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1 - INTRODUÇÃO
1.1 O ESTADO DO RIO DE JANEIRO, pela FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO, com sede na Avenida Padre Leonel Franca, nº 248 – Gávea – Rio de Janeiro/RJ, torna público
que, devidamente autorizada pelo Diretor Administrativo Financeiro, na forma do disposto no processo
administrativo n.º SEI-080007/004308/2022, que no dia, hora e endereço eletrônico indicados no item 3
deste edital, será  realizada licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO
GLOBAL, que será regido pela Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, pelos Decretos Estaduais
n.ºs 31.863 e 31.864, ambos de 16 de setembro de 2002, com aplicação subsidiária da Lei n.º 8.666, de 21
de junho de 1993, da Lei Estadual n.º 287, de 4 de dezembro de 1979, da Lei Complementar nº 123, de 14
de dezembro de 2006, do Decreto Estadual n.º 3.149, de 28 de abril de 1980, e respectivas alterações, do
Decreto Estadual nº 42.063, de 06 de outubro de 2009, do Decreto Estadual nº 42.091, de 27 de outubro de
2009, do Decreto Estadual nº 42.301, de 12 de fevereiro de 2010, do Decreto Estadual nº 41.203, de 03 de
março de 2008, da Resolução SEPLAG nº 429, de 11 de janeiro de 2011, demais Resoluções editadas pela
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e disposições legais aplicáveis e do disposto no presente
edital.
1.2 A sessão pública de processamento do Pregão Eletrônico será realizada no endereço
eletrônico www.compras.rj.gov.br, no dia e hora indicados no item 3 deste Edital e conduzida pelo pregoeiro
com o auxílio de sua equipe de apoio, todos designados nos autos do processo em epígrafe.
1.3 As retificações deste edital, por iniciativa oficial ou provocada por eventuais impugnações, obrigarão a
todos os licitantes, devendo ser publicadas em todos os veículos em que se deu a publicação originária,
reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a modificação não alterar
a formulação das propostas.
1.4 O edital se encontra disponível no endereço eletrônico www.compras.rj.gov.br, podendo,
alternativamente, ser adquirida uma via impressa mediante a apresentação de 01 resma de papel
A4, no endereço da sede da FUNDAÇÃO SAÚDE, no horário das 09 horas às 17 horas, na
Coordenação de Licitação.
1.5 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, no seguinte
endereço: Avenida Padre Leonel Franca, nº 248 – Gávea – Rio de Janeiro/RJ, de 09 até 17 horas, ou, ainda,
mediante confirmação de recebimento, pelo e-mail licitacao@fs.rj.gov.br, até às 17h.
1.5.1 Caberá ao pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do edital, responder aos pedidos
de esclarecimentos no prazo de até 24 (vinte e quatro  horas), antes do encerramento do prazo de acolhimento
de propostas.
1.6 Os interessados poderão formular impugnações ao presente edital em até 2 (dois) dias úteis anteriores à
abertura da sessão, no seguinte endereço: Avenida Padre Leonel Franca, nº 248 – Gávea – Rio de Janeiro/RJ,
de 09 até 17 horas, ou, ainda, mediante confirmação de recebimento, pelo e-mail licitacao@fs.rj.gov.br, até às
17h.
1.6.1 Caberá ao Diretor Administrativo Financeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro
horas.
1.6.2. O acolhimento do recurso ou pedido de esclarecimento que implique alteração do edital ou de
seus anexos ensejará nova publicação do edital e nova concessão do prazo de 08 (oito) dias úteis
para apresentação de propostas;
1.6.3. No caso de indeferimento do recurso ou pedido de esclarecimento que não altere a redação do
edital ou de seus anexos, não se abrirá novo prazo para apresentação de propostas, mantendo-se a
data do pregão inicialmente prevista. Na eventualidade do recurso ser decido ou o esclarecimento
ser prestado após a data inicialmente prevista do pregão, será concedido novo prazo de
apresentação de proposta de 05 (cinco) dias úteis.
1.7 Tanto a resposta às impugnações quanto aos pedidos de esclarecimento serão divulgados mediante nota
no endereço eletrônico www.compras.rj.gov.br através do nº 29420, na parte relacionada a futuras licitações,
ficando as empresas interessadas obrigadas a acessá-lo para a obtenção das informações prestadas.
 
2 - DO OBJETO E DO REGIME DE EXECUÇÃO
2.1 O objeto do presente pregão eletrônico é a contratação de empresa especializada e habilitada em
serviços de engenharia, para adequar espaço físico no Centro Especializado de Diagnóstico de
Imagem – Rio Imagem e possibilitar a instalação do Pet – CT, conforme descrito no Anexo 01 - Termo
de Referência.
2.2 O objeto será executado segundo o regime de execução de empreitada por preço global.
 

 CÓD. SIGA DESCRIÇÃO UN QUANTIDADE

01 0676.002.0003
BENFEITORIAS, DESCRICAO: REPAROS,

MANUTENCAO E ADEQUACAO DE PREDIO PUBLICO
Código do Item: 0676.002.0003 (ID - 85174)

SERVIÇO 01

 
3 - DA ABERTURA
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3.1 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante
condições de segurança (criptografia e autenticação) em todas as suas fases, dirigida pelo pregoeiro
designado, a ser realizada de acordo com a legislação mencionada no preâmbulo deste Edital, conforme
indicado abaixo:
 

Posição Data Horário
 Início acolhimento das propostas   
 Limite acolhimento das propostas   
 Data de abertura das propostas   
 Data da realização do Pregão   

 Processo N°  SEI-080007/004308/2022�
 Tipo  Menor preço Global.

 Prazo para impugnação  até 02 (dois) dias úteis
 Data da publicação  XX/XX/XXXX
 Portal Eletrônico  www.compras.rj.gov.br

 Número da licitação no portal  29420
 Validade da Proposta  120 dias

 

3.2 Ocorrendo Ponto Facultativo, ou outro fato superveniente de caráter público, que impeça a realização dos
eventos nas datas acima marcadas, a licitação ficará automaticamente adiada para o mesmo horário do
primeiro dia útil subsequente, independentemente de nova comunicação.
 
4 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Os recursos necessários à realização do serviço ora licitado correrão à conta da seguinte dotação
orçamentária:
FONTE: 223
PROGRAMA DE TRABALHO: 10302046011094 
NATUREZA DA DESPESA: 44905105 
 
5 - TIPO DE LICITAÇÃO E PREÇO ESTIMADO
5.1 O presente pregão eletrônico reger-se-á pelo tipo MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE.
5.1.1 A aceitabilidade das propostas deverá respeitar o valor teto global de R$ 3.500.000,00, e, em
relação aos valores unitários, as propostas deverão respeitar o valor teto estabelecido na tabela
EMOP (Anexo IV do Termo de Referência).
 
6 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
6.1 Poderão participar desta licitação as pessoas que atuem em ramo de atividade compatível com o objeto
licitado, registradas ou não no Cadastro de Fornecedores, mantido pela SEPLAG.
6.2 Não serão admitidas na licitação as empresas punidas por:
a) Ente, Autarquia ou Fundação da Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro, com as sanções
prescritas no inciso III do art. 87 da Lei nº 8.666/93 e no art. 7º da Lei nº 10.520/02;
b) Ente ou Entidade da Administração Pública Federal, Estadual, Distrital e Municipal, com a sanção prescrita
no inciso IV do art. 87 da Lei nº 8.666/93.
6.3 Um licitante, ou grupo, suas filiais ou empresas que fazem parte de um grupo econômico ou financeiro,
somente poderá apresentar uma única proposta de preços. Caso um licitante participe em mais de uma
proposta de preços, estas propostas não serão levadas em consideração e serão rejeitadas.
6.3.1    Para tais efeitos entende-se que fazem parte de um mesmo grupo econômico ou financeiro, as
empresas que tenham diretores, acionistas (com participação em mais de 5%), ou representantes legais
comuns, e aqueles que dependam ou subsidiem econômica ou financeiramente a outra empresa.
6.4 Não será permitida a participação na licitação das pessoas físicas e jurídicas arroladas no artigo 9º da Lei
n.º 8.666/93.
6.5 O licitante que se enquadrar como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte deverá declarar, no
momento de inserção de sua proposta, junto ao sistema eletrônico, que cumpre os requisitos previstos na Lei
Complementar nº 123, de 14.12.2006, em especial quanto ao seu art. 3º.
6.5.1 Em caso de não atendimento do contido no subitem 6.5, deixará de ser concedido ao licitante o
tratamento favorecido, diferenciado e simplificado regulamentado por meio do Decreto Estadual nº
42.063/2009.
6.5.2 O licitante deverá declarar, junto ao sistema eletrônico, que não lhe foram aplicadas as seguintes
penalidades, cujos efeitos ainda vigorem:
a) suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar imposta pelo Estado do Rio
de Janeiro, suas Autarquias ou Fundações (art. 87, III da Lei n° 8.666/93);
b) impedimento de licitar e contratar imposta pelo Estado do Rio de Janeiro, suas Autarquias ou Fundações
(art. 7° da Lei n° 10.520/02);
c) declaração de inidoneidade para licitar e contratar imposta por qualquer Ente ou Entidade da Administração
Federal, Estadual, Distrital e Municipal (art. 87, IV da Lei n° 8.666/93);
6.6 Não será permitida a participação em regime de consórcio.
 
7. CREDENCIAMENTO
7.1 Somente poderão participar deste pregão eletrônico os licitantes devidamente credenciados junto ao
SIGA, devendo o credenciamento ser realizado no prazo de até três dias úteis antes da data de abertura da
sessão, conforme previsto no art. 5º, parágrafo 2º do Decreto nº 31.864/02.
7.2 O credenciamento dar-se-á pela atribuição de código para acesso ao SIGA.
7.2.1 O licitante obterá o código de acesso ao SIGA junto ao endereço eletrônico www.compras.rj.gov.br,
clicando na área de Registro de Fornecedor que se encontra na parte do meio do portal e seguindo as
orientações de preenchimento. O Portal contém um manual orientando o preenchimento.
7.2.1.1 O licitante deverá preencher algumas telas, digitando informações sobre a empresa, pessoas que irão
operar o SIGA e as famílias de itens que fornece. Após essa digitação, o licitante deverá baixar, em local
indicado no Portal, um arquivo contendo um Termo de Responsabilidade o qual deverá imprimir e assinar.
Junto com esse Termo de Responsabilidade o licitante deverá enviar a documentação requerida para a
SEPLAG – Secretaria de Planejamento e Gestão, no endereço informado no portal.
7.2.1.2 Após o recebimento da documentação, a SEPLAG, através do SIGA, enviará para o e-mail
informado do licitante o código de acesso às funcionalidades do SIGA. Quando o licitante acessar o SIGA
deverá colocar seu código informado e a senha: SIGA. Essa senha servirá apenas para o primeiro acesso, pois
o sistema irá solicitar que o licitante digite uma senha nova, confirme essa senha e escreva uma pergunta e
resposta. O sistema confirmará a nova senha que deverá ser usada nos próximos acessos.
7.3 O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação
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efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo à SEPLAG ou ao órgão promotor da licitação a
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido de senha, ainda que por terceiros.
7.4 A perda da senha ou a quebra do sigilo deverão ser comunicadas imediatamente à SEPLAG, para
imediato bloqueio de acesso.
7.5 O credenciamento do licitante junto ao SIGA implica na presunção de sua capacidade técnica para
realização das operações inerentes ao pregão eletrônico.
 
8 - DA CONEXÃO COM O SISTEMA E DO ENVIO DAS PROPOSTAS
8.1 Observado o disposto nos itens 6 e 7 deste edital, a participação neste pregão eletrônico dar-se-á por
meio da conexão do licitante ao SIGA, pela digitação de sua senha privativa e subsequente encaminhamento
da proposta de preços, exclusivamente por meio do SIGA, no período compreendido entre a data de início e
de encerramento do acolhimento das propostas, conforme subitem 3.1 deste edital.
8.2 O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no SIGA,
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
8.3 Como requisito para a participação no pregão eletrônico, o licitante deverá manifestar, sob as penas da lei,
em campo próprio do SIGA, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas neste
edital.
8.3.1 No momento da abertura da sessão pública, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema
informatizado, que firmou a Declaração de Elaboração Independente de Proposta constante do Anexo 05, que
deverá ser apresentada no momento indicado pelo item 14.2.1.
8.4 Caberá ao licitante acompanhar as operações no SIGA durante a sessão pública do pregão eletrônico,
ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
 
9 - DA PROPOSTA DE PREÇOS
9.1 A Proposta de Preços deverá ser elaborada e enviada exclusivamente por meio do SIGA, em campo
específico, a ser integralmente preenchido.
9.1.1 Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente
apresentada.
9.1.2 O formulário de proposta de preços, em sua forma impressa (Anexo 2), somente será utilizado pelo
licitante vencedor com vistas à readequação de sua oferta final.
9.1.3 Os documentos anexados durante a inserção da proposta de preços (folders, prospectos, declarações,
etc.) não poderão estar identificados, não sendo admitida a veiculação do nome da empresa ou de seus
representantes, utilização de material timbrado ou qualquer outro meio que viabilize a identificação do licitante.
9.1.4 As propostas não poderão impor condições ou conter opções, somente sendo admitidas propostas que
ofertem apenas uma marca, um modelo e um preço para cada material(is) constante(s) do objeto desta
licitação.
9.2 A proposta de preços será feita em moeda nacional e englobará todas as despesas relativas ao objeto do
contrato, bem como os respectivos custos diretos e indiretos, tributos, remunerações, despesas fiscais e
financeiras e quaisquer outras necessárias ao cumprimento do objeto desta Licitação, salvo expressa previsão
legal. Nenhuma reivindicação adicional de pagamento de preços será considerada.
9.2.1 Quando a execução do objeto contratual envolver a prestação de serviços com mão de obra residente, a
proposta de preços deverá ser formulada com base na norma coletiva da entidade representativa da respectiva
categoria do local da efetiva prestação dos serviços.
9.3 Caso o licitante se enquadre como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar
declaração de que cumpre os requisitos previstos na Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, em especial
quanto ao seu art. 3º, na forma do Anexo 4 do Edital.
9.4 O licitante cujo estabelecimento esteja localizado no Estado do Rio de Janeiro, deverá apresentar proposta
isenta de ICMS, quando cabível, de acordo com o Convênio CONFAZ nº 26/2003 e a Resolução SEFAZ nº
971/2016, sendo este valor considerado para efeito de competição na licitação.
9.5 Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências deste Edital, aquelas com preço
excessivo e as que tiverem preço manifestamente inexequível.
9.6 A proposta de preços deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas quaisquer
alternativas de preço ou qualquer outra condição não prevista neste Edital.
9.7 Os licitantes ficam obrigados a manter a validade da proposta por 120 (cento e vinte) dias
contados da data de abertura da sessão, conforme disposto no item 3.
9.7.1 Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade
da proposta de preços, ou seja, 120 (cento e vinte) dias, e caso persista o interesse da FUNDAÇÃO
SAÚDE, este poderá solicitar a prorrogação da validade da proposta por igual prazo.
 
10 - DA ABERTURA DAS PROPOSTAS E DA FORMULAÇÃO DE LANCES
10.1 A partir do horário previsto no subitem 3.1 deste Edital, terá início a sessão de abertura do Pregão
Eletrônico, ficando os licitantes no aguardo do término da análise da conformidade das propostas e início da
disputa de preços, quando poderão encaminhar lances, exclusivamente por meio do SIGA, sendo o licitante
imediatamente informado do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.
10.1.1 O sistema ficará disponível para a disputa de lances de segunda a sexta-feira, no horário de 09h00minh
as 18h00minh e, após esse período, será bloqueado para tal finalidade.
10.2 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado, as suas regras de
aceitação e o limite de horário de funcionamento do sistema.
10.3 Só serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último ofertado pelo próprio licitante e
registrado no sistema. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.
10.4 Durante o transcurso da sessão pública os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor
lance registrado, vedada a identificação do licitante detentor do lance.
10.5 No caso de desconexão do Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão Eletrônico, o SIGA
permanecerá acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua
atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.
10.6 Quando a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do Pregão
Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes, através de
aviso inserido em campo próprio do SIGA (chat mensagem), divulgando, com antecedência mínima de 01
(uma) hora, data e hora para a reabertura da sessão.
10.7 A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos lances,
após o que transcorrerá período de até trinta minutos, aleatoriamente determinado pelo SIGA, findo o qual
será automaticamente encerrada a recepção de lances.
10.7.1 Em caso de erro material, ao licitante será concedida a possibilidade de enviar solicitação de
cancelamento do seu lance durante a realização da etapa de lances da sessão pública, que poderá ser aceita ou
não pelo Pregoeiro. Todavia, durante o transcurso do período randômico de disputa não será possível o
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encaminhamento de solicitação de cancelamento de lances.
10.7.2 O período randômico de disputa somente poderá ser iniciado até as 17h20min, tendo em vista que, às
18h00min, o sistema será bloqueado automaticamente para envio de lances e continuidade da disputa.
10.8 Caso não sejam apresentados lances, verificar-se-á a aceitabilidade da proposta de preços de menor
valor, considerando-se o valor estimado para a contratação e o disposto no item 9.5.
10.8.1 No caso de empate entre as propostas de menor preço e não sendo apresentados lances, sem prejuízo
do disposto no item 11.3, será assegurada preferência como critério de desempate, sucessivamente, aos bens
e serviços: (a) produzidos no País; (b) produzidos ou prestados por empresas brasileiras; (c) produzidos ou
prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; e (d)
produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de
acessibilidade previstas na legislação. Persistindo o empate, o sorteio público será utilizado como critério de
desempate.
 
11 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
11.1 O julgamento obedecerá ao critério de menor preço global por lote, na forma do item 5. Será declarada
vencedora a proposta que apresentar o menor preço, observadas as regras deste edital, especialmente o item
11.3.
11.1.1 A aceitabilidade das propostas deverá respeitar o valor teto global de R$ 3.500.000,00, e, em
relação aos valores unitários, as propostas deverão respeitar o valor teto estabelecido na tabela
EMOP (Anexo IV do Termo de Referência).
11.2 O SIGA informará o licitante detentor da proposta de preços ou do lance de menor valor, imediatamente
após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após verificação de empate
ficto, nos termos do subitem 11.3 deste Edital, cabendo ao Pregoeiro decidir acerca da aceitação do menor
lance ofertado e, ainda, negociação visando à sua redução.
11.3 Havendo empate no momento do julgamento das propostas de preços será assegurada às microempresas
e empresas de pequeno porte a preferência na contratação, caso a proposta de menor preço tenha sido
apresentada por empresa que não detenha tal condição.
11.3.1 Para efeito da verificação da existência de empate, no caso das microempresas ou das empresas de
pequeno porte, serão consideradas as propostas por estas apresentadas iguais ou superiores em até 5%
àquela mais bem classificada.
11.3.2 Havendo empate, proceder-se-á da seguinte forma:
a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para apresentar
proposta de preço inferior àquela vencedora do certame no prazo máximo de 5 (cinco) minutos, após o
encerramento da fase de lances, sob pena de preclusão.
b) caso a microempresa ou empresa de pequeno porte, que se apresente neste caso, abdique desse direito ou
não venha a ser contratada, serão convocadas, na ordem classificatória, as demais que se enquadrem na
mesma hipótese, para o exercício de igual direito.
c) na situação de empate na forma antes prevista, inexistindo oferta de lances e existindo equivalência nos
valores apresentados por mais de uma microempresa ou empresa de pequeno porte, o sistema identificará
aquela que primeiro inseriu sua proposta, de modo a possibilitar que esta usufrua da prerrogativa de apresentar
oferta inferior à melhor classificada.
11.3.3 Caso nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte venha a ser contratada pelo critério de
desempate, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
11.4 Se a proposta de preços ou o lance de menor valor não for aceitável, o Pregoeiro examinará a proposta
ou o lance subsequente, na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade. Se for necessário, repetirá
esse procedimento, sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital.
11.4.1 Ocorrendo a situação a que se refere o subitem 10.8 e/ou subitem 11.4 deste Edital, o Pregoeiro
poderá negociar com o licitante para que seja obtido melhor preço.
11.5 O sistema gerará ata circunstanciada da sessão, na qual estarão registrados todos os atos do
procedimento e as ocorrências relevantes, que estará disponível para consulta no endereço eletrônico
www.compras.rj.gov.br.
11.6 A critério do pregoeiro, poderão ser relevados erros ou omissões formais de que não resultem prejuízo
para o entendimento das propostas de preços.
 
