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1 PREÂMBULO 
 
1.1 O Município do Rio de Janeiro, por intermédio do Tribunal de Contas do Município do Rio de 

Janeiro, situado à Rua Santa Luzia, nº 732, Centro, nesta Cidade, daqui por diante denominado 
simplesmente TCMRJ, leva ao conhecimento dos interessados que realizará, mediante Pregoeiro 
designado pela Resolução nº 861, de 06/01/2014, publicada no DORIO de 07/01/2014, licitação na 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, de acordo com a 
autorização do Exmo. Senhor Conselheiro-Presidente, constante do processo nº 040/0212/2014, 
objetivando a contratação de Sistema de Prevenção de Incêndios e Alarmes, que se regerá 
pela Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002, pelo Decreto Municipal nº 30.538, de 17/03/2009, pela 
Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, pelas normas gerais da Lei nº 8.666/1993 e suas 
alterações, pelo Código de Administração Financeira e Contabilidade Pública do Município do Rio 
de Janeiro (CAF) – Lei nº 207/1980 e suas alterações, pelo seu Regulamento Geral (RGCAF), 
aprovado pelo Decreto nº 3.221/1981 e suas alterações, pela Lei Complementar Federal nº 
101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), no que não colidirem com as retromencionadas 
normas gerais, bem como pelas cláusulas e condições deste ato convocatório. 

 
1.2      A sessão pública do Pregão Presencial será realizada na data de 11/06/2014, às 14:30 horas, na 

sobreloja do edifício-sede do TCMRJ (sala de licitações). 
 

1.3 Os envelopes contendo a “proposta comercial” e os “documentos de habilitação” serão recebidos 
na sessão pública do Pregão, após o credenciamento dos interessados que se apresentarem para 
participar do certame. 

 
1.4 Integram este ato convocatório os seguintes anexos: 
 

Anexo I  Formulário padronizado de Proposta Comercial. 
Anexo II  Declaração de Compromisso e Idoneidade. 
Anexo III  Carta de Credenciamento. 
Anexo IV  Declaração de Habilitação (modelo). 
Anexo V  Declaração LC nº 123/2006 (modelo). 
Anexo VI  Declarações: art. 27 da Lei nº 8.666/93 e Decreto nº 19.381/01. 
Anexo VII  Termo de Referência. 
Anexo VIII  Termo de Vistoria.  
Anexo IX    Plantas (01 térreo, 01 sobreloja e 01 pavimento típico, totalizando 03 plantas). 
Anexo X     Planilha de Preços Unitários. 

 
 
2 DO OBJETO E DO PRAZO 
 

2.1 O objeto do presente Pregão é a escolha da proposta mais vantajosa, representada pelo menor 
preço global, para a contratação do fornecimento e instalação de Sistema de Prevenção de 
Incêndios e Alarmes para o TCMRJ, de acordo com as especificações constantes nos anexos I 
e VII (Proposta Comercial e Termo de Referência) do Edital. 
 

2.2 O prazo de execução do objeto ora licitado é de 60 (sessenta) dias, contados a partir do retirada 
da Nota de Empenho. 

 
 
3 DO PREÇO 
 
3.1 Estima-se o valor global do presente pregão em R$ 58.362,00 (cinquenta e oito mil e trezentos e 

sessenta e dois reais). 
 
3.2 Os preços propostos serão cotados em moeda nacional e deverão corresponder aos praticados 

pela empresa, para pagamento à vista, na data da realização do pregão, englobando todas as 
despesas relativas aos serviços a serem prestados, bem como os respectivos custos diretos e 
indiretos, taxas, remunerações, despesas fiscais e financeiras, e quaisquer despesas extras e 
necessárias, não especificadas neste Edital, mas julgadas essenciais ao cumprimento do objeto 
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desta licitação. 
 
3.3 Os preços propostos são fixos e irreajustáveis, não sendo considerada nenhuma reivindicação 

para pagamento adicional ou reajustamento de preços. 
 
