)
Claudenir Pigao Micheias Alves (OAB 97311/SP)
Dorival Jose Klein (OAB 149514/SP)
Pedro Carneiro Sales (OAB 39996/BA)
Alex Moreira dos Santos (OAB 182101/SP)
Vagner Aparecido Alberto (OAB 91094/SP)
Lucas Gomes de Azevedo (OAB 375321/SP)
Jonas Pereira Fanton (OAB 273574/SP)
Gustavo Muff Machado (OAB 154021/SP)
Sueli Aparecida Rodrigues Ugarte (OAB 151729/SP)
Victor Luis de Salles Freire (OAB 18024/SP)
Paulo Sergio Basilio (OAB 113043/SP)
Brisa Maria Folchetti Darcie (OAB 239836/SP)
Daniel de Aguiar Aniceto (OAB 232070/SP)
João Alfredo Stievano Carlos (OAB 257907/SP)
Alessandro Nezi Ragazzi (OAB 137873/SP)
Moacil Garcia (OAB 100335/SP)
Emerson Toro de Abreu (OAB 150393/SP)
Luis Antonio Giampaulo Sarro (OAB 67281/SP)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DECIO LUCIO CANDIDO DA SILVA, liberado nos autos em 14/03/2019 às 11:58 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1007732-88.2016.8.26.0152 e código 44EF7A9.
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Miguel Luis Castilho Mansor (OAB 139405/SP)
Eduardo Silva Gatti (OAB 234531/SP)
Pablo Dotto (OAB 147434/SP)
Patricia Aparecida Lasclota (OAB 197475/SP)
Stefano Cocenza Sternieri (OAB 306967/SP)
MANUELA SAMPAIO SARMENTO E SILVA (OAB 18454/BA)
Romina Vizentin Domingues (OAB 133338/SP)
Eduardo Oliveira de Almeida (OAB 54379/RS)
Karine Gonçalves Scarano (OAB 258005/SP)
Rogério Bueno Antunes (OAB 299005/SP)
Debora Romano (OAB 98602/SP)
William Carmona Maya (OAB 257198/SP)
MARTINS E MEDEIROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS (OAB 11785/SP)
Thiago Galvão Severi (OAB 207754/SP)
Yan Meirelles de Meireles (OAB 25088/BA)
Mariana de Oliveira Moura Augusto (OAB 207412/SP)
Paulo Roberto Runge Filho (OAB 286895/SP)
Elaine Cristina Vidal (OAB 213393/SP)
Hélder Pereira Nunes (OAB 349953/SP)
Rafael Antonio da Silva (OAB 244223/SP)
Cibele dos Santos Tadim Neves Spindola (OAB 292177/SP)
Andrea Alves dos Santos Cardoso de Souza (OAB 138487/SP)
Anderson Cardoso de Souza (OAB 179823/SP)
Vanessa de Oliveira Akutagawa (OAB 335821/SP)
Bruno Augusto Silva de Arruda (OAB 330400/SP)
Pedro Victor Lannes Botelho Leite Marticorena (OAB 358808/SP)
Nanci Regina de Souza Lima (OAB 94483/SP)
Marcelo Augusto de Barros (OAB 198248/SP)
Cylmar Pitelli Teixeira Fortes (OAB 107950/SP)
Eduardo Takemi Dutra dos Santos Kataoka (OAB 299226/SP)
Adrianna Chambo Eiger (OAB 305533/SP)
Ângela Ventim Lemos (OAB 32870/BA)
Laerte Angelo (OAB 297796/SP)
Waldemar Cury Maluly Junior (OAB 41830/SP)
Felipe Valente Maluly (OAB 358902/SP)
Antonia Valneide Pinheiro (OAB 289645/SP)
Vanderlei Batista da Silva (OAB 109942/SP)
Juliana Fulgêncio Botelho Guimarães (OAB 368439/SP)
Marília Mateus Marques (OAB 391131/SP)

Teor do ato: "Vistos. Fl. 6.956: Ciente das datas. Informe o local da assembleia com urgência. Fls.
7079/7081: Conforme já autorizado, defiro a dispensa de apresentação de CND para o percebimento dos
valores em aberto junto ao Contrato nº 08.1.0.00.00912/2017, firmado com o Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes DNIT. Int."