12 - DA HABILITAÇÃO
12.1 – Regas Gerais
12.1.1 Efetuados os procedimentos previstos no item 11 deste Edital, o licitante detentor da proposta
de preços ou do lance de menor valor deverá encaminhar para a Coordenação de Licitação, no
endereço da Avenida Padre Leonel Franca, nº 248 – Gávea – Rio de Janeiro/RJ ou por
Peticionamento Eletrônico Intercorrente - SEI/RJ, mediante credenciamento prévio de Usuário
Externo SEI-RJ, das 09h às 17h, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis contados do encerramento
da etapa de lances da sessão pública:
a) declaração, na forma do Anexo 07 – Declaração de inexistência de penalidade, de que não foram aplicadas
as seguintes penalidades, cujos efeitos ainda vigorem:
a.1) suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar imposta pelo Estado do
Rio de Janeiro, suas Autarquias ou Fundações (art. 87, III da Lei n° 8.666/93);
a.2) impedimento de licitar e contratar imposta pelo Estado do Rio de Janeiro, suas Autarquias ou Fundações
(art. 7° da Lei n° 10.520/02);
a.3) declaração de inidoneidade para licitar e contratar imposta por qualquer Ente ou Entidade da
Administração Federal, Estadual, Distrital e Municipal (art. 87, IV da Lei n° 8.666/93);
b) os documentos de habilitação previstos no item 12.2 a 12.6;
c) a proposta de preços relativa ao valor arrematado, inclusive, se for o caso, detalhando a planilha de custos.
d) Não será permitido o envio de documentação fora do prazo estipulado pelo Pregoeiro, documentos
recebidos após o prazo determinado serão desconsiderados.
e) Caso o licitante não logre êxito em enviar eletronicamente ou equivocar-se no envio do arquivo,
deverá oficializar a solicitação ao Pregoeiro por meio do e-mail licitacao@fs.rj.gov.br ou do chat de
mensagens do sistema SIGA. Tal solicitação não será garantia de reabertura de prazo após análise
do Pregoeiro.
f) Os documentos remetidos por meio do correio eletrônico poderão ser solicitados em original ou
por cópia autenticada a qualquer momento, em prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro.
g) Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser encaminhados ao
Pregoeiro no endereço: Av. Padre Leonel Franca, nº 248 – Gávea – Rio de Janeiro/RJ, CEP 22451-
000.
12.1.1.1 Serão admitidos todos documentos postados dentro do prazo de 03 (três) dias úteis
mencionado no item anterior, desde que sejam entregues na Coordenação de Licitação em até 03
(três) dias úteis após a postagem pela empresa licitante, cujo comprovante deverá ser apresentado
ao Pregoeiro através do e-mail: licitacao@fs.rj.gov.br.
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12.1.1.2 Uma vez recebidos os documentos, o Pregoeiro consultará o Cadastro de Fornecedores do Estado,
por meio do SIGA, e o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, do Portal
Transparência, da Controladoria Geral da União.
12.1.1.3 Caso o licitante conste em qualquer um dos Cadastros mencionados no item 14.2, com o registro de
penalidade que impeça a sua participação em licitação ainda em vigor, não poderá prosseguir no certame,
cabendo ao Pregoeiro declarar tal condição.
12.1.2 Constatado o atendimento das exigências previstas no Edital, o licitante será declarado vencedor,
sendo-lhe adjudicado o objeto da licitação pelo próprio Pregoeiro, na hipótese de inexistência de recursos, ou
pelo Diretor Administrativo Financeiro na hipótese de existência de recursos.
12.1.3 Se o licitante desatender às exigências previstas no item 12, o Pregoeiro examinará a oferta
subsequente na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitação,
repetindo esse procedimento sucessivamente, se for necessário, até a apuração de uma proposta que atenda
ao Edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor.
12.1.4 Para fins de consulta direta aos documentos de habilitação em processo licitatório, o Certificado de
Registro no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, do Poder Executivo Federal,
poderá ser apresentado em substituição aos documentos elencados nos subitens 12.2.1; 12.3.1; 12.4.1 e
12.6.1.
12.1.4.1 Os licitantes cadastrados deverão, ainda, apresentar os documentos de qualificação técnica previstos
no item 12.5.
12.1.4.2 Os licitantes não cadastrados deverão apresentar os documentos de habilitação indicados nos itens
12.2 a 12.6. 
12.2. Habilitação Jurídica
12.2.1 Para fins de comprovação da habilitação jurídica, deverão ser apresentados, conforme o caso, os
seguintes documentos:
a) Cédula de identidade e CPF dos sócios ou dos diretores;
b) Registro Comercial, no caso de empresário pessoa física;
c) 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.
d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de diretoria em
exercício;
e) 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.
f)  A sociedade simples que não adotar um dos tipos regulados nos artigos 1.039 a 1.092, deverá mencionar,
no contrato social, por força do art. 997, inciso VI, as pessoas naturais incumbidas da administração;
g) ata da respectiva fundação, e o correspondente registro na Junta Comercial, bem como o estatuto com a ata
da assembléia de aprovação, na forma do artigo 18 da Lei nº 5.764/71, em se tratando de sociedade
cooperativa.
12.3 Regularidade Fiscal e Trabalhista
12.3.1 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) prova de regularidade fiscal perante à Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do
licitante, que será realizada da seguinte forma:
c.1) Fazenda Federal: 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 Secretaria da
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 parágrafo único, do art. 11, da Lei nº 8.212, de 1991;
c.2) Fazenda Estadual: apresentação de Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeito de
Negativa, perante o Fisco estadual, pertinente ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação –
ICMS, bem como de Certidão perante a Dívida Ativa estadual, podendo ser apresentada Certidão Conjunta
em que constem ambas as informações; ou, ainda, Certidão comprobatória de que o licitante, em razão do
objeto social, não esteja sujeito à inscrição estadual;
c.2.1) Caso o licitante esteja estabelecido no Estado do Rio de Janeiro, a prova de regularidade com a
Fazenda Estadual será feita por meio da apresentação da Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva
com efeito de Negativa, expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda, e de Certidão Negativa de Débitos
em Dívida Ativa, ou Certidão Positiva com efeito de Negativa, para fins de participação em licitação, expedida
pela Procuradoria Geral do Estado, ou, se for o caso, Certidão comprobatória de que o licitante, em razão do
objeto social, não esteja sujeito à inscrição estadual;
c.3) Fazenda Municipal: apresentação da Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeito de
Negativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS, ou, se for o caso, certidão comprobatória
de que o licitante, em razão do objeto social, não esteja sujeito à inscrição municipal;
d) Certificado de Regularidade do FGTS – CRF;
e) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou da Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com os
mesmos efeitos da CNDT.
12.3.2.1 Na hipótese de tratar-se de microempresa ou de empresa de pequeno porte, na forma da lei, não
obstante a obrigatoriedade de apresentação de toda a documentação habilitatória, a comprovação da
regularidade fiscal e trabalhista somente será exigida para efeito de assinatura do contrato caso se sagre
vencedora na licitação.
12.3.2.2 Em sendo declarada vencedora do certame microempresa ou empresa de pequeno porte com
débitos fiscais e trabalhistas, ficará assegurado, a partir de então, o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões
negativas ou positivas com efeito de negativas.
12.3.2.3 O prazo acima poderá ser prorrogado por igual período, mediante requerimento do interessado, a
critério exclusivo da Administração Pública.
12.3.2.4 A não regularização da documentação no prazo estipulado implicará a decadência do direito à
contratação, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no art. 81, da Lei nº 8.666/93.
12.4 Qualificação Econômico-Financeira
12.4.1 O licitante detentor da proposta ou lance de menor preço deverá apresentar certidões negativas de
falências e recuperação judicial e extrajudicial 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 da
Capital do Estado do Rio de Janeiro, as certidões deverão vir acompanhadas de declaração oficial da
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autoridade judiciária competente, relacionando os distribuidores que, na Comarca de sua sede, tenham
atribuição para expedir certidões negativas de falências e recuperação judicial, ou de execução patrimonial.
12.4.2 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.
12.4.3 Para fins de comprovação de qualificação econômico-financeira, deverão ser apresentados ainda os
seguintes documentos:
a) 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.1) Índice de Liquidez Geral: somente serão qualificados os licitantes que obtiverem Índice de
Liquidez Geral (ILG) igual ou maior do que 1,0 (um), apurado nas demonstrações financeiras do
último exercício financeiro, calculado de acordo com a seguinte fórmula:
 
ILG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO  > OU = 1,0
            PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
 
a.2) Índice de Liquidez Corrente: somente serão qualificados os licitantes que obtiverem Índice de
Liquidez Corrente (ILC) igual ou maior do que 1,0 (um), apurado nas demonstrações financeiras do
último exercício financeiro, calculado de acordo com a seguinte fórmula:
 
ILC = ATIVO CIRCULANTE  > OU = 1,0
         PASSIVO CIRCULANTE
 
a.3) Índice de Solvência Geral: somente serão qualificados os licitantes que obtiverem Índice de
Solvência Geral (ISG) igual ou maior do que 1,0 (um), apurado nas demonstrações financeiras do
último exercício financeiro, calculado de acordo com a seguinte fórmula:
 
ISG =               ATIVO TOTAL                                 > OU = 1,0
     PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
 
a.4) Os índices contábeis, calculados pelo licitante para fins de atendimento do dispositivo acima,
deverão ser confirmados pelo responsável da contabilidade desta, que deverá apor sua assinatura no
documento de cálculo e indicar, de forma destacada, seu nome e número de registro no Conselho
Regional de Contabilidade.
b) O proponente detentor da proposta ou lance de menor preço deverá apresentar certidões
negativas de falências e recuperação judicial e extrajudicial expedidas pelos distribuidores da sede
da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. Se o
proponente não for sediado na Comarca 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, ou de execução patrimonial.
Não será causa de inabilitação do proponente 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.
 
12.4.3.2 Os índices contábeis, calculados pelo licitante para fins de atendimento do dispositivo acima, deverão
ser confirmados pelo responsável da contabilidade do licitante, que deverá apor sua assinatura no documento
de cálculo e indicar, de forma destacada, seu nome e número de registro no Conselho Regional de
Contabilidade.
12.5 Qualificação Técnica
12.5.1 Para a qualificação técnica são solicitados os seguintes documentos:
a) Deverão ser apresentados atestados expedidos por pessoas jurídicas de  direito  público ou 
privado,  devidamente  registrados  no  Conselho  Regional  de  Engenharia  e  Agronomia  -  CREA 
ou Conselho  de  Arquitetura  e  Urbanismo  -  CAU,  em  serviços  concluídos  de  projetos 
executivo  completo de hospitais contendo: orçamento, desenhos e caderno de especificações em
estabelecimentos assistenciais de saúde.
b)  O(s) profissional(is) indicado(s) será(ão) o(s) responsável(is)  técnico(s)  pela elaboração de 
projetos, compondo a respectiva equipe técnica. Declaração indicando o nome, CPF e nº de registro
na entidade profissional competente do responsável técnico que acompanhará a execução do serviço
de que trata o objeto desta contratação.
c)  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.
d) Comprovação de qualificação para a execução do serviço, constituído por uma declaração,
concedida por pessoa jurídica de direito público ou privado, atestando que a empresa executou
serviço descrito neste PB, nos prazos pactuados e com qualidade satisfatória.
e) Todos os documentos apresentados pelos participantes, deverão referir-se a um mesmo CNPJ, o
qual corresponderá àquele constante na proposta, ficando vedada a hipótese de utilizar
simultaneamente CNPJ da matriz e filiais.
f) A empresa deverá comprovar ter expertise na instalação de equipamentos de grande porte na
área hospitalar igual ou similar do exposto neste PB.
g) Deverão ser apresentadas Certidões de Acervo Técnico (CAT) registradas no Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia - CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, em projetos
em estabelecimentos assistenciais de saúde. O profissional deverá possuir vínculo profissional com 
a  contratante.
h) Serão desclassificadas as propostas que não apresentem: Planilhas de Composição de Custos por
Lote, e Planilhas de Orçamento por Preços Unitários,  além de preços que sejam manifestadamente
inexequíveis; que não comprovem sua exequibilidade em relação à produtividade apresentada; e
incompatíveis com o serviço. Consideram-se preços manifestadamente inexequíveis aquele que,
comprovadamente forem insuficientes para a cobertura dos custos decorrentes da contratação
pretendida;
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12.6 Declaração relativa Cumprimento ao Art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal
12.6.1 Todos os licitantes deverão apresentar declaração, na forma do Anexo 3, 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.
12.7 – Do Prazo de Validade das Certidões
12.7.1 As certidões valerão nos prazos que lhe são próprios. Inexistindo esse prazo, reputar-se-ão válidas por
90 (noventa) dias, contados de sua expedição.
 
12.8 COOPERATIVAS DE TRABALHO
12.8.1 Será admitida a participação na licitação de cooperativa de trabalho, sendo esta considerada a
sociedade constituída por trabalhadores para o exercício de suas atividades laborativas ou profissionais com
proveito comum, autonomia e autogestão para obterem melhor qualificação, renda, situação socioeconômica e
condições gerais de trabalho, nos termos da legislação em vigor.
12.8.2 A cooperativa de trabalho, que deverá ser regida pela Lei nº 12.690/12, deverá atender, conforme o
caso, às exigências da cláusula xx deste ato convocatório, no que couber, assim como apresentar, também no
envelope de habilitação, os seguintes documentos:
I – ata de fundação, com o uso obrigatório da expressão “Cooperativa de Trabalho” na denominação social
da cooperativa;
II – estatuto (com ata da assembleia de aprovação);
III – regimento interno (com ata da aprovação);
IV – regimento dos fundos (com ata de aprovação);
V – edital de convocação de assembleia geral e ata em que foram eleitos os dirigentes e conselheiros;
VI – registro da presença dos cooperados em assembleias gerais;
VII – ata da sessão em que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto deste certame, se
vencedora;
VIII – relação dos cooperados que executarão o objeto, acompanhada dos documentos comprobatórios da
data de ingresso de cada qual na cooperativa;
IX - ata da sessão em que os cooperados elegeram comissão ou cooperado para realizar a coordenação da
prestação de serviços realizada fora do estabelecimento da cooperativa, com mandato nunca superior a 1 (um)
ano ou, no máximo, com prazo estipulado para a contratação, com a definição dos requisitos para a sua
consecução, os valores contratados e a retribuição pecuniária de cada sócio partícipe.
12.8.3 Não será admitida participação de cooperativas de trabalho:
a) fornecedoras de mão de obra, ou que realizam intermediação de mão de obra subordinada, mas apenas as
prestadoras de serviços por intermédio dos próprios cooperados; ou
b) cujos atos constitutivos não definam com precisão a natureza dos serviços que se propõem a prestar.
12.8.4 Presumir-se-á intermediação de mão de obra subordinada a relação contratual estabelecida entre a
empresa contratante e as Cooperativas de Trabalho que não observar o disposto no inciso IX do item
12.2.8.2.
12.8.5 A constituição ou utilização de Cooperativa de Trabalho para fraudar deliberadamente a legislação
trabalhista, previdenciária e o disposto nesta Lei acarretará aos responsáveis as sanções cíveis e
administrativas cabíveis.
 
13 - DOS RECURSOS
13.1 O licitante interessado em interpor recurso deverá manifestar-se, por meio do SIGA, no prazo
de 30 (trinta) minutos, após a declaração de vencedor pelo Pregoeiro expondo os motivos. Na
hipótese de ser aceito o Recurso, será concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação
das razões, ficando os demais licitantes desde logo intimados para, querendo, apresentarem contra-
razões em igual período, que começará a contar do término do prazo da recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata do processo administrativo mediante requerimento dirigido ao Pregoeiro.
13.2 A falta de manifestação do licitante importará na decadência do direito de recurso e a adjudicação do
objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor.
13.3 As razões e contrarrazões do recurso poderão, facultativamente, ser enviadas para o e-mail
(licitacao@fs.rj.gov.br), com posterior envio do original, desde que observado, quanto a este último, o prazo
de 3 (três) dias úteis, contado a partir da declaração de vencedor do certame.
13.4 A não apresentação das razões acarretará como consequência a análise do recurso apenas pela síntese
da manifestação a que se refere o subitem 13.1.
13.5 O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
13.6 As razões de recursos serão dirigidas ao Diretor Administrativo Financeiro por intermédio do pregoeiro
que, no prazo de 03 (três) dias úteis, poderá reconsiderar sua decisão ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir,
devidamente informado, para decisão final.
 
14 - DA ADJUDICAÇÃO, DA HOMOLOGAÇÃO E DA CONTRATAÇÃO
14.1 Não sendo interposto recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto do certame ao arrematante, com a
posterior homologação do resultado pelo Diretor Administrativo Financeiro. Havendo interposição de recurso,
após o julgamento, o Diretor Administrativo Financeiro adjudicará e homologará o procedimento.
14.2 Uma vez homologado o resultado da licitação pelo Diretor Administrativo Financeiro, o licitante vencedor
será convocado, por escrito, com uma antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, para assinatura do
contrato.
14.3 O vencedor deverá apresentar a Declaração de Elaboração Independente de Proposta, constante do
Anexo 05, como condição para assinatura do contrato.
14.4 Deixando o adjudicatário de assinar o contrato no prazo fixado, sem prejuízo da aplicação das sanções
administrativas, após a licitação ter retornado à fase de habilitação pelo Diretor Administrativo Financeiro,
poderá o Pregoeiro examinar as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação,
até a apuração de uma que atenda ao edital.
14.5 Na forma da Lei Estatual nº 7.258/16, a empresa com 100 (cem) ou mais empregados alocados ao
contrato ficará obrigada a preencher de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) dos seus postos de
trabalho com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência, habilitadas, na seguinte
proporção:
I- até 200 empregados............................................... 2%;
II - de 201 a 500............................................................. 3%;
III - de 501 a 1.000.......................................................... 4%;
IV - de 1.001 em diante. ......................................................... 5%.
14.6 No momento da assinatura do contrato, a licitante vencedora deverá comprovar que mantém programa
de integridade, nos termos da disciplina conferida pela Lei Estadual n.º 7.753/17 e eventuais modificações e
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regulamentos subsequentes, consistindo tal programa no conjunto de mecanismos e procedimentos internos de
integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e na aplicação efetiva de códigos de ética e de
conduta, políticas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos
praticados contra a Administração Pública.
14.6.1 Caso a futura contratada ainda não tenha programa de integridade instituído, a Lei nº 7.753/17 faculta o
prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a implantação do referido programa, a contar da data da celebração
do contrato.
 
15 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
15.1 Os pagamentos serão efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta corrente da instituição
financeira contratada pelo Estado, cujo número e agência deverão ser informados pelo adjudicatário até a
assinatura do contrato.
15.2 No caso de a CONTRATADA estar estabelecida em localidade que não possua agência da instituição
financeira contratada pelo Estado ou caso verificada pelo CONTRATANTE a impossibilidade de a
CONTRATADA, em razão de negativa expressa da instituição financeira contratada pelo Estado, abrir ou
manter conta corrente naquela instituição financeira, o pagamento poderá ser feito mediante crédito em conta
corrente de outra instituição financeira. Nesse caso, eventuais ônus financeiros e/ou contratuais adicionais serão
suportados exclusivamente pela CONTRATADA.
15.3 A contratada deverá encaminhar a fatura para pagamento à(s) unidade(s) beneficiária(s) desta licitação,
conforme indicado no termo de referência, acompanhada de comprovante de recolhimento mensal do FGTS e
INSS relativos à mão de obra empregada no contrato.
15.4 O prazo de pagamento será de até 30 (trinta) dias, a contar da data final do período de adimplemento de
cada parcela.
15.4.1 Considera-se adimplemento o cumprimento da prestação com a entrega do objeto, devidamente
atestada pelo(s) agente(s) competente(s).
15.5 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.
15.6 Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que não decorram de ato ou fato atribuível
ao adjudicatário, sofrerão a incidência de atualização financeira pelo Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo – IPCA 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.
15.7  A empresa contratada será remunerada no prazo de até 30 (trinta) dias corridos após conclusão
das etapas de execução das instalações, através de crédito em conta corrente conforme cronograma
apresentado, após aprovação pelos fiscais do contrato das medições do serviço executado e sob
emissão de Nota Fiscal por parte da empresa contratada.
15.8 Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da contar da assinatura do contrato, do orçamento a que essa
proposta se referir, poderá a CONTRATADA fazer jus ao reajuste do valor contratual pelo Índice Nacional
de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, que deverá retratar a variação efetiva do custo de produção ou
dos insumos utilizados na consecução do objeto contratual, na forma do que dispõe o art. 40, XI, da Lei n.º
8.666/93 e os arts 2º e 3º da Lei n.º 10.192, de 14.02.2001.
15.9 O contratado deverá emitir a Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, consoante o Protocolo ICMS nº 42/2009,
com a redação conferida pelo Protocolo ICMS nº 85/2010, e caso seu estabelecimento esteja localizado no
Estado do Rio de Janeiro, deverá observar a forma prescrita nas alíneas a, b, c, d e e, do §1º, do art. 2º, da
Resolução SEFAZ nº 971/2016.
 
16 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES
16.1 O licitante que, convocado no prazo de 05 (cinco) dias úteis, não celebrar o contrato, deixar de entregar
ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto,
não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou
cometer fraude fiscal, ficará, sem prejuízo das demais cominações legais, sujeito as seguintes sanções:
a) impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro, com a
consequente suspensão de seu registro no Cadastro de Fornecedores, pelo prazo de até 5 (cinco) anos;
b) multas previstas em edital e no contrato.
16.1.1 As condutas do contratado, verificadas pela Administração Pública contratante, para fins deste item são
assim consideradas:
I – retardar a execução do objeto, qualquer ação ou omissão do licitante que prejudique o bom andamento da
licitação, inclusive deixar de entregar a amostra no prazo assinalado no edital, que evidencie tentativa de
indução a erro no julgamento, ou que atrase a assinatura do contrato ou da ata de registro de preços;
II – não manter a proposta, a ausência de seu envio, bem como a recusa do envio de seu detalhamento,
quando exigível, ou ainda o pedido, pelo licitante, da desclassificação de sua proposta, quando encerrada a
etapa competitiva, desde que não esteja fundamentada na demonstração de vício ou falha na sua elaboração,
que evidencie a impossibilidade de seu cumprimento;
III – falhar na execução contratual, o inadimplemento grave ou inescusável de obrigação assumida pelo
contratado;
IV – fraudar na execução contratual, a prática de qualquer ato destinado à obtenção de vantagem ilícita,
induzindo ou mantendo em erro a Administração Pública; e
V – comportar-se de modo inidôneo, a prática de atos direcionados a prejudicar o bom andamento do
certame ou do contrato, tais como fraude ou frustração do caráter competitivo do procedimento licitatório,
ação em conluio ou em desconformidade com a lei, indução deliberada a erro no julgamento, prestação falsa
de informações, apresentação de documentação com informações inverídicas, ou que contenha emenda ou
rasura, destinados a prejudicar a veracidade de seu teor original.
16.2     Ocorrendo qualquer outra infração legal ou contratual, o contratado estará sujeito, sem prejuízo da
responsabilidade civil ou criminal que couber, às seguintes penalidades, que deverá(ão) ser graduada(s) de
acordo com a gravidade da infração:
a) advertência;
b) multa administrativa;
c) suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública
do Estado do Rio de Janeiro;
d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública.
16.3 A sanção administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza, a gravidade da falta cometida,
os danos causados à Administração Pública e as circunstâncias agravantes e atenuantes.
16.3.1 Quando a penalidade envolver prazo ou valor, os critérios estabelecidos no item 16.3 também deverão
ser considerados para a sua fixação.
16.4     A imposição das penalidades é de competência exclusiva do órgão licitante, devendo ser aplicada pelo
Diretor Administrativo Financeiro.
16.4.1 As sanções previstas na alínea b do item 16.1 e nas alíneas a e b, do item 16.2 e serão impostas pelo
Ordenador de Despesa, na forma do art. 35, do Decreto Estadual nº 3.149/80.
16.4.2 As sanções previstas na alínea a do item 16.1 e na alínea c, do item 16.2 serão impostas pelo

Edital de Licitação 225 (38543735)         SEI SEI-080007/004308/2022 / pg. 8



Ordenador de Despesa, na forma do art. 35, do Decreto Estadual nº 3.149/80, devendo ser submetidas à
apreciação do Secretário de Estado da Pasta a que a Entidade se encontra vinculada.
16.4.3 A aplicação da sanção prevista na alínea d, do item 16.2, é de competência exclusiva do Secretário de
Estado da Pasta a que a Entidade se encontra vinculada.
16.5  Dentre outras hipóteses, a advertência poderá ser aplicada quando o CONTRATADO não apresentar a
documentação exigida no item 17.6, no prazo de 10 (dez) dias da sua exigência, o que configura a mora.
16.6   As multas administrativas, previstas na alínea b do item 16.1 e na alínea b, do item 16.2:
a) corresponderão ao valor de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, aplicadas de acordo com
a gravidade da infração e proporcionalmente às parcelas não executadas;
b) poderão ser aplicadas cumulativamente a qualquer outra;
c) não têm caráter compensatório e seu pagamento não exime a responsabilidade por perdas e danos das
infrações cometidas;
d) deverão ser graduadas conforme a gravidade da infração;
e) nas reincidências específicas, deverão corresponder ao dobro do valor da que tiver sido inicialmente
imposta;
f) deverão observar sempre o limite de 20% (vinte por cento) do valor do contrato ou do empenho, conforme
preceitua o art. 87 do Decreto Estadual nº 3.149/80.
16.7     A suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração
Pública do Estado do Rio de Janeiro, prevista na alínea c, do item 16.2:
a) não poderá ser aplicada em prazo superior a 2 (dois) anos;
b) sem prejuízo de outras hipóteses, deverá ser aplicada quando o adjudicatário faltoso, sancionado com
multa, não realizar o depósito do respectivo valor, no prazo devido;
c) será aplicada, pelo prazo de 1 (um) ano, conjuntamente à rescisão contratual, no caso de descumprimento
total ou parcial das obrigações trabalhistas e/ou previdenciárias, configurando inadimplemento, na forma dos
itens 17.9 e 17.10.
16.8     A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, prevista na
alínea d, do item 16.2, perdurará pelo tempo em que os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre
que o contratado ressarcir a Administração Pública pelos prejuízos causados.
16.8.1 A reabilitação poderá ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.
16.9  O atraso injustificado no cumprimento das obrigações contratuais sujeitará o CONTRATADO à multa
de mora de 1% (um por cento) por dia útil que exceder o prazo estipulado, a incidir sobre o valor do contrato,
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.
16.10   Se o valor das multas previstas na alínea b do item 16.1, na alínea b, do item 16.2 e no item 16.9,
aplicadas cumulativamente ou de forma independente, forem superiores ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, responderá o infrator pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente
devidos pela Administração ou cobrada judicialmente.
16.11 A aplicação de sanção não exclui a possibilidade de rescisão administrativa do Contrato, garantido o
contraditório e a defesa prévia.
16.12   A aplicação de qualquer sanção será antecedida de intimação do interessado que indicará a infração
cometida, os fatos, os dispositivos do edital e/ou do contrato infringidos e os fundamentos legais pertinentes,
assim como a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso.
16.12.1  Ao interessado será garantido o contraditório e a defesa prévia.
16.12.2 A intimação do interessado deverá indicar o prazo e o local para a apresentação da defesa.
16.12.2.1 A defesa prévia do interessado será exercida no prazo de 5 (cinco) dias úteis, no caso de aplicação
das penalidades previstas nas alíneas a e b do item 16.1 e nas alíneas a, b e c, do item 16.2, e no prazo de 10
(dez) dias, no caso da alínea d, do item 16.2.
16.12.3 Será emitida decisão conclusiva sobre a aplicação ou não da sanção, pelo Diretor Administrativo
Financeiro, devendo ser apresentada a devida motivação, com a demonstração dos fatos e dos respectivos
fundamentos jurídicos.
16.13 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato dentro do prazo estipulado pela Entidade,
sem que haja justo motivo para tal, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e determinará
a aplicação de multa de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, cabendo, ainda, a aplicação das
demais sanções administrativas, de acordo com as peculiaridades do caso concreto.
16.14   As penalidades previstas nos itens 16.1 e 16.2 também poderão ser aplicadas aos licitantes e ao
adjudicatário.
16.14.1 Os licitantes, adjudicatários e contratados ficarão impedidos de contratar com a Administração
Pública do Estado do Rio de Janeiro, enquanto perdurarem os efeitos das sanções de:
a) suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar imposta pelo Estado do Rio
de Janeiro, suas Autarquias ou Fundações (art. 87, III da Lei n° 8.666/93);
b) impedimento de licitar e contratar imposta pelo Estado do Rio de Janeiro, suas Autarquias ou Fundações
(art. 7° da Lei n° 10.520/02);
c) declaração de inidoneidade para licitar e contratar imposta por qualquer Ente ou Entidade da Administração
Federal, Estadual, Distrital e Municipal (art. 87, IV da Lei n° 8.666/93);
16.15 As penalidades impostas aos licitantes serão registradas pelo ÓRGÃO LICITANTE no Cadastro de
Fornecedores do Estado, por meio do SIGA.
16.15.1 Após o registro mencionado no item acima, deverá ser remetido para o Órgão Central de Logística
(SUBLOG/SECCG), o extrato de publicação no Diário Oficial do Estado do ato de aplicação das
penalidades citadas na alínea a do item 16.1 e nas alíneas c e d do item 16.2, de modo a possibilitar a
formalização da extensão dos seus efeitos para todos os órgãos e entidades da Administração Pública do
Estado do Rio de Janeiro.
16.15.2 A aplicação das sanções mencionadas no subitem 16.15.1 deverá ser comunicada à Controladoria
Geral do Estado, que informará, para fins de publicidade, ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e
Suspensas – CEIS.
 