 
4 DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
4.1 As despesas decorrentes desta licitação correrão pela dotação orçamentária do Tribunal de 

Contas do Município do Rio de Janeiro para o exercício de 2014, Programa de Trabalho 
21.01.0103200042.051, Natureza de Despesa 4490.51.00, do orçamento em vigor. 

 
 
5          DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
  

5.1     Poderão participar do certame as pessoas físicas ou jurídicas que atuem em ramo de atividade 
relacionado ao objeto da licitação, conforme disposto nos respectivos atos constitutivos, e que 
atendam a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus 
Anexos. 
 

5.2       Não poderão participar da presente licitação, direta ou indiretamente, empresa: 
 

a) que tenha sido suspensa de participar de licitação e impedida de contratar com o TCMRJ, nos 
termos do inciso III do art. 87 da Lei nº 8.666/93, durante o prazo da sanção aplicada;  
 
b) que tenha sido declarada inidônea para licitar ou contratar com qualquer órgão da 
Administração Pública, nos termos do inciso IV do art. 87 da Lei nº 8.666/93, enquanto perdurarem 
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação;  
 
c) impedida de licitar ou contratar com o Município do Rio de Janeiro, nos termos do art. 7º da Lei 
nº 10.520/2002;  
 
d) estrangeira não autorizada a funcionar no País;  
 
e) que esteja em processo de recuperação judicial ou extrajudicial, falência, fusão, cisão ou 
incorporação, bem como as que se encontrem sob concurso de credores, em dissolução ou em 
liquidação.  

 
5.3        Não será permitida a participação na licitação  de  mais de  uma empresa  sob o  controle de um 

mesmo grupo de pessoas, físicas ou jurídicas. 
 
 
6 DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 
6.1 Na data, horário e local indicados no preâmbulo deste edital, os licitantes interessados deverão se 

credenciar junto ao Pregoeiro. 
 
6.2 Os participantes poderão ser representados na sessão do Pregão por seu representante legal, 

desde que apresente o original ou cópia autenticada do Ato Constitutivo (Contrato Social), 
acompanhado da carteira de identidade, ou por procurador munido do instrumento de procuração, 
outorgado pelo representante legal da empresa, com firma reconhecida, com poderes expressos 
para o seu representante formular ofertas e lances de preços na sessão, manifestar a intenção de 
recorrer e de desistir dos recursos, bem como praticar todos os demais atos pertinentes ao 
certame. 

 
6.3 A documentação referida no item 6.2 poderá ser substituída pela Carta de Credenciamento 

(anexo III), a qual deverá ser apresentada juntamente com a carteira de identidade do 
credenciado e documento que comprove a representação legal do outorgante. 
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6.4 Os licitantes poderão apresentar mais de um representante ou procurador, ressalvada ao 
Pregoeiro a faculdade de limitar esse número a um, se considerar indispensável ao bom 
andamento das sessões públicas. 

 
6.5 Serão aceitas propostas encaminhadas por meros portadores que não estejam munidos dos 

documentos mencionados nos itens 6.2 e 6.3. A ausência desta documentação implicará, de 
imediato, na impossibilidade da formulação de lances após a classificação preliminar, bem como 
na perda do direito de interpor eventual recurso das decisões do Pregoeiro, ficando o licitante 
impedido de se manifestar durante os trabalhos. 
 

6.6 O proponente deverá apresentar declaração dando ciência de que cumpre plenamente os 
requisitos de habilitação (anexo IV). 

 
6.7 O proponente deverá apresentar declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (LC 

nº 123/06 – anexo V), se estiver enquadrado como tal.  
 
6.8 Cada credenciado somente poderá representar um licitante. 
 
6.9 Os documentos mencionados nos itens 6.2 ou 6.3, 6.6 e 6.7 deverão ser entregues ao Pregoeiro 

fora de qualquer envelope. 
 