Cotia, 14 de março de 2019.
Decio Lucio Candido da Silva
Escrevente Técnico Judiciário

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DECIO LUCIO CANDIDO DA SILVA, liberado nos autos em 14/03/2019 às 11:58 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1007732-88.2016.8.26.0152 e código 44EF7A9.
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EXMO. SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE
COTIA - SP

Processo nº 1007732-88.2016.8.26.0152

BRD

-

BRASIL

DISTRESSED

CONSULTORIA

EMPRESARIAL S.A, já devidamente qualificada nos autos da Recuperação Judicial em
de GEOSONDA S.A e CVS ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA,
vem, por seus advogados, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, requerer a
juntada do incluso substabelecimento SEM reservas, do instrumento de renúncia dos
antigos patronos, bem como da respectiva guia, devidamente quitada. (docs. 01/02)
Por fim, requer que todas as intimações sejam levadas a efeito
em nome de LEANDRO AUGUSTO RAMOZZI CHIAROTTINO, inscrito na OAB/SP sob
o nº 174.894 e MIRELLA GUEDES CAMPELO, inscrita na OAB/SP sob o nº 203.715, sob
pena de nulidade.
Nestes Termos,
Pede deferimento.
São Paulo, 15 de março de 2019.

LEANDRO AUGUSTO RAMOZZI CHIAROTTINO
OAB/SP 174.894
MIRELLA GUEDES CAMPELO
OAB/SP 203.715

Página 1 de 1
CNA - 1254166v2 - 1470.20626

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MIRELLA GUEDES CAMPELO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 15/03/2019 às 10:36 , sob o número WCOA19700250857
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1007732-88.2016.8.26.0152 e código 450102D.

fls. 7096

DOC. 01
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SISPAG TRIBUTOS
Nome:
Agência:

Conta:

Código de barras:
Controle:
Valor do documento:
Informações fornecidas pelo
pagador:
9D479A7595EF4ACE7F48F27170C4186E3A1BC755

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP
03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MIRELLA GUEDES CAMPELO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 15/03/2019 às 10:36 , sob o número WCOA19700250857
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1007732-88.2016.8.26.0152 e código 4501032.
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ANA CRISTINA PINTO ROCHA
COTIA - 1 OFICIO CIVEL
sexta-feira, 15 de março de 2019 11:37
ANA CRISTINA PINTO ROCHA
ENC: Arquivamento do processo

ROGERIO NOGUEIRA
Coordenador
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
1º Ofício Cível da Comarca de Cotia.
Avenida Professor Manoel José Pedroso, 1806 - Parque Bahia - Cotia/SP - CEP: 06717-100
Tel: (11) 4703-2725
E-mail: rogerionogueira@tjsp.jus.br

De: GABRIEL AMBROSIO PEREIRA CARVALHO
Enviado: quinta-feira, 14 de março de 2019 15:01
Para: COTIA - 1 OFICIO CIVEL
Assunto: Arquivamento do processo
Comunicando Trânsito em Julgado em Agravo de Instrumento digital nº 2095919-55.2018.8.26.0000

CERTIDÃO DE COMUNICAÇÃO DE TRANSITO EM JULGADO
À R. VARA DE ORIGEM E ARQUIVAMENTO DE AUTOS
Agravo de Instrumento Nº 2095919-55.2018.8.26.0000 - 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial
Comarca de Cotia – Foro de Cotia - 1ª Vara Cível
Ação de Origem do Processo Não informado nº. 1007732-88.2016.8.26.0152 Agravantes: Geosonda S.a. (Em Recuperação Judicial) e CVS Administração de Bens e Participações
Ltda(Em Recuperação Judicial)
Agravado: O Juízo
Interessados: Mauricio Galvao de Andrade (Adm. Jud.) e Safra Leasing S.A Arrendamento Mercantil

Certifico que a decisão/acórdão proferida nos autos do Agravo de Instrumento Nº 209591955.2018.8.26.0000 transitou em julgado e a íntegra do processo encontra-se disponível no
endereço eletrônico https://esaj.tjsp.jus.br, sendo sua senha de acesso x76dxt.
Resultado do julgamento: Negaram provimento ao recurso. V. U.
Certifico mais e finalmente que encaminhei cópia da presente certidão à r. Vara de origem por
comunicação eletrônica, encaminhando os presentes autos ao arquivo digital de segunda
instância.
GABRIEL AMBRÓSIO PEREIRA CARVALHO
Escrevente Técnico Judiciário
Assinatura digital à margem direta da folha
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
SJ 3.1.7 - Serv. de Proces. Rec. aos Trib. Sup. Dir. Privado 1
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Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANA CRISTINA PINTO ROCHA, liberado nos autos em 15/03/2019 às 12:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1007732-88.2016.8.26.0152 e código 45034DB.
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