17 - ACEITAÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL E RESPONSABILIDADE
17.1 Executado o contrato, o seu objeto será recebido por comissão de fiscalização de contrato composta por
3 (três) membros, na forma prevista no art. 73 da Lei n.º 8.666/93 e na cláusula sétima da minuta de contrato
(Anexo 08), dispensado o recebimento provisório nas hipóteses previstas no art. 74 da mesma lei.
17.2 O recebimento provisório ou definitivo do objeto do Contrato não exclui a responsabilidade civil a ele
relativa, nem a ético-profissional, pela sua perfeita execução do Contrato.
17.3 Salvo se houver exigência a ser cumprida pelo adjudicatário, o processamento da aceitação provisória ou
definitiva deverá ficar concluído no prazo de 30 dias úteis, contados da entrada do respectivo requerimento no
protocolo do fundação saúde, na forma do disposto no parágrafo 3º. do art. 77 do Decreto 3.149/80.
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17.4 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.
17.5 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.
17.6 A CONTRATADA será obrigada a reapresentar a Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a
Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, ou Certidão Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida
pela Secretaria da 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 parágrafo único, do art. 11, da Lei nº
8.212, de 1991; o Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, assim como a Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas (CNDT), sempre que expirados os respectivos prazos de validade.
17.7 A ausência da apresentação dos documentos mencionados no item 17.6 ensejará a imediata expedição
de notificação à CONTRATADA, assinalando o prazo de 10 (dez) dias para a cabal demonstração do
cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias e para a apresentação de defesa, no mesmo prazo,
para eventual aplicação da penalidade de advertência, na hipótese de descumprimento total ou parcial destas
obrigações no prazo assinalado.
17.8 Permanecendo a inadimplência total ou parcial o contrato será rescindido.
17.9 No caso do item 17.8, será expedida notificação à CONTRATADA para apresentar prévia defesa, no
prazo de 5 (cinco) dias úteis, para dar início ao procedimento de rescisão contratual e de aplicação da
penalidade de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração Pública, pelo prazo de 1 (um) ano.
 
18 – DO PRAZO
18.1 O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação do extrato do
contrato no Diário Oficial, valendo a data da publicação do extrato como termo inicial de vigência, caso
posterior à data convencionada nesta cláusula.
18.2 O prazo contratual poderá ser prorrogado, observando-se o limite previsto no art. 57, II, da Lei n.º
8.666/93, desde que a proposta da CONTRATADA seja comprovadamente mais vantajosa para o
CONTRATANTE.  
 
19 - GARANTIA
19.1 Exigir-se-á do licitante vencedor, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contado da data da assinatura do
contrato, uma garantia, a ser prestada em qualquer modalidade prevista pelo § 1º, art. 56 da Lei n.º 8.666/93,
da ordem de 05% (cinco por cento) do valor do contrato, a ser restituída após sua execução satisfatória.
19.1.1 A garantia, qualquer que seja a modalidade apresentada pelo vencedor do certame, deverá contemplar
a cobertura para os seguintes eventos:
a) prejuízos advindos do não cumprimento do contrato;
b) multas punitivas aplicadas pela fiscalização à contratada;
c) prejuízos diretos causados à CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do
contrato;
d) obrigações previdenciárias e trabalhistas não honradas pela CONTRATADA.
19.2 A garantia prestada não poderá se vincular a outras contratações, salvo após sua liberação. 
19.3 Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art. 65 da Lei Federal n.º 8.666/93, a garantia
deverá ser complementada, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, para que seja mantido o percentual de
05% (cinco por cento) do valor do Contrato.
19.4 Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia, seu valor original será
recomposto no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de rescisão administrativa do contrato.
 
20 - DISPOSIÇÕES GERAIS
20.1 É facultada ao Pregoeiro ou o Diretor Administrativo Financeiro, 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.
20.2 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, de acordo com o art. 229 da Lei Estadual n.º 287/79 c/c o art. 49 da Lei Federal n.º
8.666/93, assegurado o direito de defesa sobre os motivos apresentados para a prática do ato de revogação
ou anulação.
20.3 O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, conforme previsto no art. 65, §§
1º e 2º da Lei n.º 8.666/93.
20.4 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do
término.
20.5 Ficam os licitantes sujeitos às sanções administrativas, cíveis e criminais cabíveis caso apresentem na
licitação, qualquer declaração falsa que não corresponda à realidade dos fatos.
20.6 Acompanham este edital os seguintes anexos:
 

Anexo
01 Termo de Referência

Anexo
02 Proposta Detalhe (Formulário de Proposta de Preços)

Anexo
03

Modelo de Declaração de Atendimento ao disposto no art. 7.º, inciso XXXIII, da Constituição Federal (item
12.2.5)

Anexo
04

Modelo de Declaração para microempresa, empresa de pequeno porte, empresário individual e cooperativas
enquadradas no art. 34, da lei nº 11.488, de 2007

Anexo
05 Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta

Anexo
06 Dados Cadastrais

Anexo
07 Declaração de inexistência de penalidade

Anexo
08 Minuta de Contrato

Anexo
09 Planilha de Custos e Formação de Preços

 
20.7 A homologação do resultado desta licitação não importará direito à contratação.
20.8 Os casos omissos serão resolvidos pelo Diretor Administrativo Financeiro, com auxílio do Pregoeiro e da
Equipe de Apoio.
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20.9 O foro da cidade do Rio de Janeiro é designado como o competente para dirimir quaisquer controvérsias
relativas a este Pregão e à adjudicação, contratação e execução dela decorrentes.
 

Rio de Janeiro, XX de XXXX de 202X.
 

____________________________________ 
ALESSANDRA MONTEIRO PEREIRA

Diretora Administrativa Financeira
ID 4417781-0

 
O presente documento segue assinado pelo servidor Elaborador, Pregoeiro (validador) e pela autoridade
responsável por sua aprovação, com fulcro no Regimento Interno da FS, cujos fundamentos passam a integrar
a presente decisão por força do art. 50, § 1º, da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999.

Documento assinado eletronicamente por Alessandra Monteiro Pereira, Diretor(a)
Administrativo(a) Financeiro, em 26/08/2022, às 13:06, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador
38543735 e o código CRC A43E6B5A.

ANEXOS AO EDITAL DE LICITAÇÃO
 

ANEXO 01
TERMO DE REFERÊNCIA

1 – OBJETIVO
Contratação de empresa especializada e habilitada em serviços de engenharia, para adequar espaço físico no
Centro Especializado de Diagnóstico de Imagem – Rio Imagem e possibilitar a instalação do Pet – CT, de
acordo com as especificações deste Termo de Referência, aos padrões do projeto (Site Plan) da fabricante do
equipamento (General Electric - GE), aos moldes determinados pelas normas, portarias, regulamentações e
outras resoluções.
 
2 – OBJETO
Contratação de empresa para serviço de execução de adequações físicas dos ambientes que compõem o setor
de diagnóstico por imagem de exames realizados pelo PET – CT, sendo a sala de equipamento e seus
ambientes de apoio, totalizando uma área de 250 m² em pavimento térreo, tendo como base o projeto de
instalação da empresa GE (ANEXO), quantitativos da planilha de orçamento modelo (ANEXO), projetos e
demais elementos apresentados para execução do objeto.
A descrição do objeto não restringe o universo de competidores
Descrição e código do item;
 

 CÓD. SIGA DESCRIÇÃO UN QUANTIDADE

01 0676.002.0003
BENFEITORIAS, DESCRICAO: REPAROS,

MANUTENCAO E ADEQUACAO DE PREDIO PUBLICO
Código do Item: 0676.002.0003 (ID - 85174)

SERVIÇO 01

 
Das adequações gerais: Deverá contemplar as adequações elétricas; climatização; execução de projeto de
parede com proteção Radiológica, para divisão interna da sala, envelopamento dos dutos de infraestrutura,
instalação de tudo de cobre vermelho próprio para gases medicinais; cabeamento estruturado; pintura e
revestimentos.
No que se refere aos serviços preliminares: Construção de tapume para vedação de sujidades e poeiras da
adequação; Instalação energia provisória por meio de torre de iluminação (não há necessidade de geradores;
Instalação de estrutura efêmera para abrigar a área administrativa, almoxarifado e vestiário para os operários;
Providência de caçamba para descarte de entulho.
No que se refere as Adequações Físicas: Executar novas furações, na laje, alvenarias e piso para instalação do
equipamento, de acordo com o projeto do fabricante.
Os acabamentos deverão seguir os padrões de biossegurança, o forro de teto deverá prever iluminação
embutida, suporte do equipamento, saídas de climatização e criação de alçapões de acesso as instalações.
Deverão ser instalados bate macas e cantoneira para os pilares;
Serviços de finalização: Deslocamento das partes do equipamento por carro tartaruga até a sala de exames.
A execução terá sempre como objetivo principal propor soluções que mantenham as condições normais de
operação da sala e da área de comando dentro das características próprias da edificação e de suas
instalações, com a melhor relação custo x benefício possível, considerando-se os custos de execução.
A empresa deve fornecer as Built contemplando a compatibilização de todos projetos executivos em DWG e
impresso, sendo 03 cópias de cada prancha em escala.
A execução total do serviço, deverá ser com fornecimento de todos os materiais, equipamentos, ferramentas e
mão-de-obra especializada. Compras de materiais e serviços devem atender às normas técnicas de boas
práticas de engenharia e construção e civil.
É de responsabilidade da CONTRATADA as tarefas de:

1. Remoção total de todo entulho proveniente do serviço
2. Proteção de piso e dos mobiliários existentes no local.

Deve ser seguido a política nacional de resíduos sólidos.
O objeto deverá ser licitado em lote único.
A contratada deve atender as necessidades dos serviços preliminares para a obra, sendo:

1. Mobilização de pessoas, máquinas, equipamentos e ferramentas, através da montagem de estrutura
efêmera e independente do fluxo do hospital, preferencialmente por andaimes, elevadores de transporte
de pessoas e materiais, bem como a construção das instalações provisórias do canteiro de obras,
podendo ser atendidos por container, tais como a construção de escritório para administração da obra,
sanitário/vestiário e almoxarifado.

2. As instalações devem atender todas as normas regulamentadoras de segurança do serviço, ressaltando a
NR 24 e 18, em local a ser definido pelo contratante.

A contratada deverá apresentar cronograma de atividades/físico, sendo atualizado semanalmente e diário de
obra preenchido diariamente para monitoramento do contratante, dentro dos prazos determinados pela
FSERJ.
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3 – JUSTIFICATIVA
 O Contrato de Gestão Nº 002/2021 celebrado entre SES - Secretaria Estadual de Saúde e FS - Fundação
Saúde, na cláusula 4.2.1 no que tange à gestão dos bens móveis e imóveis, estabelece que cabe à Fundação
Saúde as providências preservando as perfeitas condições de uso dos bens imóveis, móveis, equipamentos e
instrumentos dos bens públicos que lhe forem destinados mediante permissão de uso realizada por força do
Contrato de Gestão.
Tendo em vista o publicado em D.O do estado em 16 de julho de 2021, conforme resoluções SES   Nº 2351
e 2352 de 15 de julho de 2021 que autoriza respectivamente a transferência do gerenciamento e execução das
ações e serviços de saúde do Centro Estadual De Diagnóstico Por Imagem (CEDI - RIO IMAGEM), para
Fundação Saúde do Estado do Rio de Janeiro.
Considerando os Processos SEI-08/0001/013834/013834/2021 que passa o RIO IMAGEM da Gnosis/SES
para a FSERJ.
Considerando que o Rio Imagem atende o Estado do Rio de Janeiro, e que o Centro de Diagnóstico por
Imagem reúne em um só lugar equipamentos de última geração para atender aos usuários do Sistema Único de
Saúde (SUS).
Considerando o processo SEI-08/002/005147/2019, instruído pela Defensoria Pública Estadual, que trata de
equipamento PET CT adquirido nas gestões anteriores da FSERJ, no qual encontra-se embalado na unidade
para instalação, com premissa de finalização de obra nos moldes do projeto anexo, onde solicita a FSERJ
providencias urgentes.  
Considerando que a GE não realizará a instalação do equipamento se o espaço físico não estiver dentro das
especificações projetuais fornecida pela mesma.
Solicitamos a contratação de empresa especializada para adequações físicas no setor, objeto deste TR, uma
vez que FSERJ não possui em seu quadro organizacional e em sua estrutura profissionais e instrumentos para
instalação do PET CT.
Ressalta-se que cabe ao poder público investir em instalações que garantam e indiquem melhorias e avanço
nas questões de modernização de ambientes e salas de equipamentos para os pacientes atendidos nos
Estabelecimentos Assistenciais de Saúde do Estado.
 
4 - FORMA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
4.1 - A Contratada deverá dispor durante o período de prestação do serviço, de equipe especializada e
qualificada com comprovação para prestação de cada etapa do serviço.
4.2 - Todas as instalações acima serão em conformidade com a NR18 do Ministério do Trabalho.
4.3 - A Contratada deverá providenciar, junto aos órgãos competentes, quaisquer documentos necessários à
execução do serviço.
4.4 - A contratada deverá executar o serviço utilizando-se dos materiais, utensílios, ferramentas e
equipamentos de última geração necessários à perfeita execução contratual.
 
5 - LOCAIS E PRAZO
5.1 – Do Local:
Endereço Rio Imagem: Condomínio do Edifício Campo de Santana - Av. Pres. Vargas, 1733 - Centro, Rio de
Janeiro - RJ, 20210-030
Setor de imagem, Sala PET CT e ambientes de apoio: Térreo
 
5.2 – Do Prazo:
a) O serviço deverá começar a ser executado até 10 (dez) dias após a assinatura do contrato.
b) O prazo para execução das adequações físicas, deverá ser de 120 (cento e vinte dias) dias corridos, após o
início (Cronograma Físico - Financeiro Anexo 32089846). 
c) O prazo global do contrato será de 12 (doze) meses, deverão ser considerados dentro do prazo global, 30
(trinta) dias de aceitação provisória e 60 (sessenta) dias de aceitação definitiva.
 
6 – UNIDADE FISCALIZADORA
A fiscalização e acompanhamento da execução do serviço prestado caberá ao (s) representante (s) da F.S..
 
7 – FISCALIZAÇÃO
7.1 - Não obstante a contratada seja a única e exclusiva responsável pela execução do serviço, a F.S. se
reserva o direito de, sem de qualquer forma restringir a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla
e completa fiscalização sobre o serviço, por meio de servidores formalmente designados, como gestores e
fiscais do Contrato, para executar, operacionalmente, as ações de acompanhamento físico, controle e
fiscalização do contrato, conforme o disposto no art. 67 da Lei nº 8.666/93.
7.2 - Por FISCALIZAÇÃO entende-se a atividade exercida de modo sistemático pela F.S. e seus prepostos,
objetivando a verificação do cumprimento das disposições contratuais, técnicas e administrativas, em todos os
seus aspectos.
7.3 - A Contratada deverá facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação da FISCALIZAÇÃO,
permitindo o acesso ao serviço em execução, bem como atendendo prontamente às solicitações que lhe forem
efetuadas.
7.4 - Todos os atos e instruções emanados ou emitidos pela FISCALIZAÇÃO serão considerados como se
fossem praticados pela F.S..
7.5 - A atuação ou a eventual omissão da FISCALIZAÇÃO durante a realização dos trabalhos não poderá
ser invocada para eximir a Contratada da responsabilidade pela execução do serviço.
7.6 - A FISCALIZAÇÃO tem autonomia para exercer, dentre outras, as seguintes atividades:
a) Prestar e solicitar aos prepostos da contratada todas as informações e esclarecimentos que eventualmente
venham a ser solicitados (Fiscal do Contrato);
b) Requerer à Contratada substituição de uniformes inadequados ou inaplicáveis ao serviço;
c) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma/físico de rotinas de execução do serviço, aprovando os
eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;
d) Avaliar eventuais acréscimos ou supressões de serviço necessário ao perfeito atendimento do objeto do
contrato;
e) Solicitar à Contratada a substituição de qualquer peça ou qualquer empregado que embarace ou dificulte a
ação da FISCALIZAÇÃO ou cuja presença no local do serviço seja considerada prejudicial ou inadequada
ao andamento dos trabalhos;
f) Examinar as Carteiras Profissionais dos empregados colocados a seu serviço, para comprovar o registro de
função profissional;
g) Notificar as não conformidades ao objeto contratual e à perfeita execução do serviço.
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8 - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
8.1 - A CONTRATADA, além do fornecimento das ferramentas, equipamentos e utensílios necessários para a
perfeita execução do serviço, deverá considerar a eventual necessidade de atendimentos aos sábados,
domingos e feriados, bem como o terceiro turno, de acordo com a complexidade das instalações dos sistemas,
das instalações prediais, e da continuidade do serviço administrativo desenvolvido no aquartelamento,
obrigando-se a:
8.1.1 - Providenciar o transporte das equipes e equipamentos utilizados sem ônus adicional.
8.1.2 - Disponibilizar números de telefones móvel, fixo, rádio e e-mail que possibilite contato imediato entre a
FISCALIZAÇÃO e o preposto da CONTRATADA, de forma permanente, incluindo dias não úteis, para
atendimento a situações de eventuais emergências decorrentes dos trabalhos.
8.1.3 – Atender IMEDIATAMENTE às situações de emergências em decorrência das frentes do serviço em
andamento, contadas do momento do chamado inclusive sábados, domingos e feriados. As situações de
emergência são aquelas que possam ocasionar prejuízos ou comprometer a segurança de pessoas, do serviço,
equipamentos e/ou outros bens, e que possam ser solucionadas por profissionais com a devida qualificação
técnica.
8.1.4 - Executar o serviço sob acompanhamento e supervisão técnica dos profissionais técnicos indicados pela
própria CONTRATADA.
8.1.5 - Executar o serviço que implique desligamentos de energia, e outros que possam comprometer o normal
funcionamento do prédio, objeto deste TR, nos dias ou horários em que não houver expediente na unidade
previamente planejado e agendado junto à Diretoria Administrativa da unidade.
8.1.6 - Elaborar e manter o diário de obra e os registros diários em livro de ordens (com páginas numeradas),
que deverão conter, no mínimo:
a) Discriminação do serviço executado, com data e local do mesmo.
b) Medições efetuadas.
c) Resumo das anormalidades e fatos ocorridos no período, incluindo falta de energia, etc.
d) Resumo do serviço executado com indicação das pendências, as razões de sua existência e os que
dependam de solução por parte da FSERJ.
e) Sugestões sobre reparos preventivos, corretivos ou modernizações cujas necessidades tenham sido
constatadas.
f) Relação de funcionários e efetivo diário.
g) Mapa da chuva.
h) Dados da obra e endereço.
8.1.7 - Deverá cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho emitidas pelo
Ministério do Trabalho e Emprego, outros órgãos competentes e, em especial, estabelecer, implementar e
assegurar o cumprimento da Norma Regulamentadora n.º 9, NR – 9, Programa de Prevenção de Riscos
Ambientais – PPRA, aprovada pela Portaria MTB n.º 3.214, de 08 de junho de 1978, e alterações
posteriores, que regulamenta o art. 163 da Consolidação das Leis do Trabalho, e garantir, custear e indicar
médico do trabalho, de acordo com a Norma Regulamentadora n.º 7 – NR 7 – Programa de Controle Médico
e Saúde Ocupacional – PCMSO NR-35- Trabalho em altura.
8.1.8 - Fornecer e exigir o uso de Equipamentos de Proteção Individual – EPI, conforme constatada a sua
necessidade no PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais). Difundir normas e procedimentos de
segurança relativos à correta operação e manutenção de equipamentos elétricos, mantendo em seu quadro de
pessoal os profissionais de segurança em número e qualificação requeridos pelas normas legais.
8.1.9 - Relatar à FISCALIZAÇÃO toda e qualquer irregularidade, inclusive de ordem funcional, constatada
durante a execução do serviço, cujo saneamento dependa de autorização para execução ou de providências
por parte da Fundação Saúde, especialmente se representar risco para o patrimônio público.
8.1.10 - Arcar com todos os custos necessários à completa execução do serviço, incluindo transporte,
ferramental, equipamentos de segurança, insumos, etc.
8.1.11 - Manter vínculo empregatício formal, expresso, com os seus empregados, sendo responsável pelo
pagamento de salários e todas as demais vantagens, recolhimento de todos os encargos sociais e trabalhistas,
além de seguros e indenizações, taxas e tributos pertinentes, conforme a natureza jurídica da CONTRATADA,
bem como por quaisquer acidentes ou mal súbito de que possam ser vítimas, quando em serviço, na forma
como a expressão é considerada na legislação trabalhista, ficando ressalvada que a inadimplência da
CONTRATADA para com estes encargos não transfere à F.S. a responsabilidade por seu pagamento, nem
poderá onerar o objeto do contrato.
8.1.12 - Apresentar as Equipes devidamente uniformizadas e identificar os seus profissionais através de
crachás, contendo fotografia recente, nome e função, e exigir seu uso em local visível. A CONTRATADA não
poderá repassar os custos de qualquer dos itens de uniforme e dos equipamentos de proteção individual a seus
empregados.
8.1.13 - Disponibilizar o ferramental adequado e instrumentos necessários à execução do serviço, sendo a
guarda destes de sua exclusiva responsabilidade.
8.1.14 - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir a suas expensas, no total ou em parte, os defeitos
ou incorreções resultantes da má qualidade da execução do serviço e/ou materiais empregados.
8.1.15 - Designar preposto, aceito pela Administração, para representá-la na execução do contrato, no local
de prestação do serviço, e instruí-lo quanto à necessidade de acatar as orientações da Fundação Saúde,
inclusive quanto ao cumprimento das normas internas, conforme art. 68 da Lei n.º 8.666/93.
8.1.16 - Responder por quaisquer danos materiais ou pessoais ocasionados à F.S. e/ou às U.S. e/ou a
terceiros, por seus empregados, dolosa ou culposamente, nos locais de trabalho.
8.1.17 - Repor, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, após a devida comprovação de responsabilidade,
qualquer objeto da F.S. e/ou às U.S. e/ou de terceiros que tenha sido danificado ou extraviado por seus
empregados.
8.1.18 - Fornecer à F.S, antes do início do serviço e sempre que houver alteração dos dados, a relação dos
empregados integrantes da Equipe, acompanhada de comprovação da capacidade profissional e cópia do
documento de identidade.
8.1.19 - Orientar os seus empregados de que não poderão se retirar do prédio ou instalações, portando
volumes ou objetos, sem a devida autorização da F.S e liberação da Unidade de Saúde.
8.1.20 - Substituir, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, sempre que exigido pela
FISCALIZAÇÃO e independentemente de qualquer justificativa por parte desta, qualquer profissional
integrante das equipes de trabalho cuja atuação, permanência e/ou comportamento sejam julgados
inadequados, prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina da F.S. ou ao interesse do Serviço
Público.
8.1.21 - Providenciar, às suas expensas, o transporte, destinação e descarte dos resíduos, detritos e entulhos
resultantes da prestação de serviço, observando a legislação ambiental pertinente.
8.1.22 - Recolher, catalogar e armazenar em local seguro todos os materiais e equipamentos existentes nos
locais de realização do serviço, passando a figurar como fiel depositário dos bens móveis, devendo solicitar a
conferência dos mesmos pela fiscalização do contrato, relacioná-los no livro de ordens/diário de atividades ou
de serviço, transferindo ao final da execução do contrato, formalmente, sua responsabilidade de imediato a
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esta F.S, a quem caberá a guarda como fiel depositário. 
8.2 - Apresentar, quando exigido pela F.S, os seguintes documentos:
8.2.1 - Anotação de Responsabilidade Técnica - ART do responsável técnico pela execução da obra;
8.2.2 - PCMSO, PPRA, ASO e demais relatórios regulamentares referentes aos programas de riscos
ocupacionais.
8.3 - A CONTRATADA deverá prestar de forma irrestrita, todas as informações que forem solicitadas pela
CONTRATANTE com objetivo de fiscalizar o contrato.
8.4 - Atender e executar no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas, as ordens ou solicitações
realizadas pela CONTRATANTE, caso contrário, a contratada poderá ser punida.
8.5 -  Supervionar o cumprimento das normas e resoluções expedidas pelo Ministério Público do Trabalho
na Nota Técnica GT-COVID-19 MPT nº 18/2020, assim como responsabilizar-se pelas obrigações contantes
na mesma, que tem por objeto a adoção de medidas destinadas a garantir a proteção à saúde e aos demais
direitos fundamentais de trabalhadores, enquanto perdurarem os efeitos da pandemia causada pelo COVID-
19. 
 