 
7 DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
7.1 Declarados encerrados os procedimentos de credenciamento, não mais serão admitidos novos 

proponentes, dando-se início ao recebimento dos envelopes. A proposta comercial deverá ser 
apresentada em envelope opaco, lacrado, contendo em sua parte externa e frontal as seguintes 
indicações: 

 
ENVELOPE 1 – “PROPOSTA COMERCIAL” 

TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO 
PREGÃO/TCMRJ Nº 002/2014 

(Nome e endereço completo do Licitante) 
 

 
7.1.1 A proposta de preços será apresentada por todos os participantes no impresso fornecido pelo 

TCMRJ (Proposta Comercial – anexo I), em 01 (uma) via, sem emendas, ressalvas, rasuras ou 
entrelinhas em suas partes essenciais, preenchida conforme instruções contidas no seu verso. 

 
7.1.2 As licitantes interessadas deverão apresentar cotação para os 02 (dois) itens objeto deste 

pregão, sob pena de desclassificação da proposta, pois a licitação é do tipo menor preço global. 
 
7.1.3  Somente para o item 01: caso o equipamento cotado não for o indicado como referência, as 

proponentes deverão incluir, no Envelope 1 – “Proposta Comercial”, a documentação técnica 
oficial (catálogos, prospectos, folders ou cópia impressa de página do sítio na Internet) referente 
aos equipamentos ora licitados para verificação da conformidade técnica da proposta com 
requisitos estabelecidos no anexo VII (Termo de Referência).  

 
7.1.4   O Envelope 1 – “Proposta Comercial” deverá conter, além da proposta, a Planilha de Preços 

Unitários (anexo X). 
 
7.1.5     A proposta será válida por 60 (sessenta) dias, a contar da sua apresentação. 
 
7.1.6 A licitante proponente será responsável por todas as informações prestadas na sua proposta, 

sujeitando-se às penalidades legais, caso essas informações venham a induzir o Pregoeiro em 
erro de julgamento. 

 
7.2 Os participantes deverão apresentar a seguinte documentação, dentro de um envelope opaco, 

fechado, contendo em sua parte externa e frontal as seguintes indicações: 
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ENVELOPE 2 – “DOCUMENTAÇÃO” 
TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO 

PREGÃO/TCMRJ Nº 002/2014 
 (Nome e endereço completo do Licitante) 

 
7.2.1 Habilitação Jurídica 

 
a) registro comercial, no caso de empresa individual; 
 
b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de 
eleição de seus administradores; 
 
c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria 
em exercício; 
 
d) 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. 
 

7.2.2 Regularidade Fiscal e Trabalhista 
 
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 perante a Fazenda Estadual e Nacional do domicílio ou sede do licitante 
com a apresentação das seguintes certidões: 

 
c.1) a prova de regularidade com a Fazenda Municipal será feita através da Certidão Negativa de 
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza para fins de Licitação, expedida pelo Município; 
 
c.2) a prova de regularidade com a Fazenda Estadual será feita através da apresentação da 
Certidão Negativa do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços expedida pela 
Secretaria de Estado de Fazenda.  
 
c.3) a prova de regularidade para com a Fazenda Federal será feita através da apresentação de 
Certidão Conjunta Negativa ou de Certidões Negativas fornecidas pela Procuradoria Geral da 
Fazenda Nacional e pela Secretaria da Receita Federal; 
 
d) Certidão Negativa de Débito para com o INSS (CND), demonstrando situação regular quanto 
ao cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, dentro do prazo de validade; 
 
e) Certificado de Regularidade de Situação relativa ao FGTS, demonstrando situação regular 
quanto ao cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, dentro do prazo de validade; 
 

f) prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho com a apresentação da Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis 
do Trabalho, aprovado pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.  

 
7.2.3 Relativa à Qualificação Técnica, a licitante deverá apresentar a documentação abaixo 

discriminada: 
 

a) 01 (um) ou mais atestados de desempenho satisfatório, devidamente registrado na entidade 
profissional competente (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA), fornecido 
por entidade de direito público ou privado para a qual o licitante tenha prestado serviços da 
mesma natureza, indicando os respectivos locais, quantidades, prazos e demais características 
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que possam comprovar a capacidade do licitante em atender às demandas do Tribunal de Contas, 
descritas no Termo de Referência. 

 
b) Registro da licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA. 