9 - OBRIGAÇÕES GERAIS
9.1 A Contratada será a única responsável por todos os ônus tributários federais, estaduais e municipais ou
obrigações concernentes à legislação social, trabalhista, fiscal, securitária ou previdenciária, bem como por
todos os gastos e encargos inerentes a mão-de-obra necessária à perfeita execução do objeto contratutal,
entendendo-se como ônus tributários: pagamento de imposto, taxas, contribuições de melhoria, constribuições
parafiscais, empréstimos compulsórios, tarifas e licenças concedidas pelo Poder Público.
9.2 A Contratada será a única, integral e exclusiva responsável, em qualquer caso, por todos os danos e
prejuízos de qualquer natureza que causar à F.S. e/ou a terceiros, provenientes da prestação do serviço,
respondendo por si e por seus sucessores, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou
acompanhamento da F.S..
9.3 A Contratada se obriga a manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas, em
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas durante a execução da respectiva prestação de serviço.
9.4 A Contratada se responsabilizará durante a execução do serviço a manter a fiscalização, assistência e
formalidades necessárias ao bom cumprimento das funções durante a execução contratual.
9.5 A Contratada, promoverá, por sua conta, a cobertura, mediante seguro, dos riscos a que se julgar exposta
em vista das responsabilidades que lhe cabem na execução do objeto deste PB, devendo reparar e indenizar
danos de qualquer natureza causados à F.S e/ou a terceiros, provenientes da ação ou omissão sua ou de seus
prepostos, na execução do serviço contratado ou delas decorrentes.
9.6 Compete, ainda, à Contratada:
a) Prestar todo e qualquer esclarecimento ou informação solicitada pela fiscalização da F.S..
b) Garantir acesso, a qualquer tempo, à Fiscalização da F.S. ao serviço em questão.
c) Cientificar, imediatamente, à Fiscalização da F.S. de qualquer ocorrência anormal ou acidente que se
verificar no serviço.
d) Corrigir, prontamente, quaisquer erros ou imperfeições dos trabalhos, atendendo assim, as reclamações,
exigências ou observações feitas pela fiscalização da F.S..
e) Atender as medidas técnicas e administrativas determinadas pela Fiscalização da F.S.
f) No prazo de 10 (dez) dias a contar da data de recebimento da autorização para o início da execução
contratual, a Contratada deverá apresentar à F.S. o comprovante da devida ART/RRT dos técnicos
responsáveis pelo projeto executivo e obra (execução do contrato paga junto ao CREA/CAU-RJ).
g) Havendo rejeição do serviço, no todo ou em parte, a contratada deverá refazê-los no prazo estabelecido
pela Fiscalização da F.S., observando as condições estabelecidas para a prestação.
h) Na impossibilidade de ser refeito o serviço rejeitado, ou na hipótese de não serem os mesmos executados,
o valor respectivo será descontado da devida medição à contratada, sem prejuízo da aplicação das sanções
cabíveis.
9.7 Prestar o serviço deste PB de acordo com as normas técnicas atualizadas da ABNT, atendendo as Leis
Federais, Estaduais e Municipais vigentes, referentes ao objeto deste projeto básico, e dos manuais dos
fabricantes dos materiais/equipamentos, utilizando mão-de-obra especializada bem como aquisição de peças e
materiais de aplicação imediata, mediante a constatação da real necessidade pelos responsáveis técnicos
qualificados e credenciados pelo CREA, lotados no CONTRATANTE de acordo com a orientação e
Fiscalização da F.S.
9.8 O serviço deverá ser executado por técnicos capacitados ao desempenho de suas atividades e instalações
correlatas.
9.9 Especificar serviço/materiais que devem ser executados/fornecidos e que não estejam cobertos/descritos
neste PB, submetendo à análise e aprovação do CONTRATANTE, assim como fornecer formulário com
especificação de materiais utilizados na adequação.
9.10 Responsabilizar-se pelos padrões de qualidade requeridos ao serviço especializado e materiais fornecidos
por terceiros, mediante a avaliação e aprovação técnica com a emissão de relatórios.
9.11 A CONTRATADA se obriga a utilizar somente materiais novos e de primeira qualidade, sem defeitos ou
deformações e todo serviço deverá ser executado com esmero e perfeição.
9.12 A CONTRATADA se obriga também a corrigir, às suas expensas, o serviço que apresentar defeito ou
incorreções resultantes de sua execução. Fica terminantemente proibida a reutilização de materiais assumindo
toda e qualquer responsabilidade por dano e prejuízo causados por si ou seus prepostos, quando no exercício
de suas obrigações;
9.13 A CONTRATADA deverá ser a única responsável pela boa execução do serviço.
9.14 O serviço deverá ser realizado com o máximo rigor técnico devendo ser acompanhados por um
profissional devidamente habilitado e com exercício profissional competente.
9.15 Todos os materiais a serem fornecidos pela vencedora, deverão ser de 1ª linha, devendo ser apresentado
à fiscalização antes de sua instalação para o aceite.
9.16 No âmbito técnico, as alterações e adequações propostas para o atendimento do objeto, executado pela
vencedora, serão de sua inteira responsabilidade, devendo executar regularização e ou qualquer alteração que
sejam necessárias para correção futuras sem ônus a CONTRATANTE.
9.17 Quaisquer danos causados às instalações do edifício previstos ou não no contrato, em decorrência da
execução do serviço será de responsabilidade da vencedora sua recomposição sem ônus a
CONTRATANTE.
9.18 A vencedora deverá fornecer, orientar e tornar obrigatório o uso de equipamentos de proteção individual
e coletiva – EPI e EPC, adequado aos riscos decorrentes da execução do serviço pelos empregados inclusive
a de terceiros. O não atendimento desta cláusula cabe a fiscalização todo o poder de paralisação do serviço
até que as providências sejam tomadas.
9.19 Fica estabelecido que a vencedora deverá se comprometer a executar todo serviço, dentro ou fora do
horário comercial.
9.20 Fica a cargo da vencedora prever a recomposição de pisos, paredes, acabamento e ou outras
implicações ocasionadas pela execução do serviço.
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9.21 Todos os materiais que venham a sofrer qualquer tipo de avaria que façam parte ou não do escopo desta
contratação pela vencedora, e que seja apontada pela fiscalização, deverão ser repostos sem ônus a
CONTRATANTE.
9.22 O transporte vertical e horizontal dos equipamentos e materiais fica a cargo da CONTRATADA, bem
como, a remoção de todo entulho proveniente do serviço e a limpeza geral dos locais onde foi efetuado o
serviço. E demais procedimentos que sejam necessários para execução total, inclusive os materiais e todos os
equipamentos.
 
10 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
10.1 Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas em CONTRATO.
10.2 Fornecer à CONTRATADA, documentos, informações e demais elementos que possuírem ligação com
o futuro CONTRATO.
10.3 Assegurar aos técnicos credenciados pela CONTRATADA o acesso aos locais para realizar as
adequações, resguardadas as normas de sigilo e segurança impostas pelo CONTRATANTE.
10.4 Fornecer espaço para implantação do canteiro operacional à CONTRATADA.
10.5 Autorizar o desligamento dos equipamentos/sistemas ou parte dele quando necessário, com o intuito de
permitir que a CONTRATADA preste o serviço que só possa ser realizado com os equipamentos/sistemas
desativados.
 
11 – DO PAGAMENTO
A empresa contratada será remunerada no prazo de até 30 (trinta) dias corridos após conclusão das etapas de
execução das instalações, através de crédito em conta corrente conforme cronograma apresentado, após
aprovação pelos fiscais do contrato das medições do serviço executado e sob emissão de Nota Fiscal por
parte da empresa contratada.
 
12 – DO RECEBIMENTO
12.1 O prazo para aceitação provisória do objeto deste projeto básico será de 30 (trinta) dias corridos, a
iniciar contagem na data do recebimento, pela Fundação Saúde do Estado do Rio de Janeiro, da comunicação
do adjudicatário, informando o término do serviço.
12.2 O prazo para aceitação definitiva será de até 60 (sessenta) dias, contados da data do Termo de
Aceitação Provisória.
 
13 – DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
13.1 Deverão ser apresentados atestados expedidos por pessoas jurídicas de  direito  público ou  privado, 
devidamente  registrados  no  Conselho  Regional  de  Engenharia  e  Agronomia  -  CREA  ou Conselho  de 
Arquitetura  e  Urbanismo  -  CAU,  em  serviços  concluídos  de  projetos  executivo  completo de hospitais
contendo: orçamento, desenhos e caderno de especificações em estabelecimentos assistenciais de saúde.
13.2 O(s) profissional(is) indicado(s) será(ão) o(s) responsável(is)  técnico(s)  pela elaboração de  projetos,
compondo a respectiva equipe técnica. Declaração indicando o nome, CPF e nº de registro na entidade
profissional competente do responsável técnico que acompanhará a execução do serviço de que trata o objeto
desta contratação.
13.3 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.
13.4 Comprovação de qualificação para a execução do serviço, constituído por uma declaração, concedida
por pessoa jurídica de direito público ou privado, atestando que a empresa executou serviço descrito neste
PB, nos prazos pactuados e com qualidade satisfatória.
13.5 Todos os documentos apresentados pelos participantes, deverão referir-se a um mesmo CNPJ, o qual
corresponderá àquele constante na proposta, ficando vedada a hipótese de utilizar simultaneamente CNPJ da
matriz e filiais.
13.6 A empresa deverá comprovar ter expertise na instalação de equipamentos de grande porte na área
hospitalar igual ou similar do exposto neste PB.
13.7 Deverão ser apresentadas Certidões de Acervo Técnico (CAT) registradas no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, em projetos em
estabelecimentos assistenciais de saúde. O profissional deverá possuir vínculo profissional com  a  contratante.
13.8 Serão desclassificadas as propostas que não apresentem: Planilhas de Composição de Custos por Lote,
e Planilhas de Orçamento por Preços Unitários,  além de preços que sejam manifestadamente inexequíveis;
que não comprovem sua exequibilidade em relação à produtividade apresentada; e incompatíveis com o
serviço. Consideram-se preços manifestadamente inexequíveis aquele que, comprovadamente forem
insuficientes para a cobertura dos custos decorrentes da contratação pretendida;
13.9 Para fins de comprovação de qualificação econômico-financeira, deverão ser apresentados os seguintes
documentos:
a) 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 proponentes deverão comprovar que
dispõem dos índices econômico-financeiros mínimos previstos a seguir:
a.1) Índice de Liquidez Geral: somente serão qualificados os Proponentes que obtiverem Índice de Liquidez
Geral (ILG) igual ou maior do que 1,0 (um), apurado nas demonstrações financeiras do último exercício
financeiro, calculado de acordo com a seguinte fórmula:
ILG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO   > OU = 1,0
   PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
a.2) Índice de Liquidez Corrente: somente serão qualificados os Proponentes que obtiverem Índice de
Liquidez Corrente (ILC) igual ou maior do que 1,0 (um), apurado nas demonstrações financeiras do último
exercício financeiro, calculado de acordo com a seguinte fórmula:
ILC = ATIVO CIRCULANTE     > OU = 1,0
PASSIVO CIRCULANTE
a.3) Índice de Solvência Geral: somente serão qualificados os Proponentes que obtiverem Índice de Solvência
Geral (ISG) igual ou maior do que 1,0 (um), apurado nas demonstrações financeiras do último exercício
financeiro, calculado de acordo com a seguinte fórmula:
ISG =                ATIVO TOTAL                                  > OU = 1,0
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
a.4) Os índices contábeis, calculados pelo proponente para fins de atendimento do dispositivo acima, deverão
ser confirmados pelo responsável da contabilidade do proponente, que deverá apor sua assinatura no
documento de cálculo e indicar, de forma destacada, seu nome e número de registro no Conselho Regional de

Edital de Licitação 225 (38543735)         SEI SEI-080007/004308/2022 / pg. 15



Contabilidade.
b) O proponente detentor da proposta ou lance de menor preço deverá apresentar certidões negativas de
falências e recuperação judicial e extrajudicial expedidas pelos distribuidores da sede da pessoa jurídica, ou de
execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. Se o proponente não for sediado na Comarca
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, ou de execução patrimonial.
Não será causa de inabilitação do proponente 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.
 
14– DA VISITA TÉCNICA
14.1 Vistoriar as salas e instalações do Pet CT, no Rio Imagem, com o objetivo de conhecer os locais e as
condições para a prestação do serviço, objeto deste projeto básico, devendo ser agendada com a F.S.
Coordenação de Serviços, à Av Padre Leonel Franca, 248- Gávea, Rio de Janeiro/RJ, 2º Andar,
telefone (21)2334 5010 ramal 1318 ou 1317. Após a vistoria será redigido pela F.S. o termo de vistoria aos
participantes.
14.2 Resta salientar que a visita técnica não se configurará como obrigação a fim de comprovar a qualificação
técnica do participante, é uma faculdade conferida aos interessados para uma melhor elaboração das
propostas.
14.3 A CANDIDATA ao apresentar a proposta, considerar-se-á como tendo vistoriado todas as instalações
assinaladas, entendendo-se como vistoria: “A constatação de um fato em imóvel, mediante exame
circunstanciado dos elementos que o constituem, objetivando uma avaliação precisa do serviço e materiais
necessários”.
14.4 Em hipótese alguma a Fundação Saúde aceitará posteriores alegações com base em desconhecimento
das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes da vistoria, devendo a proponente vencedora
assumir todos os ônus dos serviços decorrentes.
 
15 – REGIME DE EXECUÇÃO
Empreitada por preço global.
 
16 – DAS PENALIDADES
A sanção de multa poderá ser aplicada à contratada juntamente com a de impedimento de licitar e contratar.
 
17– DAS GARANTIAS
A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da
data de assinatura deste instrumento, comprovante de prestação de garantia da ordem de  5% (cinco por
cento) do valor do contrato, a ser prestada em qualquer  modalidade  prevista pelo § 1º, art. 56 da Lei n.º
8.666/93, a ser restituída após sua execução satisfatória.
 
 
 
 

ANEXO I
ADEQUAÇÕES FÍSICAS HEMODINÂMICA – PET CT – RIO IMAGEM

 
ACORDO DE NÍVEIS DE SERVIÇOS – ANS

 
O presente Acordo de Níveis de Serviço tem por objetivo garantir o atingimento dos níveis satisfatórios de
desempenho e qualidade na prestação de serviços, com reflexo direto no pagamento, caso não sejam atingidos
os índices estabelecidos neste Termo.
A CONTRATADA compromete-se a prestar, ininterruptamente até a sua conclusão ou até o final do
contrato, o serviço adequações físicas no Rio Imagem no endereço contido no contrato, em níveis aceitáveis
de desempenho e qualidade, considerando as principais exigências contratuais, cuja avaliação dar-se-á por
intermédio dos indicadores estabelecidos no Checklist, conforme Tabela I – Indicadores de Acordo Níveis de
Serviço.
Em razão do não atendimento às metas e critérios definidos no ANS, o valor da remuneração do Contratado
poderá sofrer deduções, devendo ser proporcional à aferição realizada, independentemente da aplicação das
penalidades administrativas, decorrentes da inexecução parcial ou total do serviço contratado. Para tal deverá
ser observado a apuração alcançada na Tabela I – Check List - Indicadores de Níveis de Serviços.
O total da apuração será feito por intermédio do cálculo quantidade de ocorrências verificadas    X   Nível
Geral de Ocorrência Atingido – NGOA.
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Tabela I - Check list - Indicadores de Acordo Níveis de Serviço.

ITEM INFRAÇÃO Grau Índice

Nível Geral 
de

Ocorrências
Atingido -

NGOA

Apuração
%

1 Deixar de executar uma ação determinada pela Contratante. 1 1,00%  0,00%

2 Atrasar o início, suspender ou interromper o serviço contratual, salvo
motivo de força maior ou caso fortuito. 2 2,00%  0,00%

3 Deixar de utilizar o crachá de identificação, durante o expediente. 1 1,00%  0,00%
4 Deixar de elaborar e/ou preencher diariamente o relatório de ocorrências. 3 3,00%  0,00%

5
Deixar de comunicar imediatamente ao fiscal do contrato da unidade

qualquer anormalidade verificada na área de atuação, fazendo o devido
registro no relatório de ocorrências.

4 4,00%  0,00%

6 Não executar o serviço de acordo com o que foi descrito no Projeto
Básico. 5 5,00%  0,00%

7 Não providenciar as ferramentas e instrumentos adequados para
execução do serviço. 2 2,00%  0,00%

8
Deixar de controlar, diariamente, a frequência e pontualidade dos seus

contratados, bem como as ocorrências relativas as ações praticadas por
estes.

2 2,0%  0,00%

9
Deixar de alocar no prazo máximo de 02 (duas) horas, após recebimento

de comunicação formal do fiscal da unidade e/ou sede administrativa,
funcionário de reposição para casos de absenteísmo.

6 6,0%  0,00%

10

Deixar de substituir, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, os
empregados que não satisfaçam as condições requeridas para a natureza

do serviço mediante a solicitação com justificativa do fiscal da
CONTRATANTE.

6 6,0%  0,00%

11 Deixar de entregar os projetos solicitados, dentro do prazo estipulado. 4 4,00%  0,00%
  Total apuração 0,00%

 
 
 
 

Tabela de Grau de ocorrência
  

GRAU CORRESPONDÊNCIA
1 1,0 % por ocorrência, sobre o valor do contrato
2 2,0 % por ocorrência, sobre o valor mensal do contrato
3 3,0 % por ocorrência, sobre o valor mensal do contrato
4 4,0 % por ocorrência, sobre o valor mensal do contrato
5 5,0 % por ocorrência, sobre o valor mensal do contrato
6 6,0 % por ocorrência, sobre o valor mensal do contrato

 
 
 
 
 

ANEXO II
DESENHO TÉCNICO

 

O Anexo II se encontra disponível no DOC. SEI 38545321.
 
 
 
 

ANEXO III
        MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA

 
Declaro, para fins de participação no Processo Emergencial n.º     /22   que a empresa
_________________________, inscrita no CNPJ/MF sob n.º___________________, sediada na
______________________________, representada pelo Sr. __________________________, vistoriou os
locais onde serão executados os serviços, para tomar pleno conhecimento de suas instalações e das
dificuldades que os serviços possam apresentar no futuro.
 

Rio de Janeiro, _____ de ______________ de _____.
 

_________________________________________________
Fundação Saúde do Estado do Rio de Janeiro

 
 

DECLARAÇÃO DO CONTRATANTE

Declaro que me foram apresentadas as áreas e instalações, com acesso a todos os locais e detalhes
necessários para a elaboração da proposta comercial, tendo sido fornecidas as informações e esclarecimentos
inerentes a esta vistoria, por mim solicitados.
 

_________________________________
Assinatura do Representante da Contratante

Nome (por extenso): ___________________________________________________
Cédula de Identidade: __________________________________________________

Rio de Janeiro, _____ de _________________ de ____.