 
c) Comprovação que possui no seu quadro técnico permanente, na data da licitação, profissional 
de nível superior (responsável técnico), com formação em engenharia, a quem caiba a supervisão 
e o gerenciamento dos serviços, tendo em vista a complexidade e, principalmente, a 
responsabilidade das atividades previstas. A comprovação de que o profissional de nível superior 
(responsável técnico) seja integrante do quadro permanente da licitante, far-se-á mediante a 
apresentação: 
 
c.1) da Ficha de registro de empregado devidamente registrada na Delegacia Regional do                
Trabalho – DRT ou Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS; 
 

Observação: para o caso das empresas devidamente autorizadas para o uso de sistemas 
informatizados para prática de tais atos, caberá a estas empresas comprovar regularidade do 
citado registro. 
 

c.2) do Contrato Social ou Estatuto, devidamente registrado, quando diretor ou sócio da empresa;  
 

c.3) do Contrato de prestação de serviços, quando se tratar de profissional autônomo. 
 

d) Registro do responsável técnico no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA. 
 

e) credenciamento/registro no Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro - 
CBMERJ, comprovando condições de projetar, instalar e conservar as instalações e sistemas 
fixos de segurança contra incêndios. 

 
7.2.4 O anexo II deverá ser preenchido tanto pelos licitantes que retirarem o Edital pela Internet quanto 

pelos que o retirarem junto ao Serviço de Preparo de Licitações. 
 
7.2.5   Declarações emitidas pelo próprio licitante, conforme inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93 e 

Decreto Municipal nº 19.381, de 1º de janeiro de 2001 (anexo VI). 
 
7.2.6 O Certificado de Registro Cadastral de Fornecedor/Prestador de Serviços da Prefeitura da Cidade 

do Rio de Janeiro – SMA ou o Cadastro de Fornecedores do Sistema Integrado de Gestão de 
Aquisições – SIGA, mantido pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do Estado do 
Rio de Janeiro – SEPLAG, ou o cadastro no Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores – SICAF, do Governo Federal, poderá ser apresentado em substituição aos 
documentos listados nos itens 7.2.1, 7.2.2 alínea "a" e 7.2.2 alínea "b". 

 
7.2.7  O Pregoeiro procederá à conferência de todos os documentos que ensejem sua verificação na 
 Internet e, quando ausente no Envelope 2 – “Documentação”, imprimirá os que se 
 encontrarem disponíveis. 

 
7.2.8 A empresa credenciada junto ao SICAF plenamente válido no dia da sessão pública do pregão e 

 possuir Declaração, emitida por meio do SIASG/SICAF, poderá apresentá-la dentro do 
 Envelope 2 – “Documentação”, em substituição aos documentos referentes à Regularidade 
 Municipal: Fazenda Municipal; Regularidade Estadual: Fazenda Estadual; Regularidade Fiscal 
Federal: Fazenda Federal, INSS, FGTS, relacionados no item 7.2.2 alíneas "c.1", "c.2", "c.3", "d" e 
"e". Caberá à empresa o cumprimento das demais exigências constantes do item 7.2.2. 

 
7.2.9 Os documentos de habilitação, exceto aqueles cuja verificação de autenticidade pode ser feita em 

consulta através da Internet, deverão ser apresentados em 01 (uma) via, no original ou em cópia 
reprográfica autenticada por tabelião de notas, ou ainda, cópia simples acompanhada dos 
respectivos originais, de modo a permitir a autenticação pelo Servidor deste Tribunal na forma do 
Decreto Municipal nº 2.477, de 25.01.80, bem como do art. 32, da Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações. 
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7.2.10 Na hipótese das certidões exigidas neste Edital, em qualquer das fases da licitação, não 
consignarem prazo de validade declarado no próprio documento, tampouco de não constar 
previsão em legislação específica relacionada com o citado prazo de validade, deverão os 
referidos documentos terem sido emitidos no máximo há 180 (cento e oitenta) dias, contados até 
a data de sua apresentação. 

 

7.2.11  A apresentação do original ou cópia autenticada do Ato Constitutivo/Contrato Social na etapa de 
credenciamento (item 6.2) dispensa a inclusão do mesmo no Envelope 2 – “Documentação” 
(item 7.2.1). 