 
 
 
 

ANEXO IV
MODELO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 
DATA 28/04/2022

DATA BASE jun/22

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO     
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE     

FUNDAÇÃO
SAÚDE      
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Código Descrição UN QUANT VALOR UNIT VALOR TOTAL

1 - SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO     

01.050.0018-0

PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA
PARA PREDIOS HOSPITALARES A CIMA DE

4.000M2,INCLUSIVE PROJETO
BASICO,APRESENTADO EM AUTO CAD NO
PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE

AS LEGALIZACOES PERT
INENTES,COORDENACAO E

COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS
COMPL EMENTA

M2                406,75  R$                 174,12  R$                        70.823,31

01.050.0063-0

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE
GAS PARA PREDIOS HOSPITAL ARES ATE

4.000M2,INCLUSIVE PROJETO
BASICO,APRESENTADO EM AUT

OCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES
PERTINENTES

M2                406,75  R$                      9,08  R$                          3.693,29

01.050.0091-0

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE
ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS

PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE
4.000M2,INCLUSIVE PRO JETO
BASICO,APRESENTADO EM

AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES
PERTINENTES

M2                406,75  R$                   25,11  R$                        10.213,49

01.050.0102-0

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO
HIDRAULICA PARA PREDIOS HOSP
ITALARES ATE 4.000M2,INCLUSIVE

PROJETO BASICO,APRESENTADO EM
AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES

PERTINENTES

M2                406,75  R$                   25,11  R$                        10.213,49

01.050.0118-0

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO
ELETRICA PARA PREDIOS HOSPIT

ALARES,INCLUSIVE PROJETO
BASICO,APRESENTADO EM

AUTOCAD,INCLU SIVE AS LEGALIZACOES
PERTINENTES

M2                406,75  R$                   33,53  R$                        13.638,33

......Total da Categoria.....  R$                      108.581,91
2 - CANTEIRO DE OBRAS

02.002.0005-0

TAPUME DE VEDACAO OU
PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS

TRAPEZOID AIS DE ACO
GALVANIZADO,ESPESSURA DE
0,5MM,ESTAS COM 4 VEZES DE

UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO
DE MADEIRA,UTILIZADO 2 VEZES E

PINTURA ESMALTE SINTETICO NA FACE
EXTERNA

M2                  88,00  R$                   39,61  R$                          3.485,68

02.006.0010-0

ALUGUEL DE CONTAINER PARA
ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6

,20M COMPRIMENTO E 2,50M
ALTURA,COMPOSTO DE CHAPAS DE ACO

C/ NERVURAS
TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-

ACUSTICO NO FORRO,CHA SSIS
REFORCADO E PISO EM COMPENSADO
NAVAL, INCLUINDO INSTALA COES E

UNXMES                     3,00  R$                 630,00  R$                          1.890,00

02.006.0020-0

ALUGUEL CONTAINER PARA SANITARIO-
VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LAR

GURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M
ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS

TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-
ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCA DO E

PISO COMPENSADO
NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E HIDRO-

SANIT ARIAS,A

UNXMES                     3,00  R$                 942,39  R$                          2.827,17

02.015.0001-0

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA
PARA ABASTECIMENTO DE AGUA E

ESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO
DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVA

CAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA
PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO

PUBLIC O

UN                     2,00  R$             4.408,95  R$                          8.817,90

02.016.0001-0

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE
ALIMENTACAO DE ENERGIA EL ETRICA,EM

BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE
OBRAS,M3-CHAVE 100A, CARGA

3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO
DO MEDIDOR

UN                     2,00  R$             2.346,25  R$                          4.692,50

02.020.0001-0

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA
PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E S

UPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

M2                     4,00  R$                 547,87  R$                          2.191,48

......Total da Categoria.....  R$                        23.904,73
4 - TRANSPORTES

04.005.0300-0

TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO
DESCRICAO DA FAMILIA 02.006, EXCLUSIVE

CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM
04.013.0015)

UNXKM                180,00  R$                   33,43  R$                          6.017,40

04.013.0015-0
CARGA E DESCARGA DE

CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA
FAMILIA 0 2.006

UN                     3,00  R$                   81,39  R$                              244,17

04.014.0095-0

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM
CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINE R COM

5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE
CARREGAMENTO,TRANSPORTE E
DESCARREGAMENTO.CUSTO POR

UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAX A
PARA DESCARGA EM LOCAIS

AUTORIZADOS

UN                  50,00  R$                 280,83  R$                        14.041,50

......Total da Categoria.....  R$                        20.303,07
5 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES     

05.001.0025-0

DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE
BLOCOS DE CONCRETO,INCLUSIV E

EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO
CANTEIRO DE SERVICO

M3                  71,77  R$                 179,84  R$                        12.907,12
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05.001.0182-0

TRANSPORTE DE MATERIAIS DE
QUALQUER NATUREZA,ESCADA ACIMA,SE

RVICO INTEIRAMENTE MANUAL,EM
OBRAS PREDIAIS,INCLUSIVE CARGA E

DESCARGA

TXM 1,00  R$                      0,99  R$                                   0,99

05.001.0100-0 REMOCAO CUIDADOSA DE DIVISORIA DE
GRANITO M2                     1,00  R$                   38,03  R$                                38,03

05.001.0106-0 REMOCAO DE REVESTIMENTO DE LENCOL
DE CHUMBO EM PAREDES M2                379,44  R$                   42,69  R$                        16.198,29

05.001.0134-0
ARRANCAMENTO DE PORTAS,JANELAS E
CAIXILHOS DE AR CONDICIONAD O OU

OUTROS
UN                  10,00  R$                   25,55  R$                              255,50

05.001.0145-0 ARRANCAMENTO DE APARELHOS
SANITARIOS UN                     1,00  R$                   21,51  R$                                21,51

05.058.0020-0

LONA DE POLIETILENO(LONA
TERREIRO)COM ESPESSURA DE 0,20MM PA

RA IMPERMEABILIZACAO DE
SOLO,MEDIDA PELA AREA

COBERTA,INCLUS IVE PERDAS E
TRANSPASSE

M2                200,00  R$                      1,88  R$                              376,00

05.100.0020-0

CAFE DA MANHA, CONFORME
CONVENCAO DO TRABALHO PARA
CONSTRUCA O CIVIL E CONDICOES

HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS

UN                528,00  R$                      6,90  R$                          3.643,20

05.100.0022-0

REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO
TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVI L E
CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS

ADEQUADAS

UN                528,00  R$                   13,00  R$                          6.864,00

05.100.0026-0 VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO
PASSAGEM IDA E VOLTA UN                528,00  R$                      6,95  R$                          3.669,60

05.100.0900-0

UNIDADE REF.P/COMPL.ADM
LOCAL,CONSID:CONSUMO

AGUA,TEL.ENERGI A
ELETRICA,MAT.LIMPEZA E

ESCRITORIO,COMPUTADORES,LICENCA
OBR A,MOVEIS E UTENSILIOS,AR

COND.BEBEDOURO,ART,RRT,FOTOGRAFIAS
UNIFORMES,DIARIAS,EXAMES

ADMISSIONAIS PERIODICOS E DEMISSION
AIS,CUR

UR                385,51  R$                   31,63  R$                        12.193,68

05.105.0115-0 MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE,INCLUSIVE
ENCARGOS SOCIAIS MES                     6,00  R$             3.087,04  R$                        18.522,24

05.105.0128-0 MAO-DE-OBRA DE MESTRE DE OBRA
"A",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES                     3,00  R$             9.750,40  R$                        29.251,20

05.105.0131-0
MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU

ARQUITETO SENIOR,INCLUSIVE ENCA
RGOS SOCIAIS

MES                     3,00  R$           36.412,64  R$                      109.237,92

05.105.0121-0
MAO-DE-OBRA DE

APONTADOR,INCLUSIVE ENCARGOS
SOCIAIS

MES 3,00  R$             4.762,56  R$                        14.287,68

05.105.0122-0
MAO-DE-OBRA DE

ALMOXARIFE,INCLUSIVE ENCARGOS
SOCIAIS

MES 3,00  R$             4.762,56  R$                        14.287,68

05.105.0127-0 MAO-DE-OBRA DE ENCARREGADO DE
OBRA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAI S MES 3,00  R$             6.698,56  R$                        20.095,68

05.105.0139-0
MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE

ESCRITORIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOC
IAIS

MES 3,00  R$             3.685,44  R$                        11.056,32

05.105.0169-0
MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE

SEGURANCA DO TRABALHO,INCLUSIVE EN
CARGOS SOCIAIS

MES 3,00  R$             6.698,56  R$                        20.095,68

......Total da Categoria.....  R$                      293.002,32
12 - ALVENARIAS E DIVISÓRIAS

12.016.0004-0

PAREDE DRYWALL
C/ESP.73MM,ESTRUT.C/MONTANTES

SIMPLES AUTOPOR TANTES 48MM,FIXADOS
A GUIAS HORIZONTAIS 48MM,AMBOS ACO

GALV. C/ESP.0,5MM,C/DUAS CHAPAS GESSO
ACARTONADO STANDARD,ESP.12,5

MM,LARG.1200MM,FIXADA AOS
MONTANTES POR MEIO DE PARAFUSOS,C/

TRATAM

M2                367,19  R$                   63,52  R$                        23.323,91

......Total da Categoria.....  R$                        23.323,91
13 - REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS

13.026.0010-0

REVESTIMENTO DE PAREDES COM
AZULEJO BRANCO 15X15CM,QUALIDADE

EXTRA,ASSENTES COM NATA DE CIMENTO
COMUM,TENDO JUNTAS CORRI DAS COM

2MM,REJUNTADAS COM PASTA DE
CIMENTO BRANCO,INCLUSIVE CHAPISCO

DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 E
EMBOCO COM ARGAM ASSA DE

M2                  45,00  R$                 122,41  R$                          5.508,45

13.036.0015-0

RODAPE EM GRANITO CINZA
CORUMBA,POLIDO,COM ALTURA DE 10CM

E 2CM DE ESPESSURA,ASSENTE COM
ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E

AREIA,NO TRACO 1:2:2,INCLUSIVE
CHAPISCO,NO TRACO 1:3 E REJUN

TAMENTO PRONTO

M                288,00  R$                   66,44  R$                        19.134,72

13.045.0075-0

REVESTIMENTO VERTICAL EM DIVISORIAS
OU BANCADAS(ILHARGA)EM M ARMORE
BRANCO NACIONAL, 3CM DE ESPESSURA,
COM 2 POLIMENTOS, ASSENTES COMO EM

13.045.0065

M2                  23,17  R$                 459,67  R$                        10.650,55

13.160.0010-0

REVESTIMENTO DE PAREDES COM
LENCOL DE CHUMBO, 2MM DE ESPESSU
RA, ASSENTE SOBRE COMPENSADO DE

MADEIRA DE 6MM, INCLUSIVE EN
TARUGAMENTO

M2                379,44  R$             1.142,90  R$                      433.661,98

13.196.0025-0

FORRO REMOVIVEL COMPOSTO GESSO
ACARTONADO,TIPO STANDARD,C/AD ICAO

DE LA MINERAL,A SER APLICADO
SIST.DRYWALL,C/BORDA QUADR ADA
625X625MM REVEST.VINIL,ESP.6,5;9,5 OU

12,5MM,ESTRUT.EM P ERFIS TIPO
TRAVESSA "T" ACO GALV.ALUMINIO OU

M2 283,67  R$                   95,27  R$                        27.025,24
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LIGAS ALUMINIO, ESP.MI

13.196.0095-0

FORRO ACUSTICO ESTRUTURADO
C/CHAPA DE GESSO ACARTONADO,TIPO

STANDARD,SISTEMA DRYWALL,LARGURA
1200MM,ESP.12,5MM,C/TRATAME NTO DE

JUNTAS P/UNIFORMIZACAO DA
SUPERFICIE,SENDO APARAFUSAD A EM

ESTRUTURA DE ACO
GALVANIZADO,SUSPENSA POR MEIO DE

PENDU RAIS FI

M2 37,83  R$                 153,63  R$                          5.811,82

13.205.0025-0

PROTECAO DE PORTAS EM VINIL DE ALTO
IMPACTO,COM ACABAMENTO T

EXTURIZADO,VARIAS
CORES.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2                125,31  R$                 198,02  R$                        24.813,89

13.330.0023-0

ASSENTAMENTO DE BANCADAS OU
ILHARGAS,COM PLACAS DE MARMORE O U

GRANITO,EXCLUSIVE ESTAS,EM
SUPERFICIE EM OSSO,COM NATA DE

CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE
CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1
:2:2,COM ESPESSURA MEDIA DE 3,5CM E

REJUNTAMENTO DE CIMENTO BRANCO E

M2                  23,17  R$                 110,55  R$                          2.561,44

13.330.0076-0

REVESTIMENTO DE PISO COM LADRILHO
CERAMICO,ANTIDERRAPANTE,ME DIDAS
EM TORNO DE (45X45)CM,RESISTENCIA A

ABRASAO P.E.I.-IV, ASSENTES EM
SUPERFICIE EM OSSO,COM ARGAMASSA
COLANTE E REJUN TAMENTO PRONTO

M2                  38,10  R$                   94,18  R$                          3.588,26

13.380.0025-0

SOLEIRA,PEITORIL OU CHAPIM DE
MARMORITE,PRE-MOLDADO EM OFICI NA

E ASSENTADO NA OBRA,COM OU SEM
REBAIXO,FEITO COM GRANILHA Nº1

BRANCA E CIMENTO,NA ESPESSURA DE
6MM

M2                  18,40  R$                 164,29  R$                          3.022,94

13.390.0040-0

PISO VINILICO EM MANTAS,COM 2M DE
LARGURA X 23M DE COMPRIMEN
TO,HETEROGENEO,COM 2MM DE

ESPESSURA,REFORCO EM POLIURETANO U
LTRA RESISTENTE (PUR),PARA ALTO

TRAFEGO,ASSENTE SOBRE BASE E
XISTENTE,CONFORME ABNT NBR

14917.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2                120,38  R$                 179,10  R$                        21.560,06

13.398.0030-0
RODAPE DE IPE OU MADEIRA

EQUIVALENTE DE 10X2CM ACABAMENTO
BO LEADO,FIXADO COMO EM 13.398.0020

M                155,00  R$                   42,17  R$                          6.536,35

13.416.0010-0

PISO TATIL DE
BORRACHA,DIRECIONAL,PARA PESSOAS

COM NECESSIDA DES
ESPECIFICAS,25X25CM,ESPESSURA DE

5MM,NA COR PRETA,COLADO SOBRE BASE
EXISTENTE.FORNECIMENTO E

COLOCACAO

M2                  30,00  R$                   99,81  R$                          2.994,30

13.416.0015-0

PISO TATIL DE BORRACHA,ALERTA,PARA
PESSOAS COM NECESSIDADES

ESPECIFICAS,25X25CM, ESPESSURA DE
5MM, NA COR PRETA, COLADO SOBRE

BASE EXISTENTE.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

M2                142,00  R$                 102,55  R$                        14.562,10

13.460.0035-0

PISO ELEVADO EM PLACAS DE GRANITO
CINZA ANDORINHA,MEDINDO AP

ROXIMADAMENTE (50X50X2)CM,PARA
CIRCULACAO DE PEDESTRES E DE

PEQUENAS CARGAS ROLANTES (CADEIRA
DE RODAS E BICICLETA),PARA AREAS
INTERNAS OU EXTERNAS,APOIADO EM

PEDESTAIS REGULAVEIS DE POLIPR

M2                245,07  R$                 413,84  R$                      101.419,77

COTACAO DE
MERCADO Guichê 80x105 und                     1,00  R$             2.699,00  R$                          2.699,00

COTACAO DE
MERCADO Visor vidro fixo 100x100 und                     2,00  R$           24.864,84  R$                        49.729,68

RV 10.45.0150 (A)

Revestimento em paineis MRX-SMEL, melaminicos
autoportantes, para uso sobre laminas de chumbo,

em salas radiologicas com sistema de estanqueidade
dos Raios X e Gama.

M2                575,00  R$                 639,15  R$                      367.511,25

......Total da Categoria.....  R$                  1.102.791,79
14 - ESQUADRIA  (PORTA DE MADEIRA)

14.004.0100-0
ESPELHO DE CRISTAL,4MM DE

ESPESSURA.COM MOLDURA DE
MADEIRA.F ORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 22,51  R$                 288,37  R$                          6.491,21

14.006.0008-0

PORTA DE MADEIRA DE LEI EM
COMPENSADO DE 90X210X3,5CM FOLHEA
DA NAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E

ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIV E
FERRAGENS.FORNECIMENTO E

COLOCACAO

UN                     1,00  R$                 735,20  R$                              735,20

14.006.0010-0

PORTA DE MADEIRA DE LEI EM
COMPENSADO DE 80X210X3,5CM FOLHEA
DA NAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E

ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIV E
FERRAGENS.FORNECIMENTO E

COLOCACAO

UN                     5,00  R$                 693,66  R$                          3.468,30

14.006.0050-0

PORTA DE MADEIRA DE LEI,COM PAINEL
DE VENEZIANA DE 80X210X3, 5CM,ADUELA

DE 13X3CM E ALIZARES DE
5X2CM,EXCLUSIVE FERRAGENS

.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN                     2,00  R$             1.176,70  R$                          2.353,40

14.006.0233-0

PORTA DE MADEIRA DE LEI,COMPENSADO
DE 80X210X3,5CM,COM VISOR EM

POLICARBONATO TRANSLUCIDO DE
4MM,MEDINDO 1,10X0,20M,MOLA "FECHA

PORTA", PUXADORES VERTICAIS
METALICO 40CM, ADUELA 13 X3CM E

ALIZARES 5X2CM,FAIXAS PROTETORAS EM
MATERIAL VINILICO COM 50CM

UN                     7,00  R$             1.208,83  R$                          8.461,81

PORTA PARA CENTRO
RADIOLOGICO,REVESTIDA DE LENCOL DE
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14.008.0052-0
CHUMBO DE 1MM,COM ACABAMENTO EM
PLACA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA,

REVESTIDA DE CHAPA DE LAMINADO
MELAMINICO,INCLUSIVE FERRAGEN

S.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2                  11,76  R$             2.310,18  R$                        27.167,72

......Total da Categoria.....  R$                        48.677,64
15 - INSTALAÇÕES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS

15.003.0379-0

ASSENTAMENTO DE
TORNEIRA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO
DO APARELHO) ,INCLUSIVE MATERIAIS

NECESSARIOS

UN                  12,00  R$                   25,07  R$                              300,84

15.004.0050-0

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE
MICTORIO(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO

APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE
TUBO DE PVC DE 25MM,1,5 0M DE TUBOS

DE PVC DE 40MM E 50MM,CADA,CONEXOES
E RALO SIFON ADO DE PVC COM
100X100X50MM COM TAMPA CEGA

UN                     1,00  R$                 208,00  R$                              208,00

15.004.0059-0

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE
DUCHINHA MANUAL PARA BANHEIRO(E

XCLUSIVE FORNECIMENTO DO
APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE

TU BO DE PVC DE 25MM E CONEXOES

UN                     9,00  R$                 175,01  R$                          1.575,09

15.004.0060-1

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE PIA
COM 1 CUBA(EXCLUSIVE FORNEC IMENTO
DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M

DE TUBO DE PVC DE 25 MM,3,00M DE TUBO
DE PVC DE 50MM,RABICHO E CONEXOES

UN                  11,00  R$                 315,21  R$                          3.467,31

15.004.0070-0

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE
TANQUE DE SERVICO (EXCLUSIVE FO

RNECIMENTO DO
APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE

TUBO DE PVC D E 25MM,3,00M DE TUBO DE
PVC DE 50MM E CONEXOES

UN 1,00  R$                 269,73  R$                              269,73

15.004.0105-0

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE VASO
SANITARIO INDIVIDUAL E VAL VULA DE
DESCARGA(EXCL.ESTES)EM PAVIMENTO

TERREO,COMPREENDEND O:INSTALACAO
HIDRAULICA COM 2,00M TUBO PVC

50MM,COM CONEXOES ,ATE VALVULA E
APOS ESTA ATE O VASO,LIGACAO

ESGOTOS COM 3,00 M TUBO

UN                     8,00  R$                 414,59  R$                          3.316,72

15.004.0170-0

RALO SECO(SIMPLES)DE
PVC(100X53)X40MM,COM

GRELHA,COMPREENDEN DO:EFLUENTE DE
40MM SOLDAVEL EM PVC,COM 2,00M DE

EXTENSAO E LIGACAO AO RALO
SIFONADO.FORNECIMENTO E

INSTALACAO

UN 6,00  R$                   60,36  R$                              362,16

15.005.0070-0

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE
TANQUE DE SERVICO(EXCLUSIVE O F

ORNECIMENTO DO APARELHO E
ISOLAMENTO),COMPREENDENDO:6,00M DE

TUBO DE COBRE DE 22MM,SOLDAS E
CONEXOES

UN 1,00  R$                 400,05  R$                              400,05

15.007.0440-0

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE
ENERGIA,150A,PARA DISJUNTORES TERM

O-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE
SOBREPOR,COM PORTA E BARRAMENTOS

DE FASE,NEUTRO E
TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE
ATE 72 D ISJUNTORES COM DISPOSITIVO

PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E C
OLOCACA

UN                     1,00  R$             1.355,74  R$                          1.355,74

15.007.0204-0

HASTE PARA ATERRAMENTO,DE COBRE
DE 3/4" (19MM),COM 3,00M DE

COMPRIMENTO.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

UN                     3,00  R$                 119,39  R$                              358,17

15.007.0608-0

DISJUNTOR
TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 125 A

160A,50KA,MODELO CAIXA MOLDADA,TIPO
C.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN                     1,00  R$                 277,16  R$                              277,16

15.008.0125-0

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM
ISOLAMENTO

TERMOPLASTICO,COMPREEN
DENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM

ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 9 5MM2,
450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M            1.290,82  R$                   77,47  R$                        99.999,83

15.008.0130-0

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM
ISOLAMENTO

TERMOPLASTICO,COMPREEN
DENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM

ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 1 20MM2,
450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M                241,86  R$                   97,84  R$                        23.663,58

15.014.0020-0

INSTALACAO COM TUBULACAO DE COBRE
DE 35MM,PARA USO MEDICINAL

,INCLUSIVE ACESSORIOS DE
FIXACAO,CONEXOES E LIMPEZA,EXCLUSIV

E POSTO DE CONSUMO,PAINEL DE
ALARME,VALVULA E CENTRAL DE DIS

TRIBUICAO (VIDE FAMILIA 18.050)

M                  72,00  R$                 218,85  R$                        15.757,20

15.020.0031-0 LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR,DE
32W.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN                168,00  R$                   25,05  R$                          4.208,40

15.020.0036-0 LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR,DE
16W.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN                128,00  R$                   14,05  R$                          1.798,40

15.020.0037-0 LAMPADA FLUORESCENTE,HO,DE
80W.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN                  29,00  R$                   38,54  R$                          1.117,66

15.020.0038-0 LAMPADA FLUORESCENTE,HO,DE
110W.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN                552,00  R$                   19,64  R$                        10.841,28

15.020.0175-0
LAMPADA LED,TUBULAR,HF

1200MM,T5,26W,FLUXO LUMINOSO EM
TORNO DE 3900LM

UN                  77,00  R$                   93,84  R$                          7.225,68

15.029.0014-0
REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM
DIAMETRO DE 1.1/2".FORNECIM ENTO E

COLOCACAO
UN 5,00  R$                 108,24  R$                              541,20

VALVULA DE PE,EM BRONZE,COM
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15.029.0049-0 DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO E
COLOCACAO

UN 12,00  R$                   58,88  R$                              706,56

15.015.0021-0

INSTALACAO DE PONTO DE
LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE A 2 VARAS

DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE
3/4",12,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXA
S,CONEXOES,LUVAS,CURVA E
INTERRUPTOR DE SOBREPOR

UN                  12,00  R$                 263,59  R$                          3.163,08

15.015.0203-0

INSTALACAO DE PONTO DE TELEFONE E
LOGICA,COMPREENDENDO:2 VAR AS DE

ELETRODUTO DE 3/4",CONEXOES E
CAIXAS,EXCLUSIVE CABOS O U FIOS

UN                  24,00  R$                 194,35  R$                          4.664,40

15.015.0250-0

INSTALACAO DE PONTO DE
TOMADA,EMBUTIDO NA

ALVENARIA,EQUIVALE NTE A 2 VARAS DE
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE

3/4",18,00M DE FIO
2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE

EMBUTIR,2P+T,10A,PADR AO
BRASILEIRO,COM PLACA

FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E
F ECHAMEN

UN                  11,00  R$                 323,44  R$                          3.557,84

......Total da Categoria.....  R$                      189.136,08
17 - PINTURAS

17.025.0005-B

PINTURA COM TINTA ANTIMOFO E
BACTERICIDA BASE ACRILICA,SEMIB

RILHO,COR BRANCA,PARA AMBIENTES
INTERNOS E EXTERNOS PROPENSO S A

UMIDADE E VAPORES,EM DUAS
DEMAOS,SOBRE SELADOR ACRILICO E

DUAS DEMAOS DE MASSA
ACRILICA,INCLUSIVE LIMPEZA E LIXAMEN

TO

M2                711,54  R$                   37,52  R$                        26.696,98

......Total da Categoria.....  R$                        26.696,98
18 -

18.002.0029-0

CUBA DE LOUCA BRANCA,DE
SOBREPOR,OVAL,INCLUSIVE RABICHO EM

M ETAL CROMADO,SIFAO EM METAL
CROMADO,TORNEIRA PARA LAVATORIO
TIPO BANCA 1193 OU SIMILAR DE 1/2" E

VALVULA DE ESCOAMENTO.F
ORNECIMENTO

UN                  11,00  R$                 252,16  R$                          2.773,76

18.002.0065-0

VASO SANITARIO DE LOUCA
BRANCA,TIPO POPULAR,COM CAIXA

ACOPLA DA,COMPLETO,C/MEDIDAS EM
TORNO DE (35X65X35)CM,INCLUSIVE ASS

ENTO PLASTICO TIPO POPULAR,BOLSA DE
LIGACAO,RABICHO EM PVC E ACESSORIOS

DE FIXACAO.FORNECIMENTO

UN                     7,00  R$                 285,84  R$                          2.000,88

18.002.0090-0

VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA OU
BRANCO GELO,PARA PESSOAS C OM

NECESSIDADES ESPECIFICAS,INCLUSIVE
ASSENTO ESPECIAL,BOLSA DE LIGACAO E
ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO

UN                     1,00  R$                 581,13  R$                              581,13

18.006.0037-0

MICTORIO DE LOUCA BRANCA,COM SIFAO
INTEGRADO E MEDIDAS EM TO RNO DE
33X28X53CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE

FIXACAO.FORNECIMEN TO

UN                     1,00  R$                 203,23  R$                              203,23

18.006.0054-0
CABIDE SIMPLES,DE SOBREPOR,EM METAL

CROMADO.FORNECIMENTO E C
OLOCACAO

UN                     9,00  R$                   16,69  R$                              150,21

18.007.0051-0

DUCHINHA MANUAL,COM REGISTRO DE
PRESSAO 1/2" CROMADO,RABICHO

CROMADO,SUPORTE BRANCO,PISTOLA
BRANCA,BUCHAS E PARAFUSOS PA RA

FIXACAO.FORNECIMENTO

UN                     9,00  R$                   45,20  R$                              406,80

18.009.0058-0

TORNEIRA PARA PIA OU TANQUE,1158 OU
SIMILAR DE 1/2"X18CM APR

OXIMADAMENTE,EM METAL
CROMADO.FORNECIMENTO

UN                     1,00  R$                   56,58  R$                                56,58

18.009.0078-0
TORNEIRA PARA JARDIM,DE 3/4"X10CM

APROXIMADAMENTE,EM METAL C
ROMADO.FORNECIMENTO

UN                     1,00  R$                   35,69  R$                                35,69

18.009.0105-0

TORNEIRA PARA LAVATORIO,DE
MESA,ACIONAMENTO HIDROMECANICO

CO M LEVE PRESSAO MANUAL E
FECHAMENTO

AUTOMATICO,ACABAMENTO CRO
MADO.FORNECIMENTO

UN                  11,00  R$                   74,42  R$                              818,62

18.013.0118-0 SIFAO EM METAL CROMADO,DE
1.1/4"X1.1/2".FORNECIMENTO UN 12,00  R$                   88,82  R$                          1.065,84

18.013.0111-0
VALVULA DE ESCOAMENTO PARA

TANQUE,1605 DE 1.1/4",EM METAL CR
OMADO.FORNECIMENTO

UN 1,00  R$                   41,12  R$                                41,12

18.016.0025-0

TANQUE DE ACO INOXIDAVEL,EM CHAPA
22.304,MEDINDO APROXIMADAM ENTE

(520X540X300)MM,CAPACIDADE DE 30L,COM
ESFREGADOR,EXCLUS IVE

TORNEIRA.FORNECIMENTO

UN 1,00  R$                 373,89  R$                              373,89

18.016.0111-0

BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL
AISI 304,TUBO DE 1.1/4",EM "L",INCLUSIVE

FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E
BUCHAS PLA STICAS,MEDINDO
80X80CM,PARA PESSOAS COM

NECESSIDADES ESPECIF
ICAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN                     2,00  R$                 282,27  R$                              564,54

18.027.0300-0

LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA EM
LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHA NFRADA

OU PRISMATICA,COMPLETA,EQUIPADA
COM REATOR ELETRONICO DE ALTO

FATOR DE POTENCIA E LAMPADA
FLUORESCENTE DE 1X16W.F

ORNECIMENTO E COLOCACAO

UN                  27,00  R$                 136,08  R$                          3.674,16

LUMINARIA FLUORESCENTE TUBULAR DE
EMBUTIR,2X16W(INCLUSIVE LA

MPADAS),COM ALETAS,CORPO EM CHAPA
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18.027.0420-0 DE ACO TRATADA E PINTURA E
LETROSTATICA BRANCA,REFLETOR EM

ALUMINIO DE ALTO BRILHO,COM REATOR
DE ALTO FATOR DE POTENCIA,BI-

VOLT.FORNECIMENTO E COLO CACAO

UN                  28,00  R$                 256,46  R$                          7.180,88

18.027.0430-0

LUMINARIA DE EMBUTIR,FIXADA EM
GESSO,PARA LAMPADA LED DE 25W

(INCLUSIVE LAMPADA).FORNECIMENTO E
COLOCACAO

UN                214,00  R$                 153,79  R$                        32.911,06

18.027.0445-0
ARANDELA EM ALUMINIO E VIDRO,COM

BASE PARA FIXACAO,EXCLUSIVE
LAMPADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN                  29,00  R$                   72,14  R$                          2.092,06

......Total da Categoria.....  R$                        54.930,45
19 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS

19.004.0210-0

VEICULOS DE PASSEIO,5
PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL

(GASOL INA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS,COM
AR CONDICIONADO,DIRECAO HIDR

AULICA E VIDROS DIANTEIROS
ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA

MES                     3,00  R$             7.280,66  R$                        21.841,98

......Total da Categoria.....  R$                        21.841,98
 

COTACAO DE
MERCADO

AR CONDICIONADO: INFRA AR
CONDICIONADO vb                     1,00  R$         256.923,02  R$                      256.923,02

COTACAO DE
MERCADO AR CONDICIONADO: EQUIPAMENTO DE AR vb                     1,00  R$         674.302,36  R$                      674.302,36

COTACAO DE
MERCADO

DETECCAO DE INCENDIO: TROCA E
ADEQUACAO DOS SPKS vb                     1,00  R$           45.357,00  R$                        45.357,00

COTACAO DE
MERCADO GASES: REDE DE GASES, REDES E RÉGUAS vb                     1,00  R$         113.875,69  R$                      113.875,69

......Total da Categoria.....  R$                  1.090.458,07
  TOTAL DAS CATEGORIAS  R$                  3.003.648,93
  BDI 29%  R$                      871.058,19
  TOTAL COM BDI  R$                  3.874.707,12

 
 APROVADO Data: _____/______/______  
      
 REPROVADO Visto do Fiscal: ____________________  
      

 
 
 
 

ANEXO V
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

 
      TOTAL     R$                                           -  

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO      PRAZO    120 DIAS
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE      MÊS BASE     

FUNDAÇÃO SAÚDE      RESPONSÁVEL  
 

 
CRONOGRAMA  FÍSICO FINANCEIRO

 
Unidade:  

NATUREZA DO SERVIÇO:  

CATEGORIA 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS TOTAL %
% %AC % %AC % %AC % %AC

1 Serviços de escritório,  laboratório e campo 0,8555% 0,8555% 5,2222% 6,0777% 2,4666% 8,5443%  8,5443%  8,5443%
2 Canteiro de obra   2,8318% 2,8318%  2,8318%  2,8318%  2,8318%
3 Movimento de terra           
4 Transportes   1,8318% 1,8318%  1,8318%  1,8318%  1,8318%
5 Serviços complementares 2,8182% 2,8182% 3,8182% 6,6364% 3,8182% 10,4546% 4,5282% 14,9828%  14,9828%
6 Galerias, drenos e conexos           
7 Argamassas, injeções e consolidações           
8 Bases e Pavimentos           
9 Serviços de parques e jardins           

10 Fundações           
11 Estruturas           
12 Alvenarias e paredes divisórias   1,4171% 1,4171%  1,4171%  1,4171%  1,4171%
13 Revestimentos de pisos paredes e tetos 4,1464% 4,1464% 4,9464% 9,0928% 4,9464% 14,0392% 4,9464% 18,9856%  18,9856%
14 Esquadrias de madeira, metal e  vidraçaria     2,3308% 2,3308% 2,3308% 4,6616%  4,6616%
15 Instalações elétricas, hidraulicas, sanitárias e mecânicas   6,1212% 6,1212% 6,1212% 12,2424% 6,1212% 18,3636%  18,3636%
16 Coberturas, isolamentos e impermeabilização           
17 Pinturas     2,1468% 2,1468% 2,1468% 4,2936%  4,2936%
18 Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos   2,8180% 2,8180% 2,8182% 5,6362% 3,8182% 9,4544%  9,4544%
19 Equipamentos   1,9290% 1,9290%  1,9290%  1,9290%  1,9290%
20 Preços rodoviários           
21 Iluminação pública           
22 Reflorestamento e exploração vegetal           
23 Cotação de Mercado   3,8182% 3,8182% 4,8182% 8,6364% 4,0680% 12,7044%  12,7044%
 VALOR  TOTAL          100,0000%

 
 
 

Eduardo de Oliveira Assumpção
Coordenador de Serviços

ID.: 4417795-0
Rio de Janeiro, 19 abril de 2022

 
 
 
 

ANEXO 2
FORMULÁRIO DE PROPOSTA DE PREÇOS.

 
Fundação Saúde

ANEXO 02
FORMULÁRIO DE PROPOSTA DE PREÇO
Nº: 139/2022
Requisição nº. PES 0391/2022
Processo nº. SEI-080007/004308/2022

Licitação por: Pregão  Eletrônico  nº.  139/2022.
Data da Abertura: XX/XX/20XX, às XXh e XXmin
Data da Disputa: XX/XX/20XX, às XXh e XXmin
Local: www.compras.rj.gov.br
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A Empresa ao lado mencionada propõe fornecer a
Fundação Saúde, pelos preços abaixo assinalados,
obedecendo rigorosamente às condições estipuladas
constantes do Edital nº 139/2022.

CARIMBO DA EMPRESA

  ID SIGA ESPECIFICAÇÃO UNID QUANT.
PREÇO COM

ICMS (R$)
PREÇO SEM

ICMS (R$)
Unit. Total Unit. Total

1

0676.002.0003
(ID - 85174) 

 
 

BENFEITORIAS,
DESCRICAO:

REPAROS,
MANUTENCAO E
ADEQUACAO DE

PREDIO PUBLICO 

SERVIÇO 
 

01
 
 

    

TOTAL:  
OBS: Todos os itens deverão estar em conformidade com as condições e especificações do Termo de Referência
(Anexo 01 do Edital).
 
OBSERVAÇÕES
 
1ª. A PROPOSTA DE PREÇOS deverá:
a) ser preenchida integralmente por processo mecânico ou
eletrônico, sem emendas e rasuras;
b) conter os preços em algarismos e por extenso, por
unidade, já incluídas as despesas de fretes, instalação,
impostos federais ou estaduais e descontos especiais;
2ª O Proponente se obrigará, mediante o envio da 
PROPOSTA DE PREÇOS, a cumprir os termos nela
contidos.
3ª A PROPOSTA DE PREÇOS deverá ser devolvida na
forma expressa no Item 10.1.2, do Edital.
4ª A licitação mediante PREGÃO ELETRÔNICO
poderá ser anulada no todo, ou em parte, de
conformidade com a legislação vigente
 

Prazo para entrega: Conforme Termo de Referência.
Validade da Proposta: 120 (cento e vinte) dias.
Local da Entrega: Conforme Termo de Referência.
Declaramos inteira submissão ao presente termo
e legislação vigente.
 
Em, _____ / _____ / _______
 
_________________________________________
Empresa

 
 
 

ANEXO 03
DECLARAÇÃO PARA ATENDIMENTO

AO INCISO V, DO ART. 27, DA LEI Nº 8.666/93
(EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, dispensado em caso de carimbo com CNPJ).

Local e data
À/Ao
Sr.(a)Pregoeiro(a)
 
Ref. (... Concorrência ou pregão ou edital ...) nº xx/20xx
 
              (Entidade)      , inscrita no CNPJ sob o nº ___________, sediada na (endereço completo)           ,
neste ato representada pelo seu representante legal, o(a) Sr.(a) ___________,  inscrito(a) no CPF sob o nº
_______, portador da cédula de identidade nº ____, expedida por _____________, DECLARA, sob as
penas da Lei, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido
pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, em conformidade com o previsto no inciso XXXIII, do art. 7º,
da Constituição Federal, que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) menor(es) de 18 (dezoito)
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na
condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos.
______________________________

ENTIDADE
nome da entidade com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is)

 
CARIMBO DA PESSOA JURÍDICA COM CNPJ (dispensado em caso de papel timbrado com CNPJ)

 
 
 

ANEXO 04
DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE, EMPRESÁRIO

INDIVIDUAL E COOPERATIVAS ENQUADRADAS
NO ART. 34, DA LEI Nº 11.488, DE 2007

(EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, dispensado em caso de carimbo com CNPJ).

Local e data
À/Ao
Sr.(a)Pregoeiro(a)
 
Ref. (... Concorrência ou pregão ou edital ...) nº xx/20xx
 
              (Entidade)      , inscrita no CNPJ sob o nº ___________, sediada na (endereço completo)           ,
neste ato representada pelo seu representante legal, o(a) Sr.(a) ___________,  inscrito(a) no CPF sob o nº
_______, portador(a) da cédula de identidade nº _______, DECLARA que é microempresa, empresa de
pequeno porte, empresário individual ou cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007,
cumprindo, assim, os requisitos legais para tal qualificação, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, e que
não possui quaisquer dos impedimentos da referida norma, estando apta a exercer o direito de tratamento
privilegiado na forma prevista pela legislação em vigor.
 

______________________________
ENTIDADE

nome da entidade com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is)
 

CARIMBO DA PESSOA JURÍDICA COM CNPJ (dispensado em caso de papel timbrado com CNPJ)
 
 

ANEXO 05
DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA PARA ATENDIMENTO

AO DECRETO ESTADUAL Nº 43.150, de 24.08.11
(EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, dispensado em caso de carimbo com CNPJ).

Local e data
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À/Ao
Sr.(a)Pregoeiro(a)
 
Ref. (... Concorrência ou pregão ou edital ...) nº xx/20xx
              (Entidade)      , inscrita no CNPJ sob o nº ___________, sediada na (endereço completo)           ,
neste ato representada pelo seu representante legal, o(a)  Sr.(a) ___________,  inscrito(a) no CPF sob o nº
_______, portador(a)  da cédula de identidade nº _______,  DECLARA, sob as penas da lei, em especial o
art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:
 
a) a proposta anexa foi elaborada de maneira independente, e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no
todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro
participante potencial ou de fato do presente certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
b) a intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutida com ou recebida de qualquer
outro participante potencial ou de fato do presente certame, por qualquer meio ou qualquer pessoa;
c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante
potencial ou de fato do presente certame, quanto a participar ou não da referida licitação;
d) que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou
discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do presente certame antes da adjudicação do
objeto da referida licitação;
e) que o conteúdo da proposta anexa não foi no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a,
discutido com ou recebido do ÓRGÃO LICITANTE antes da abertura oficial das propostas e;
f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e
informações para firmá-la.
 

______________________________
ENTIDADE

nome da entidade com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is)
CARIMBO DA PESSOA JURÍDICA COM CNPJ (dispensado em caso de papel timbrado com CNPJ)

 
 

ANEXO 06
DADOS CADASTRAIS

 
DADOS DA EMPRESA

 
C.N.P.J.:

Razão social:
Endereço:

Complemento: Bairro:
Município:

 Estado:

Cep:
E-mail:

 
Telefones: Fax:

Inscrição Estadual:
 Inscrição Municipal:

Ramo de atividade:
 
 

DADOS BANCÁRIOS
 

Banco nº:
 Nome do banco:

Agência nº:
 Nome da agência:

Conta corrente:
 

Município onde se localiza a agência:
 
 

DADOS DO REPRESENTANTE
 

Nome do Representante Legal da empresa:
 

Endereço residencial:
Identidade: Órgão expedidor:

C.P.F.: Telefones:
Nacionalidade: Naturalidade:

 
 

ANEXO 07
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PENALIDADE

(EM PAPEL TIMBRADO, dispensado em caso de carimbo com CNPJ)

Local e data
À/Ao
Sr.(a)Pregoeiro(a)
 
Ref. (... Concorrência ou pregão ou edital ...) nº xx/20xx
 
(Entidade) _________________, inscrita no CNPJ sob o nº ___________, sediada na (endereço completo),
neste ato representada pelo seu representante legal, o (a) Sr.(a) ___________, inscrito (a) no CPF sob o nº
_______, portador (a) da cédula de identidade nº ____, expedida por _____________, DECLARA, sob as
penas da Lei, que não foram aplicadas as seguintes sanções, cujos efeitos ainda vigorem:
a) suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar imposta pelo Estado do Rio
de Janeiro, suas Autarquias ou Fundações (art. 87, III da Lei nº 8.666/93);
b) impedimento de licitar e contratar imposta pelo Estado do Rio de Janeiro, suas Autarquias ou Fundações
(art. 7º da Lei nº 10.520/02); 
c) declaração de inidoneidade para licitar e contratar imposta por qualquer Ente ou Entidade da Administração
Federal, Estadual, Distrital e Municipal (art. 87, IV da Lei nº 8.666/93).
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______________________________
ENTIDADE

(Nome da entidade com assinatura do (s) seu (s) representante (s) legal (is) com firmas reconhecidas)
 

Nota: CARIMBO DA PESSOA JURÍDICA COM CNPJ (dispensado em caso de papel timbrado c/ CNPJ)
 
 
 
 

ANEXO 08
MINUTA

CONTRATO nº. ___/20___
PROCESSO SEI-080007/004308/2022
PREGÃO ELETRÔNICO n° 139/2022.         
 
CONTRATO N° ___/20__ DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA  SERVIÇO DE
ENGENHARIA QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO E A __________________
 
A FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO,  fundação instituída pelo Poder Público
do Estado do Rio de Janeiro e vinculada à Secretaria de Estado de Saúde, nos termos da Lei Complementar
nº 118/2007, da Lei nº 5164/2007 e do Decreto 43.124/2011 e da Lei n°. 6.304/2012, inscrita no CNPJ sob
o n° 10.834.118/0001-79, sediada na Avenida Padre Leonel Franca, nº 248, 1º andar, Gávea - CEP. 22451-
000, Rio de Janeiro – RJ, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada pela Diretora
Administrativa Financeira ALESSANDRA MONTEIRO PEREIRA, ID funcional n° 4417781-0, portador
da carteira de identidade nº 10282948-8 DETRAN/RJ, inscrito no CPF sob o nº 071.223.807-77, e a
empresa ____________________ situada na Rua ____________, Bairro _______, Cidade _________ e
inscrita no CNPJ/MF sob o nº _________, daqui por diante denominada CONTRATADA, representada
neste ato por _______________, cédula de identidade nº ______,  domiciliada na Rua _______, Cidade
_________, resolvem celebrar o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , com
fundamento no processo administrativo nº SEI-080007/004308/2022, que se regerá pelas normas da Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1.993 e alterações, pela Lei Estadual nº 287, de 04 de dezembro de 1.979 e
Decretos nºs 3.149, de 28 de abril de 1980, e 42.301, de 12 de fevereiro de 2010, do instrumento
convocatório, aplicando-se a este contrato suas disposições irrestrita e incondicionalmente, bem como pelas
cláusulas e condições seguintes:
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E DO REGIME DE EXECUÇÃO
O presente CONTRATO tem por objeto a contratação de empresa especializada e habilitada em
serviços de engenharia, para adequar espaço físico no Centro Especializado de Diagnóstico de
Imagem – Rio Imagem e possibilitar a instalação do Pet – CT, conforme descrito no Anexo 01 - Termo
de Referência.
PARÁGRAFO ÚNICO – O objeto será executado segundo o regime de execução de empreitada por
preço global.
 
CLÁUSULA SEGUNDA: DO PRAZO
O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados da data de publicação do extrato no
DOERJ.
PARÁGRAFO ÚNICO – O prazo contratual poderá ser prorrogado, observando-se o limite previsto no art.
57, II, da Lei nº 8.666/93, desde que a proposta da CONTRATADA seja mais vantajosa para o
CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: 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 no edital e no contrato.
f) demais obrigações previstas no Termo de Referência, elencadas no item 10 e nos subitens.
 
CLÁUSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) conduzir os serviços de acordo com as normas do serviço e as especificações técnicas e, ainda, com estrita
observância do instrumento convocatório, do Termo de Referência, da Proposta de Preços e da legislação
vigente;
b) prestar o serviço no endereço constante da Proposta Detalhe;
c) prover os serviços ora contratados, com pessoal adequado e capacitado em todos os níveis de trabalho;
d) iniciar e concluir os serviços nos prazos estipulados;
e) comunicar ao Fiscal do contrato, por escrito e tão logo constatado problema ou a impossibilidade de
execução de qualquer obrigação contratual, para a adoção das providências cabíveis;
f) responder pelos serviços que executar, na forma do ato convocatório e da legislação aplicável;
g) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e às suas expensas, bens ou
prestações objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução
irregular ou do emprego ou fornecimento de materiais inadequados ou desconformes com as especificações;
h) observado o disposto no artigo 68 da Lei nº 8.666/93, designar e manter preposto, no local do serviço, que
deverá se reportar diretamente ao Fiscal do contrato, para acompanhar e se responsabilizar pela execução dos
serviços, inclusive pela regularidade técnica e disciplinar da atuação da equipe técnica disponibilizada para os
serviços;
i) elaborar relatório mensal sobre a prestação dos serviços, dirigido ao fiscal do contrato, relatando todos os
serviços realizados, eventuais problemas verificados e qualquer fato relevante sobre a execução do objeto
contratual;
j) manter em estoque um mínimo de materiais, peças e componentes de reposição regular e necessários à
execução do objeto do contrato;
l) manter, durante toda a duração deste contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, as
condições de habilitação e qualificação exigidas para participação na licitação;
m) cumprir todas as obrigações e encargos sociais trabalhistas e demonstrar o seu adimplemento, na forma da
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cláusula oitava (DA RESPONSABILIDADE); 
n) indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou indiretamente, do
exercício de suas atividades ou serem causados por seus prepostos à CONTRATANTE, aos usuários ou
terceiros.
o) observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiência, estipulado pelo art. 93, da Lei Federal
nº 8.213/91; 
p) na forma da Lei Estatual nº 7.258, de 2016, a empresa com 100 (cem) ou mais empregados alocados a
este contrato está obrigada a preencher de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) dos seus postos de
trabalho com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência, habilitadas, na seguinte
proporção: 
I - até 200 empregados............................................................ 2%;
II - de 201 a 500...................................................................... 3%;
III - de 501 a 1.000.................................................................. 4%;
IV - de 1.001 em diante. ......................................................... 5%.
q) Manter programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela Lei Estadual n.º 7.753/2017 e
eventuais modificações e regulamentos subsequentes, consistindo tal programa no conjunto de mecanismos e
procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e na aplicação
efetiva de códigos de ética e de conduta, políticas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios,
fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a Administração Pública.
h) demais obrigações previstas no Termo de Referência, elencadas no item 8 e nos subitens.
 
CLÁUSULA QUINTA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas com a execução do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias,
para o corrente exercício de 2021, assim classificados:
Natureza das Despesas: 44905105 
Fonte de Recurso: 223
Programa de Trabalho: 10302046011094
Nota de Empenho:
PARÁGRAFO ÚNICO – As despesas relativas aos exercícios subsequentes correrão por conta das
dotações orçamentárias respectivas, devendo ser empenhadas no início de cada exercício.
 
CLÁUSULA SEXTA: VALOR DO CONTRATO
Dá-se a este contrato o valor total de R$ _______________ (_____________).
 
CLÁUSULA SÉTIMA: DA EXECUÇÃO, DO RECEBIMENTO E DA FISCALIZAÇÃO DO
CONTRATO
O contrato deverá ser executado fielmente, de acordo com as cláusulas avençadas, nos termos do instrumento
convocatório, do Termo de Referência, do cronograma de execução e da legislação vigente, respondendo o
inadimplente pelas consequências da inexecução total ou parcial.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por comissão de
fiscalização de contrato composta por 3 (três) membros do CONTRATANTE, especialmente designados
pelo Diretor Administrativo Financeiro, conforme ato de nomeação.
PARÁGRAFO SEGUNDO – O objeto do contrato será recebido em tantas parcelas quantas forem ao do
pagamento, na seguinte forma:
a) provisoriamente, após parecer circunstanciado da comissão a que se refere o parágrafo primeiro, que
deverá ser elaborado no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a entrega do serviço;
b) definitivamente, mediante parecer circunstanciado da comissão a que se refere o parágrafo primeiro, após
decorrido o prazo de 5 (cinco) dias, para observação e vistoria, que comprove o exato cumprimento das
obrigações contratuais.
PARÁGRAFO TERCEIRO – A comissão a que se refere o parágrafo primeiro, sob pena de
responsabilidade administrativa, anotará em registro próprio as ocorrências relativas à execução do contrato,
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. No que exceder à sua
competência, comunicará o fato à autoridade superior, em 10 (dez) dias, para ratificação.
PARÁGRAFO QUARTO –  A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condições,
métodos e processos de inspeção, verificação e controle adotados pela fiscalização, obrigando-se a lhes
fornecer todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos e comunicações de que este necessitar e
que forem julgados necessários ao desempenho de suas atividades.
PARÁGRAFO QUINTO – A instituição e a atuação da fiscalização do serviço objeto do contrato não exclui
ou atenua a responsabilidade da CONTRATADA, nem a exime de manter fiscalização própria.
PARÁGRAFO SEXTO – Na forma da Lei Estatual nº 7.258, de 2016, se procederá à fiscalização do
regime de cotas de que trata a alínea o, da cláusula quarta, realizando a verificação no local do cumprimento
da obrigação assumida no contrato.
 