 
 
8 DA ABERTURA, JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
8.1 Após a fase de credenciamento dos licitantes, na forma do disposto no item 6, o Pregoeiro 

procederá a abertura das propostas de preços, verificando, preliminarmente, a conformidade das 
propostas com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório, com a consequente 
divulgação dos preços cotados pelos licitantes. 

 
8.1.1   A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, 

levado a efeito na fase de aceitação (subitem 8.17). 
 
8.2 Serão classificados pelo Pregoeiro o autor da proposta de menor preço e todos os demais 

licitantes que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez 
por cento) à de menor preço.  

 
8.3 Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no item 8.2, o Pregoeiro 

proclamará a classificação preliminar dos licitantes com as três melhores propostas, já incluída a 
do licitante que tiver apresentado o menor preço na proposta escrita. 

 
8.4 Caso duas ou mais propostas escritas apresentem preços iguais, será realizado sorteio para 

determinação da ordem de oferta dos lances. 
 

8.5 Aos licitantes classificados serão dadas oportunidades para nova disputa, por meio de lances 
verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, iniciando-se pelo autor da proposta 
classificada de maior preço. 
 

8.6 O Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, na forma dos itens 8.2, 8.3 ou 
8.4, a apresentar os lances verbais, a começar pelo autor da proposta classificada de maior preço, 
seguido dos demais, em ordem decrescente de valor. 

 
8.7 O Pregoeiro poderá, motivadamente, estabelecer limite de tempo para a fase de formulação de 

lances verbais, mediante prévia comunicação aos licitantes e expressa menção na ata da Sessão. 
 
8.8 Só serão aceitos lances cujos valores sejam inferiores ao último apresentado. 
 
8.9 O Pregoeiro poderá, motivadamente, estabelecer valores mínimos, em relação ao menor preço, 

para os lances verbais subsequentes a serem ofertados pelos licitantes. 
 
8.10 Não serão aceitos dois ou mais lances do mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido em 

primeiro lugar. 
 
8.11 A desistência de apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará na 

exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado 
pelo licitante para efeito de ordenação das propostas. 

 
8.12 A desistência dos lances já ofertados sujeitará o licitante às penalidades previstas no item 11 do 

edital. 
 
8.13 O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo Pregoeiro, os licitantes 
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classificados manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 
 
8.14 No caso de participação de Microempresa e/ou Empresa de Pequeno Porte e as propostas por 

elas apresentadas forem até 5% (cinco por cento) superiores à proposta detentora do melhor 
lance ou valor negociado, será assegurada à mesma a preferência de contratação, respeitando o 
seguinte: 

 
a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para, no 
prazo máximo de 5 (cinco) minutos, após a solicitação do Pregoeiro, apresentar nova proposta de 
preço, inferior àquela detentora do melhor lance ou valor negociado, sob pena de preclusão, 
situação em que será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão, desde que tenha atendido 
as exigências de habilitação; 
 
b) não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do 
subitem anterior, serão convocadas as licitantes remanescentes que porventura se enquadrem na 
hipótese desta condição, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

 
c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de 
pequeno porte que se encontre no intervalo estabelecido nesta condição, será realizado sorteio 
entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta; 

 
d) na hipótese da não-contratação nos termos previstos nesta condição, o objeto será adjudicado 
em favor da proposta originalmente vencedora do certame, desde que atenda as exigências de 
habilitação; 
 
e) o critério de desempate disposto neste item somente se aplicará quando a melhor oferta inicial 
não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

 
8.15 Caso não se realize nenhum lance verbal, será verificado pelo Pregoeiro a conformidade entre a 

proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação. 
 