CLÁUSULA OITAVA: 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 – 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.
PARÁGRAFO SEGUNDO– A CONTRATADA será obrigada a reapresentar a Certidão Conjunta
Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, ou Certidão Conjunta Positiva
com efeito negativo, expedida pela Secretaria da 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
parágrafo único, do art. 11, da Lei nº 8.212, de 1991, da comprovação de regularidade fiscal em relação aos
tributos incidentes sobre a atividade objeto deste contrato e do Certificado de Regularidade perante o Fundo
de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), assim como a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
(CNDT), sempre que expirados os respectivos prazos de validade.
PARÁGRAFO TERCEIRO– A ausência da apresentação dos documentos mencionados no
PARÁGRAFO SEGUNDO ensejará a imediata expedição de notificação à CONTRATADA, assinalando o
prazo de 10 (dez) dias para a cabal demonstração do cumprimento das obrigações e para a apresentação de
defesa, no mesmo prazo, para eventual aplicação da penalidade de advertência, na hipótese de
descumprimento total ou parcial destas obrigações no prazo assinalado.
PARÁGRAFO QUARTO– Permanecendo a inadimplência total ou parcial o contrato será rescindido.
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PARÁGRAFO QUINTO- No caso do parágrafo quarto, será expedida notificação à CONTRATADA para
apresentar prévia defesa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, para dar início ao procedimento de rescisão
contratual e de aplicação da penalidade de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento
de contratar com a Administração, pelo prazo de até 1 (um) ano.
 
CLÁUSULA NONA: CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
O CONTRATANTE deverá pagar à CONTRATADA o valor total de R$ ________
(_______________), em ___ (____) parcelas, no valor de R$_____ (________________), cada uma
delas, sendo efetuadas mensal, sucessiva e diretamente na conta corrente nº _____, agência ____, de
titularidade da CONTRATADA, junto à instituição financeira contratada pelo Estado.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – No caso de a CONTRATADA estar estabelecida em localidade que não
possua agência da instituição financeira contratada pelo Estado ou caso verificada pelo CONTRATANTE a
impossibilidade de a CONTRATADA, em razão de negativa expressa da instituição financeira contratada pelo
Estado, abrir ou manter conta corrente naquela instituição financeira, o pagamento poderá ser feito mediante
crédito em conta corrente de outra instituição financeira. Nesse caso, eventuais ônus financeiros e/ou
contratuais adicionais serão suportados exclusivamente pela CONTRATADA.
PARÁGRAFO SEGUNDO - O pagamento somente será autorizado após a declaração de recebimento da
execução do objeto, mediante atestação, na forma do art. 90, § 3º, da Lei nº 287/79.
PARÁGRAFO TERCEIRO – A CONTRATADA deverá encaminhar a fatura para pagamento ao
endereço da CONTRATANTE, sito à Av. Padre Leonel Franca, n° 248, 1° andar, Gávea - Rio de Janeiro/RJ
– Brasil – CEP 22451-000.
PARÁGRAFO QUARTO  – Satisfeitas as obrigações previstas nos parágrafos segundo e terceiro, o prazo
para pagamento será realizado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data final do período de adimplemento
de cada parcela.
PARÁGRAFO QUINTO – Considera-se adimplemento o cumprimento da prestação com a entrega do
objeto, devidamente atestado pelo (s) agente (s) competente (s).
PARÁGRAFO SEXTO – Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer nota fiscal por culpa da
CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias ficará suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da data da
respectiva reapresentação.
PARÁGRAFO SÉTIMO – Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que não decorram
de ato ou fato atribuível à CONTRATADA, sofrerão a incidência de atualização financeira pelo IPCA (Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) 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.
PARÁGRAFO OITAVO – Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data da apresentação da proposta ou
do orçamento a que essa proposta se referir, poderá a CONTRATADA fazer jus ao reajuste do valor
contratual pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), que deverá retratar a variação
efetiva do custo de produção ou dos insumos utilizados na consecução do objeto contratual, na forma do que
dispõe o art. 40, XI, da Lei n.º 8.666/93 e os arts 2º e 3º da Lei n.º 10.192, de 14.02.2001.
PARÁGRAFO NONO - As partes convencionam que o prazo decadencial para o Contratado solicitar o
pagamento do reajuste contratual, que deverá ser protocolizado na Unidade Protocoladora do órgão
contratante, é de 60 (sessenta) dias, contados da publicação do índice ajustado contratualmente, sob pena de
decair o seu respectivo direito de crédito, nos termos do art. 211, do Código Civil. 
PARÁGRAFO DÉCIMO – O contratado deverá emitir a Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, consoante o
Protocolo ICMS nº 42/2009, com a redação conferida pelo Protocolo ICMS nº 85/2010, e caso seu
estabelecimento esteja localizado no Estado do Rio de Janeiro, deverá observar a forma prescrita nas
alíneas a, b, c, d e e, do §1º, do art. 2º, da Resolução SEFAZ nº 971/2016. 
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO – Na forma da Lei Estatual nº 7.258, de 2016, caso a contratada
não esteja aplicando o regime de cotas de que trata a alínea p, da cláusula quarta, suspender-se-á o
pagamento devido, até que seja sanada a irregularidade apontada pelo órgão de fiscalização do contrato. 
  
CLÁUSULA DÉCIMA: DA GARANTIA
A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contado da
data da assinatura deste instrumento, comprovante de prestação de garantia da ordem de 5 % (cinco por
cento) do valor do contrato, a ser prestada em qualquer modalidade prevista pelo § 1º, art. 56 da Lei n.º
8.666/93, a ser restituída após sua execução satisfatória. A garantia deverá contemplar a cobertura para os
seguintes eventos:
a) prejuízos advindos do não cumprimento do contrato;
b) multas punitivas aplicadas pela fiscalização à contratada;
c) prejuízos diretos causados à CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do
contrato;
d) obrigações previdenciárias e trabalhistas não honradas pela CONTRATADA.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A garantia prestada não poderá se vincular a outras contratações, salvo após
sua liberação.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art. 65 da Lei
Federal n.º 8.666/93, a garantia deverá ser complementada, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, para que
seja mantido o percentual de 05% (cinco por cento) do valor do Contrato
PARÁGRAFO TERCEIRO – Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia,
seu valor original será recomposto no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de rescisão administrativa
do contrato.
PARÁGRAFO QUARTO  – O levantamento da garantia contratual por parte da contratada, respeitadas as
disposições legais, dependerá de requerimento da interessada, acompanhado do documento de recibo
correspondente.
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: 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 nº 8.666/93, mediante termo aditivo.
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA RESCISÃO
O presente contrato poderá ser rescindido por ato unilateral do CONTRATANTE, pela inexecução total ou
parcial do disposto na cláusula quarta ou das demais cláusulas e condições, nos termos dos  artigos 77 e 80 da
Lei n.º 8.666/93, sem que caiba à CONTRATADA direito a indenizações de qualquer espécie.
 PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do
processo administrativo, assegurado a CONTRATADA o direito ao contraditório e a 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 – Na hipótese de rescisão administrativa, além das demais sanções cabíveis, a
CONTRATANTE poderá: a) reter, a título de compensação, os créditos devidos à CONTRATADA e
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cobrar as importâncias por ela recebidas indevidamente; b) cobrar da CONTRATADA multa de 10% (dez
por cento), calculada sobre o saldo reajustado dos serviços não-executados e; c) cobrar indenização
suplementar se o prejuízo for superior ao da multa.
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA : DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS
PENALIDADES
O contratado que deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato,
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará, sem prejuízo das demais cominações legais,
sujeito as seguintes sanções:
a) impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro, com a
consequente suspensão de seu registro no Cadastro de Fornecedores, pelo prazo de até 5 (cinco) anos;
b) multas previstas em edital e no contrato.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - As condutas do contratado, verificadas pela Administração Pública
contratante, para fins de aplicação das sanções mencionadas no caput são assim consideradas:
I – retardar a execução do objeto, qualquer ação ou omissão do licitante que prejudique o bom andamento da
licitação, inclusive deixar de entregar a amostra no prazo assinalado no edital, que evidencie tentativa de
indução a erro no julgamento, ou que atrase a assinatura do contrato ou da ata de registro de preços;
II – não manter a proposta, a ausência de seu envio, bem como a recusa do envio de seu detalhamento,
quando exigível, ou ainda o pedido, pelo licitante, da desclassificação de sua proposta, quando encerrada a
etapa competitiva, desde que não esteja fundamentada na demonstração de vício ou falha na sua elaboração,
que evidencie a impossibilidade de seu cumprimento;
III – falhar na execução contratual, o inadimplemento grave ou inescusável de obrigação assumida pelo
contratado;
IV – fraudar na execução contratual, a prática de qualquer ato destinado à obtenção de vantagem ilícita,
induzindo ou mantendo em erro a Administração Pública; e
V – comportar-se de modo inidôneo, a prática de atos direcionados a prejudicar o bom andamento do
certame ou do contrato, tais como fraude ou frustração do caráter competitivo do procedimento licitatório,
ação em conluio ou em desconformidade com a lei, indução deliberada a erro no julgamento, prestação falsa
de informações, apresentação de documentação com informações inverídicas, ou que contenha emenda ou
rasura, destinados a prejudicar a veracidade de seu teor original.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Ocorrendo qualquer outra infração legal ou contratual, o contratado estará
sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal que couber, às seguintes penalidades, que
deverá(ão) ser graduada(s) de acordo com a gravidade da infração:
a) advertência;
b) multa administrativa;
c) suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública
do Estado do Rio de Janeiro;
d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública.
PARÁGRAFO TERCEIRO - A sanção administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza, a
gravidade da falta cometida, os danos causados à Administração Pública e as circunstâncias agravantes e
atenuantes.
PARÁGRAFO QUARTO  - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, os critérios estabelecidos no
PARÁGRAFO TERCEIRO também deverão ser considerados para a sua fixação.
PARÁGRAFO QUINTO - A imposição das penalidades é de competência exclusiva do contratante,
devendo ser aplicada pela Autoridade Competente, na forma abaixo transcrita:
a) As sanções previstas na alínea b do caput e nas alíneas a e b, do PARÁGRAFO SEGUNDO serão
impostas pelo Ordenador de Despesa, na forma do art. 35, do Decreto Estadual nº 3.149/80.
b) As sanções previstas na alínea a do caput e na alínea c, do PARÁGRAFO SEGUNDO serão impostas
pelo Ordenador de Despesa, na forma do art. 35, do Decreto Estadual nº 3.149/80, devendo ser submetidas
à apreciação do Secretário de Estado da Pasta a que a Entidade se encontra vinculada.
c) A aplicação da sanção prevista na alínea d, do PARÁGRAFO SEGUNDO, é de competência exclusiva do
Secretário de Estado da Pasta a que a Entidade se encontra vinculada.
PARÁGRAFO SEXTO - Dentre outras hipóteses, a advertência poderá ser aplicada quando o
CONTRATADO não apresentar a documentação exigida nos PARÁGRAFOS SEGUNDO e TERCEIRO
da CLÁUSULA OITAVA, no prazo de 10 (dez) dias da sua exigência, o que configura a mora.
PARÁGRAFO SÉTIMO - As multas administrativas, previstas na alínea b do caput e na alínea b, do
PARÁGRAFO SEGUNDO:
a) corresponderão ao valor de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, aplicadas de acordo com
a gravidade da infração e proporcionalmente às parcelas não executadas;
b) poderão ser aplicadas cumulativamente a qualquer outra;
c) não têm caráter compensatório e seu pagamento não exime a responsabilidade por perdas e danos das
infrações cometidas;
d) deverão ser graduadas conforme a gravidade da infração;
e) nas reincidências específicas, deverão corresponder ao dobro do valor da que tiver sido inicialmente
imposta;
f) deverão observar sempre o limite de 20% (vinte por cento) do valor do contrato ou do empenho, conforme
preceitua o art. 87 do Decreto Estadual nº 3.149/80.
PARÁGRAFO OITAVO - A suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar
com a Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro, prevista na alínea c, do PARÁGRAFO
SEGUNDO:
a) não poderá ser aplicada em prazo superior a 2 (dois) anos;
b) sem prejuízo de outras hipóteses, deverá ser aplicada quando o adjudicatário faltoso, sancionado com
multa, não realizar o depósito do respectivo valor, no prazo devido;
c) será aplicada, pelo prazo de 1 (um) ano, conjuntamente à rescisão contratual, no caso de descumprimento
total ou parcial das obrigações trabalhistas e/ou previdenciárias, configurando inadimplemento, na forma dos
PARÁGRAFOS QUINTO e SEXTO da CLÁUSULA OITAVA.
PARÁGRAFO NONO - A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública,
prevista na alínea d, do PARÁGRAFO SEGUNDO, perdurará pelo tempo em que os motivos determinantes
da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade,
que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração Pública pelos prejuízos causados.
PARÁGRAFO DÉCIMO - A reabilitação poderá ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - O atraso injustificado no cumprimento das obrigações contratuais
sujeitará o CONTRATADO à multa de mora de 1% (um por cento) por dia útil que exceder o prazo
estipulado, a incidir sobre o valor do contrato, 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
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CONTRATANTE ou da aplicação das sanções administrativas.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - Se o valor das multas previstas na alínea b do caput, na
alínea b, do PARÁGRAFO SEGUNDO e no PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO, aplicadas
cumulativamente ou de forma independente, forem superiores ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, responderá o infrator pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos
pela Administração ou cobrada judicialmente.
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - A aplicação de sanção não exclui a possibilidade de rescisão
administrativa do Contrato, garantido o contraditório e a defesa prévia.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO  - A aplicação de qualquer sanção será antecedida de intimação do
interessado que indicará a infração cometida, os fatos, os dispositivos do edital e/ou do contrato infringidos e
os fundamentos legais pertinentes, assim como a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou
valor, se for o caso.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO - Ao interessado será garantido o contraditório e a defesa prévia.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO - A intimação do interessado deverá indicar o prazo e o local para a
apresentação da defesa.
PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO - A defesa prévia do interessado será exercida no prazo de 5 (cinco)
dias úteis, no caso de aplicação das penalidades previstas nas alíneas a e b do caput e nas alíneas a, b e c, do
PARÁGRAFO SEGUNDO, e no prazo de 10 (dez) dias, no caso da alínea d, do PARÁGRAFO
SEGUNDO.
PARÁGRAFO DÉCIMO OITAVO - Será emitida decisão conclusiva sobre a aplicação ou não da sanção,
pela autoridade competente, devendo ser apresentada a devida motivação, com a demonstração dos fatos e
dos respectivos fundamentos jurídicos.
PARÁGRAFO DÉCIMO NONO - Os licitantes, adjudicatários e contratados ficarão impedidos de
contratar com a Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro, enquanto perdurarem os efeitos das
sanções de:
a) suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar imposta pelo Estado do Rio
de Janeiro, suas Autarquias ou Fundações (art. 87, III da Lei n° 8.666/93);
b) impedimento de licitar e contratar imposta pelo Estado do Rio de Janeiro, suas Autarquias ou Fundações
(art. 7° da Lei n° 10.520/02);
c) declaração de inidoneidade para licitar e contratar imposta por qualquer Ente ou Entidade da Administração
Federal, Estadual, Distrital e Municipal (art. 87, IV da Lei n° 8.666/93);
PARÁGRAFO VIGÉSIMO - As penalidades impostas aos licitantes serão registradas pelo contratante no
Cadastro de Fornecedores do Estado, por meio do SIGA.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO PRIMEIRO - Após o registro mencionado no item acima, deverá ser
remetido para o Órgão Central de Logística (SUBLOG/SECCG), o extrato de publicação no Diário Oficial do
Estado do ato de aplicação das penalidades citadas na alínea a do caput e nas alíneas c e d do
PARÁGRAFO SEGUNDO, de modo a possibilitar a formalização da extensão dos seus efeitos para todos os
órgãos e entidades da Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO SEGUNDO - A aplicação das sanções mencionadas no PARÁGRAFO
VIGÉSIMO deverá ser comunicada à Controladoria Geral do Estado, que informará, para fins de publicidade,
ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS.
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:  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 da CONTRATANTE, que não comportarem cobrança
amigável, serão cobrados judicialmente.
PARÁGRAFO ÚNICO – 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 DÉCIMA QUINTA: DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA
O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência no todo ou em parte, a não ser com
prévio e expresso consentimento do CONTRATANTE e sempre mediante instrumento próprio, devidamente
motivado, a ser publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – O cessionário ficará sub-rogado em todos os direitos e obrigações do
cedente e deverá atender a todos os requisitos de habilitação estabelecidos no instrumento convocatório e
legislação específica.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Mediante despacho específico e devidamente motivado, poderá a
Administração consentir na cessão do contrato, desde que esta convenha ao interesse público e o cessionário
atenda às exigências previstas no edital da licitação, nos seguintes casos:
I - quando ocorrerem os motivos de rescisão contratual previstos nos incisos I a IV e VIII a XII do artigo 83
do Decreto nº 3.149/1980;
II - quando tiver sido dispensada a licitação ou esta houver sido realizada pelas modalidades de convite ou
tomada de preços.
PARÁGRAFO TERCEIRO: Em qualquer caso, o consentimento na cessão não importa na quitação,
exoneração ou redução da responsabilidade, da cedente-CONTRATADA perante a CONTRATANTE.
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: 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 – É vedada a suspensão do contrato a que se refere o art. 78, XV, da Lei nº
8.666/93, pela CONTRATADA, sem a prévia autorização judicial.
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO
A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: DA PUBLICAÇÃO E CONTROLE DO CONTRATO
Após a assinatura do contrato deverá seu extrato ser publicado, dentro do prazo de 20 (vinte) dias, no Diário
Oficial do Estado do Rio de Janeiro, correndo os encargos por conta do CONTRATANTE, devendo ser
encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado, para conhecimento, cópia autenticada do contrato, na forma e
no prazo determinado por este.
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PARÁGRAFO ÚNICO – O extrato da publicação deve conter a identificação do instrumento, partes,
objeto, prazo, valor, número do empenho e fundamento do ato.
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA:  DO FORO DE ELEIÇÃO
Fica eleito o Foro da Cidade do Rio de Janeiro, comarca da Capital, para dirimir qualquer litígio decorrente
do presente contrato que não possa ser resolvido por meio amigável, com expressa renúncia a qualquer outro,
por mais privilegiado que seja.
E, por estarem assim acordes em todas as condições e cláusulas estabelecidas neste contrato, firmam as partes
o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual forma e teor, depois de lido e achado conforme, em
presença de testemunhas abaixo firmadas.
 
 

Rio de Janeiro, ___ de _____________ de 20___.
 
 

______________________________________________ 
FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ALESSANDRA MONTEIRO PEREIRA
Diretora Administrativa Financeira

 
 

_______________________________________________
XXXXXXXXXXX

(FORNECEDOR - Representante Legal)
 
 

_______________________________     _______________________________
TESTEMUNHA                                             TESTEMUNHA

 
 
 

ANEXO I
Itens e custos contratuais

 
 

Lote Id SIGA Bem / Material / Produto /
Especificação / Descrição

Marca/
Modelo

Quant.
Contratada Unid. Preço

Unitário
ValorTotal

/Item

01 0676.002.0003
(ID - 85174) 

 BENFEITORIAS,
DESCRICAO: REPAROS,

MANUTENCAO E
ADEQUACAO DE PREDIO

PUBLICO 

 1 SERVIÇO   

VALOR TOTAL R$
 
 
 
 
 
 

ANEXO 09
PLANILHA DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇO

DATA  

DATA BASE  

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO     
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE     

FUNDAÇÃO SAÚDE
     

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Código Descrição UN QUANT VALOR UNIT VALOR TOTAL

1 - SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO     

01.050.0018-0

PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA
PARA PREDIOS HOSPITALARES A CIMA DE

4.000M2,INCLUSIVE PROJETO
BASICO,APRESENTADO EM AUTO CAD NO
PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE

AS LEGALIZACOES PERT
INENTES,COORDENACAO E

COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS
COMPL EMENTA

M2 406,75   

01.050.0063-0

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE
GAS PARA PREDIOS HOSPITAL ARES ATE

4.000M2,INCLUSIVE PROJETO
BASICO,APRESENTADO EM AUT

OCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES
PERTINENTES

M2 406,75   

01.050.0091-0

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE
ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS

PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE
4.000M2,INCLUSIVE PRO JETO
BASICO,APRESENTADO EM

AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES
PERTINENTES

M2 406,75   

01.050.0102-0

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO
HIDRAULICA PARA PREDIOS HOSP
ITALARES ATE 4.000M2,INCLUSIVE

PROJETO BASICO,APRESENTADO EM
AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES

PERTINENTES

M2 406,75   

01.050.0118-0

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO
ELETRICA PARA PREDIOS HOSPIT

ALARES,INCLUSIVE PROJETO
BASICO,APRESENTADO EM

AUTOCAD,INCLU SIVE AS LEGALIZACOES
PERTINENTES

M2 406,75   

......Total da Categoria..... R$                                       -
2 - CANTEIRO DE OBRAS

02.002.0005-0

TAPUME DE VEDACAO OU
PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS

TRAPEZOID AIS DE ACO
GALVANIZADO,ESPESSURA DE
0,5MM,ESTAS COM 4 VEZES DE M2 88,00   

Edital de Licitação 225 (38543735)         SEI SEI-080007/004308/2022 / pg. 31



UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO
DE MADEIRA,UTILIZADO 2 VEZES E

PINTURA ESMALTE SINTETICO NA FACE
EXTERNA

02.006.0010-0

ALUGUEL DE CONTAINER PARA
ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6

,20M COMPRIMENTO E 2,50M
ALTURA,COMPOSTO DE CHAPAS DE ACO

C/ NERVURAS
TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-

ACUSTICO NO FORRO,CHA SSIS
REFORCADO E PISO EM COMPENSADO
NAVAL, INCLUINDO INSTALA COES E

UNXMES 3,00   

02.006.0020-0

ALUGUEL CONTAINER PARA SANITARIO-
VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LAR

GURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M
ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS

TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-
ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCA DO E

PISO COMPENSADO
NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E HIDRO-

SANIT ARIAS,A

UNXMES 3,00   

02.015.0001-0

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA
PARA ABASTECIMENTO DE AGUA E

ESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO
DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVA

CAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA
PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO

PUBLIC O

UN 2,00   

02.016.0001-0

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE
ALIMENTACAO DE ENERGIA EL ETRICA,EM

BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE
OBRAS,M3-CHAVE 100A, CARGA

3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO
DO MEDIDOR

UN 2,00   

02.020.0001-0

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA
PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E S

UPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

M2 4,00   

......Total da Categoria..... R$                                       -
4 - TRANSPORTES

04.005.0300-0

TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO
DESCRICAO DA FAMILIA 02.006, EXCLUSIVE

CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM
04.013.0015)

UNXKM 180,00   

04.013.0015-0
CARGA E DESCARGA DE

CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA
FAMILIA 0 2.006

UN 3,00   

04.014.0095-0

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM
CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINE R COM

5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE
CARREGAMENTO,TRANSPORTE E
DESCARREGAMENTO.CUSTO POR

UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAX A
PARA DESCARGA EM LOCAIS

AUTORIZADOS

UN 50,00   

......Total da Categoria..... R$                                       -
5 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES     

05.001.0025-0

DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE
BLOCOS DE CONCRETO,INCLUSIV E

EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO
CANTEIRO DE SERVICO

M3 71,77   

05.001.0182-0

TRANSPORTE DE MATERIAIS DE
QUALQUER NATUREZA,ESCADA ACIMA,SE

RVICO INTEIRAMENTE MANUAL,EM
OBRAS PREDIAIS,INCLUSIVE CARGA E

DESCARGA

TXM 1,00   

05.001.0100-0 REMOCAO CUIDADOSA DE DIVISORIA DE
GRANITO M2 1,00   

05.001.0106-0 REMOCAO DE REVESTIMENTO DE LENCOL
DE CHUMBO EM PAREDES M2 379,44   

05.001.0134-0
ARRANCAMENTO DE PORTAS,JANELAS E
CAIXILHOS DE AR CONDICIONAD O OU

OUTROS
UN 10,00   

05.001.0145-0 ARRANCAMENTO DE APARELHOS
SANITARIOS UN 1,00   

05.058.0020-0

LONA DE POLIETILENO(LONA
TERREIRO)COM ESPESSURA DE 0,20MM PA

RA IMPERMEABILIZACAO DE
SOLO,MEDIDA PELA AREA

COBERTA,INCLUS IVE PERDAS E
TRANSPASSE

M2 200,00   

05.100.0020-0

CAFE DA MANHA, CONFORME
CONVENCAO DO TRABALHO PARA
CONSTRUCA O CIVIL E CONDICOES

HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS

UN 528,00   

05.100.0022-0

REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO
TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVI L E
CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS

ADEQUADAS

UN 528,00   

05.100.0026-0 VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO
PASSAGEM IDA E VOLTA UN 528,00   

05.100.0900-0

UNIDADE REF.P/COMPL.ADM
LOCAL,CONSID:CONSUMO

AGUA,TEL.ENERGI A
ELETRICA,MAT.LIMPEZA E

ESCRITORIO,COMPUTADORES,LICENCA
OBR A,MOVEIS E UTENSILIOS,AR

COND.BEBEDOURO,ART,RRT,FOTOGRAFIAS
UNIFORMES,DIARIAS,EXAMES

ADMISSIONAIS PERIODICOS E DEMISSION
AIS,CUR

UR 385,51   

05.105.0115-0 MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE,INCLUSIVE
ENCARGOS SOCIAIS MES 6,00   

05.105.0128-0 MAO-DE-OBRA DE MESTRE DE OBRA
"A",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 3,00   
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05.105.0131-0
MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU

ARQUITETO SENIOR,INCLUSIVE ENCA
RGOS SOCIAIS

MES 3,00   

05.105.0121-0
MAO-DE-OBRA DE

APONTADOR,INCLUSIVE ENCARGOS
SOCIAIS

MES 3,00   

05.105.0122-0
MAO-DE-OBRA DE

ALMOXARIFE,INCLUSIVE ENCARGOS
SOCIAIS

MES 3,00   

05.105.0127-0 MAO-DE-OBRA DE ENCARREGADO DE
OBRA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAI S MES 3,00   

05.105.0139-0
MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE

ESCRITORIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOC
IAIS

MES 3,00   

05.105.0169-0
MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE

SEGURANCA DO TRABALHO,INCLUSIVE EN
CARGOS SOCIAIS

MES 3,00   

......Total da Categoria..... R$                                       -
12 - ALVENARIAS E DIVISÓRIAS

12.016.0004-0

PAREDE DRYWALL
C/ESP.73MM,ESTRUT.C/MONTANTES

SIMPLES AUTOPOR TANTES 48MM,FIXADOS
A GUIAS HORIZONTAIS 48MM,AMBOS ACO

GALV. C/ESP.0,5MM,C/DUAS CHAPAS GESSO
ACARTONADO STANDARD,ESP.12,5

MM,LARG.1200MM,FIXADA AOS
MONTANTES POR MEIO DE PARAFUSOS,C/

TRATAM

M2 367,19   

......Total da Categoria..... R$                                       -
13 - REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS

13.026.0010-0

REVESTIMENTO DE PAREDES COM
AZULEJO BRANCO 15X15CM,QUALIDADE

EXTRA,ASSENTES COM NATA DE CIMENTO
COMUM,TENDO JUNTAS CORRI DAS COM

2MM,REJUNTADAS COM PASTA DE
CIMENTO BRANCO,INCLUSIVE CHAPISCO

DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 E
EMBOCO COM ARGAM ASSA DE

M2 45,00   

13.036.0015-0

RODAPE EM GRANITO CINZA
CORUMBA,POLIDO,COM ALTURA DE 10CM

E 2CM DE ESPESSURA,ASSENTE COM
ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E

AREIA,NO TRACO 1:2:2,INCLUSIVE
CHAPISCO,NO TRACO 1:3 E REJUN

TAMENTO PRONTO

M 288,00   

13.045.0075-0

REVESTIMENTO VERTICAL EM DIVISORIAS
OU BANCADAS(ILHARGA)EM M ARMORE
BRANCO NACIONAL, 3CM DE ESPESSURA,
COM 2 POLIMENTOS, ASSENTES COMO EM

13.045.0065

M2 23,17   

13.160.0010-0

REVESTIMENTO DE PAREDES COM
LENCOL DE CHUMBO, 2MM DE ESPESSU
RA, ASSENTE SOBRE COMPENSADO DE

MADEIRA DE 6MM, INCLUSIVE EN
TARUGAMENTO

M2 379,44   

13.196.0025-0

FORRO REMOVIVEL COMPOSTO GESSO
ACARTONADO,TIPO STANDARD,C/AD ICAO

DE LA MINERAL,A SER APLICADO
SIST.DRYWALL,C/BORDA QUADR ADA
625X625MM REVEST.VINIL,ESP.6,5;9,5 OU

12,5MM,ESTRUT.EM P ERFIS TIPO
TRAVESSA "T" ACO GALV.ALUMINIO OU

LIGAS ALUMINIO, ESP.MI

M2 283,67   

13.196.0095-0

FORRO ACUSTICO ESTRUTURADO
C/CHAPA DE GESSO ACARTONADO,TIPO

STANDARD,SISTEMA DRYWALL,LARGURA
1200MM,ESP.12,5MM,C/TRATAME NTO DE

JUNTAS P/UNIFORMIZACAO DA
SUPERFICIE,SENDO APARAFUSAD A EM

ESTRUTURA DE ACO
GALVANIZADO,SUSPENSA POR MEIO DE

PENDU RAIS FI

M2 37,83   

13.205.0025-0

PROTECAO DE PORTAS EM VINIL DE ALTO
IMPACTO,COM ACABAMENTO T

EXTURIZADO,VARIAS
CORES.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 125,31   

13.330.0023-0

ASSENTAMENTO DE BANCADAS OU
ILHARGAS,COM PLACAS DE MARMORE O U

GRANITO,EXCLUSIVE ESTAS,EM
SUPERFICIE EM OSSO,COM NATA DE

CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE
CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1
:2:2,COM ESPESSURA MEDIA DE 3,5CM E

REJUNTAMENTO DE CIMENTO BRANCO E

M2 23,17   

13.330.0076-0

REVESTIMENTO DE PISO COM LADRILHO
CERAMICO,ANTIDERRAPANTE,ME DIDAS

EM TORNO DE 45X45CM,SUJEITO A
TRAFEGO INTENSO,RESISTEN CIA A

ABRASAO P.E.I.-IV,ASSENTES EM
SUPERFICIE EM OSSO,COM A RGAMASSA

COLANTE E REJUNTAMENTO PRONTO

M2 38,10   

13.380.0025-0

SOLEIRA,PEITORIL OU CHAPIM DE
MARMORITE,PRE-MOLDADO EM OFICI NA

E ASSENTADO NA OBRA,COM OU SEM
REBAIXO,FEITO COM GRANILHA Nº1

BRANCA E CIMENTO,NA ESPESSURA DE
6MM

M2 18,40   

13.390.0040-0

PISO VINILICO EM MANTAS,COM 2M DE
LARGURA X 23M DE COMPRIMEN
TO,HETEROGENEO,COM 2MM DE

ESPESSURA,REFORCO EM POLIURETANO U
LTRA RESISTENTE (PUR),PARA ALTO

TRAFEGO,ASSENTE SOBRE BASE E
XISTENTE,CONFORME ABNT NBR

14917.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 120,38   

RODAPE DE IPE OU MADEIRA
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13.398.0030-0 EQUIVALENTE DE 10X2CM ACABAMENTO
BO LEADO,FIXADO COMO EM 13.398.0020

M 155,00   

13.416.0010-0

PISO TATIL DE
BORRACHA,DIRECIONAL,PARA PESSOAS

COM NECESSIDA DES
ESPECIFICAS,25X25CM,ESPESSURA DE

5MM,NA COR PRETA,COLADO SOBRE BASE
EXISTENTE.FORNECIMENTO E

COLOCACAO

M2 30,00   

13.416.0015-0

PISO TATIL DE BORRACHA,ALERTA,PARA
PESSOAS COM NECESSIDADES

ESPECIFICAS,25X25CM, ESPESSURA DE
5MM, NA COR PRETA, COLADO SOBRE

BASE EXISTENTE.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

M2 142,00   

13.460.0035-0

PISO ELEVADO EM PLACAS DE GRANITO
CINZA ANDORINHA,MEDINDO AP

ROXIMADAMENTE (50X50X2)CM,PARA
CIRCULACAO DE PEDESTRES E DE

PEQUENAS CARGAS ROLANTES (CADEIRA
DE RODAS E BICICLETA),PARA AREAS
INTERNAS OU EXTERNAS,APOIADO EM

PEDESTAIS REGULAVEIS DE POLIPR

M2 245,07   

COTACAO DE
MERCADO Guichê 80x105 und 1,00   

COTACAO DE
MERCADO Visor vidro fixo 100x100 und 2,00   

RV 10.45.0150 (A)

Revestimento em paineis MRX-SMEL, melaminicos
autoportantes, para uso sobre laminas de chumbo,

em salas radiologicas com sistema de estanqueidade
dos Raios X e Gama.

M2 575,00   

......Total da Categoria.....  
14 - ESQUADRIA  (PORTA DE MADEIRA)

14.004.0100-0
ESPELHO DE CRISTAL,4MM DE

ESPESSURA.COM MOLDURA DE
MADEIRA.F ORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 22,51   

14.006.0008-0

PORTA DE MADEIRA DE LEI EM
COMPENSADO DE 90X210X3,5CM FOLHEA
DA NAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E

ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIV E
FERRAGENS.FORNECIMENTO E

COLOCACAO

UN 1,00   

14.006.0010-0

PORTA DE MADEIRA DE LEI EM
COMPENSADO DE 80X210X3,5CM FOLHEA
DA NAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E

ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIV E
FERRAGENS.FORNECIMENTO E

COLOCACAO

UN 5,00   

14.006.0050-0

PORTA DE MADEIRA DE LEI,COM PAINEL
DE VENEZIANA DE 80X210X3, 5CM,ADUELA

DE 13X3CM E ALIZARES DE
5X2CM,EXCLUSIVE FERRAGENS

.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 2,00   

14.006.0233-0

PORTA DE MADEIRA DE LEI,COMPENSADO
DE 80X210X3,5CM,COM VISOR EM

POLICARBONATO TRANSLUCIDO DE
4MM,MEDINDO 1,10X0,20M,MOLA "FECHA

PORTA", PUXADORES VERTICAIS
METALICO 40CM, ADUELA 13 X3CM E

ALIZARES 5X2CM,FAIXAS PROTETORAS EM
MATERIAL VINILICO COM 50CM

UN 7,00   

14.008.0052-0

PORTA PARA CENTRO
RADIOLOGICO,REVESTIDA DE LENCOL DE
CHUMBO DE 1MM,COM ACABAMENTO EM
PLACA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA,

REVESTIDA DE CHAPA DE LAMINADO
MELAMINICO,INCLUSIVE FERRAGEN

S.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 11,76   

......Total da Categoria.....  
15 - INSTALAÇÕES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS

15.003.0379-0

ASSENTAMENTO DE
TORNEIRA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO
DO APARELHO) ,INCLUSIVE MATERIAIS

NECESSARIOS

UN 12,00   

15.004.0050-0

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE
MICTORIO(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO

APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE
TUBO DE PVC DE 25MM,1,5 0M DE TUBOS

DE PVC DE 40MM E 50MM,CADA,CONEXOES
E RALO SIFON ADO DE PVC COM
100X100X50MM COM TAMPA CEGA

UN 1,00   

15.004.0059-0

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE
DUCHINHA MANUAL PARA BANHEIRO(E

XCLUSIVE FORNECIMENTO DO
APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE

TU BO DE PVC DE 25MM E CONEXOES

UN 9,00   

15.004.0060-1

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE PIA
COM 1 CUBA(EXCLUSIVE FORNEC IMENTO
DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M

DE TUBO DE PVC DE 25 MM,3,00M DE TUBO
DE PVC DE 50MM,RABICHO E CONEXOES

UN 11,00   

15.004.0070-0

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE
TANQUE DE SERVICO (EXCLUSIVE FO

RNECIMENTO DO
APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE

TUBO DE PVC D E 25MM,3,00M DE TUBO DE
PVC DE 50MM E CONEXOES

UN 1,00   

15.004.0105-0

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE VASO
SANITARIO INDIVIDUAL E VAL VULA DE
DESCARGA(EXCL.ESTES)EM PAVIMENTO

TERREO,COMPREENDEND O:INSTALACAO
HIDRAULICA COM 2,00M TUBO PVC

50MM,COM CONEXOES ,ATE VALVULA E
APOS ESTA ATE O VASO,LIGACAO

ESGOTOS COM 3,00 M TUBO

UN 8,00   

RALO SECO(SIMPLES)DE
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15.004.0170-0

PVC(100X53)X40MM,COM
GRELHA,COMPREENDEN DO:EFLUENTE DE

40MM SOLDAVEL EM PVC,COM 2,00M DE
EXTENSAO E LIGACAO AO RALO

SIFONADO.FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN 6,00   

15.005.0070-0

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE
TANQUE DE SERVICO(EXCLUSIVE O F

ORNECIMENTO DO APARELHO E
ISOLAMENTO),COMPREENDENDO:6,00M DE

TUBO DE COBRE DE 22MM,SOLDAS E
CONEXOES

UN 1,00   

15.007.0440-0

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE
ENERGIA,150A,PARA DISJUNTORES TERM

O-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE
SOBREPOR,COM PORTA E BARRAMENTOS

DE FASE,NEUTRO E
TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE
ATE 72 D ISJUNTORES COM DISPOSITIVO

PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E C
OLOCACA

UN 1,00   

15.007.0204-0

HASTE PARA ATERRAMENTO,DE COBRE
DE 3/4" (19MM),COM 3,00M DE

COMPRIMENTO.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

UN 3,00   

15.007.0608-0

DISJUNTOR
TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 125 A

160A,50KA,MODELO CAIXA MOLDADA,TIPO
C.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 1,00   

15.008.0125-0

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM
ISOLAMENTO

TERMOPLASTICO,COMPREEN
DENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM

ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 9 5MM2,
450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M 1.290,82   

15.008.0130-0

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM
ISOLAMENTO

TERMOPLASTICO,COMPREEN
DENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM

ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 1 20MM2,
450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M 241,86   

15.014.0020-0

INSTALACAO COM TUBULACAO DE COBRE
DE 35MM,PARA USO MEDICINAL

,INCLUSIVE ACESSORIOS DE
FIXACAO,CONEXOES E LIMPEZA,EXCLUSIV

E POSTO DE CONSUMO,PAINEL DE
ALARME,VALVULA E CENTRAL DE DIS

TRIBUICAO (VIDE FAMILIA 18.050)

M 72,00   

15.020.0031-0 LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR,DE
32W.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 168,00   

15.020.0036-0 LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR,DE
16W.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 128,00   

15.020.0037-0 LAMPADA FLUORESCENTE,HO,DE
80W.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 29,00   

15.020.0038-0 LAMPADA FLUORESCENTE,HO,DE
110W.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 552,00   

15.020.0175-0
LAMPADA LED,TUBULAR,HF

1200MM,T5,26W,FLUXO LUMINOSO EM
TORNO DE 3900LM

UN 77,00   

15.029.0014-0
REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM
DIAMETRO DE 1.1/2".FORNECIM ENTO E

COLOCACAO
UN 5,00   

15.029.0049-0
VALVULA DE PE,EM BRONZE,COM

DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO E
COLOCACAO

UN 12,00   

15.015.0021-0

INSTALACAO DE PONTO DE
LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE A 2 VARAS

DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE
3/4",12,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXA
S,CONEXOES,LUVAS,CURVA E
INTERRUPTOR DE SOBREPOR

UN 12,00   

15.015.0203-0

INSTALACAO DE PONTO DE TELEFONE E
LOGICA,COMPREENDENDO:2 VAR AS DE

ELETRODUTO DE 3/4",CONEXOES E
CAIXAS,EXCLUSIVE CABOS O U FIOS

UN 24,00   

15.015.0250-0

INSTALACAO DE PONTO DE
TOMADA,EMBUTIDO NA

ALVENARIA,EQUIVALE NTE A 2 VARAS DE
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE

3/4",18,00M DE FIO
2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE

EMBUTIR,2P+T,10A,PADR AO
BRASILEIRO,COM PLACA

FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E
F ECHAMEN

UN 11,00   

......Total da Categoria..... R$                                       -
17 - PINTURAS

17.025.0005-B

PINTURA COM TINTA ANTIMOFO E
BACTERICIDA BASE ACRILICA,SEMIB

RILHO,COR BRANCA,PARA AMBIENTES
INTERNOS E EXTERNOS PROPENSO S A

UMIDADE E VAPORES,EM DUAS
DEMAOS,SOBRE SELADOR ACRILICO E

DUAS DEMAOS DE MASSA
ACRILICA,INCLUSIVE LIMPEZA E LIXAMEN

TO

M2 711,54 R$                          - R$                                       -

......Total da Categoria..... R$                                       -
18 -

18.002.0029-0

CUBA DE LOUCA BRANCA,DE
SOBREPOR,OVAL,INCLUSIVE RABICHO EM

M ETAL CROMADO,SIFAO EM METAL
CROMADO,TORNEIRA PARA LAVATORIO
TIPO BANCA 1193 OU SIMILAR DE 1/2" E

VALVULA DE ESCOAMENTO.F
ORNECIMENTO

UN 11,00   

VASO SANITARIO DE LOUCA
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18.002.0065-0

BRANCA,TIPO POPULAR,COM CAIXA
ACOPLA DA,COMPLETO,C/MEDIDAS EM
TORNO DE (35X65X35)CM,INCLUSIVE ASS

ENTO PLASTICO TIPO POPULAR,BOLSA DE
LIGACAO,RABICHO EM PVC E ACESSORIOS

DE FIXACAO.FORNECIMENTO

UN 7,00   

18.002.0090-0

VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA OU
BRANCO GELO,PARA PESSOAS C OM

NECESSIDADES ESPECIFICAS,INCLUSIVE
ASSENTO ESPECIAL,BOLSA DE LIGACAO E
ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO

UN 1,00   

18.006.0037-0

MICTORIO DE LOUCA BRANCA,COM SIFAO
INTEGRADO E MEDIDAS EM TO RNO DE
33X28X53CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE

FIXACAO.FORNECIMEN TO

UN 1,00   

18.006.0054-0
CABIDE SIMPLES,DE SOBREPOR,EM METAL

CROMADO.FORNECIMENTO E C
OLOCACAO

UN 9,00   

18.007.0051-0

DUCHINHA MANUAL,COM REGISTRO DE
PRESSAO 1/2" CROMADO,RABICHO

CROMADO,SUPORTE BRANCO,PISTOLA
BRANCA,BUCHAS E PARAFUSOS PA RA

FIXACAO.FORNECIMENTO

UN 9,00   

18.009.0058-0

TORNEIRA PARA PIA OU TANQUE,1158 OU
SIMILAR DE 1/2"X18CM APR

OXIMADAMENTE,EM METAL
CROMADO.FORNECIMENTO

UN 1,00   

18.009.0078-0
TORNEIRA PARA JARDIM,DE 3/4"X10CM

APROXIMADAMENTE,EM METAL C
ROMADO.FORNECIMENTO

UN 1,00   

18.009.0105-0

TORNEIRA PARA LAVATORIO,DE
MESA,ACIONAMENTO HIDROMECANICO

CO M LEVE PRESSAO MANUAL E
FECHAMENTO

AUTOMATICO,ACABAMENTO CRO
MADO.FORNECIMENTO

UN 11,00   

18.013.0118-0 SIFAO EM METAL CROMADO,DE
1.1/4"X1.1/2".FORNECIMENTO UN 12,00   

18.013.0111-0
VALVULA DE ESCOAMENTO PARA

TANQUE,1605 DE 1.1/4",EM METAL CR
OMADO.FORNECIMENTO

UN 1,00   

18.016.0025-0

TANQUE DE ACO INOXIDAVEL,EM CHAPA
22.304,MEDINDO APROXIMADAM ENTE

(520X540X300)MM,CAPACIDADE DE 30L,COM
ESFREGADOR,EXCLUS IVE

TORNEIRA.FORNECIMENTO

UN 1,00   

18.016.0111-0

BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL
AISI 304,TUBO DE 1.1/4",EM "L",INCLUSIVE

FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E
BUCHAS PLA STICAS,MEDINDO
80X80CM,PARA PESSOAS COM

NECESSIDADES ESPECIF
ICAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 2,00   

18.027.0300-0

LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA EM
LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHA NFRADA

OU PRISMATICA,COMPLETA,EQUIPADA
COM REATOR ELETRONICO DE ALTO

FATOR DE POTENCIA E LAMPADA
FLUORESCENTE DE 1X16W.F

ORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 27,00   

18.027.0420-0

LUMINARIA FLUORESCENTE TUBULAR DE
EMBUTIR,2X16W(INCLUSIVE LA

MPADAS),COM ALETAS,CORPO EM CHAPA
DE ACO TRATADA E PINTURA E

LETROSTATICA BRANCA,REFLETOR EM
ALUMINIO DE ALTO BRILHO,COM REATOR

DE ALTO FATOR DE POTENCIA,BI-
VOLT.FORNECIMENTO E COLO CACAO

UN 28,00   

18.027.0430-0

LUMINARIA DE EMBUTIR,FIXADA EM
GESSO,PARA LAMPADA LED DE 25W

(INCLUSIVE LAMPADA).FORNECIMENTO E
COLOCACAO

UN 214,00   

18.027.0445-0
ARANDELA EM ALUMINIO E VIDRO,COM

BASE PARA FIXACAO,EXCLUSIVE
LAMPADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 29,00   

......Total da Categoria.....  
19 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS

19.004.0210-0

VEICULOS DE PASSEIO,5
PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL

(GASOL INA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS,COM
AR CONDICIONADO,DIRECAO HIDR

AULICA E VIDROS DIANTEIROS
ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA

MES 3,00   

......Total da Categoria..... R$                                       -
 

COTACAO DE
MERCADO

AR CONDICIONADO: INFRA AR
CONDICIONADO vb 1,00   

COTACAO DE
MERCADO AR CONDICIONADO: EQUIPAMENTO DE AR vb 1,00   

COTACAO DE
MERCADO

DETECCAO DE INCENDIO: TROCA E
ADEQUACAO DOS SPKS vb 1,00   

COTACAO DE
MERCADO GASES: REDE DE GASES, REDES E RÉGUAS vb 1,00   

......Total da Categoria.....  R$                                       -  
  TOTAL DAS CATEGORIAS  
  BDI %  R$                                       -  
  TOTAL COM BDI  R$                                       -  

 
 APROVADO Data: _____/______/______  
      
 REPROVADO Visto do Fiscal: ____________________  
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Referência: Processo nº SEI-080007/004308/2022 SEI nº 38543735
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