8.16 Para as empresas com enquadramento na categoria microempresa ou empresa de pequeno porte, 

a comprovação da regularidade fiscal somente será realizada para efeito da assinatura do termo 
do contrato (ou outro instrumento hábil), observados os seguintes procedimentos: 

  
a) apresentação de toda a documentação exigida no item 7.2.2 deste Edital, após declarada 
vencedora na etapa de lances, mesmo que a documentação apresente alguma restrição; 

 
b) havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 
02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a proponente for 
declarada vencedora da etapa de lances, para a regularização, pagamento ou parcelamento do 
débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativas; 
 
c) a não-regularização da documentação no prazo previsto na alínea “b” deste subitem implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo 
facultado a este TCMRJ convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação e 
obedecidos os critérios de habilitação, para assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 
 

8.17 Encerrada a etapa de lances, ou ainda, após a aplicação do item 8.14, o Pregoeiro examinará a 
aceitabilidade da proposta classificada em primeiro lugar quanto à especificação do objeto e 
quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para contratação. 

 
8.18 Sendo aceitável a proposta final classificada em primeiro lugar, será aberto o envelope contendo a 

documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas 
condições de habilitação. 

 
8.19 Verificado o atendimento das exigências de habilitação fixadas no edital, o Pregoeiro declarará o 

licitante vencedor. 
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8.20 A Proposta Comercial (anexo I) e a Planilha de Preços Unitários (anexo X) da licitante 
vencedora deverão ser ajustadas, oportunamente, ao valor da redução alcançada na fase de 
lances verbais. 

 
8.21    Caso a oferta não seja aceitável ou o licitante desatenda as exigências de habilitação, o Pregoeiro 

examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, verificando, conforme o caso, a 
aceitabilidade da proposta ou o atendimento das exigências de habilitação, até que um licitante 
cumpra as condições fixadas neste edital. 

 
8.22 O Pregoeiro poderá negociar diretamente com o licitante vencedor para que seja obtido melhor 

preço aceitável, devendo esta negociação se dar em público e formalizada em ata. 
 
8.23 Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, em que serão registradas as ocorrências relevantes, e, 

ao final, será assinada pelo Pregoeiro e demais membros da Equipe de Apoio, bem como pelos 
licitantes presentes. 

 
 
9 DOS RECURSOS 
 
9.1 Ao final da sessão e declarado o licitante vencedor pelo Pregoeiro, qualquer licitante poderá 

manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, com registro em ata da síntese das 
suas razões, desde que munido de carta de credenciamento ou procuração com poderes 
específicos para tal. Os licitantes poderão apresentar as razões do recurso no prazo de 03 (três) 
dias, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões no mesmo 
prazo, que começará a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 
imediata dos autos. 

 
9.2 A não apresentação de razões escritas acarretará como consequência a análise do recurso 

apenas pela síntese das razões orais. 
 

9.3 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará na decadência do direito de 
recurso e na adjudicação do objeto da licitação, pelo Pregoeiro, ao vencedor. 

 
9.4 O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 
 
9.5 Os recursos serão dirigidos ao Presidente do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro. 

Reconsiderando ou não sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, encaminhará o Pregoeiro o 
recurso ao Presidente do TCMRJ, que a ratificará ou não, de forma fundamentada. 

 
 
10 DA HOMOLOGAÇÃO E DA CONTRATAÇÃO 
 
10.1 Uma vez homologado o resultado da licitação pelo Exmo. Sr. Presidente do Tribunal de Contas do 

Município do Rio de Janeiro, a empresa vencedora será convocada, para, em prazo estipulado 
pelo Tribunal, retirar a respectiva Nota de Empenho. 

 
10.2 Deixando o adjudicatário de retirar a Nota de Empenho no prazo fixado, poderá o Pregoeiro, sem 

prejuízo da aplicação das sanções administrativas ao faltoso, examinar as ofertas subsequentes e 
a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração 
de uma que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor. 

 
 
11 DAS SANÇÕES 
 
11.1 Sem prejuízo da possibilidade de rescisão unilateral do contrato pelo Tribunal, serão aplicadas à 

Contratada, total ou parcialmente inadimplente, as sanções legais previstas nos arts. 86 e 87 da 
Lei nº 8.666/93 e alterações, garantida prévia e ampla defesa, a saber: 

 



 Processo: 040/0212/2014 

 Data: 10/01/2014 Fls  

      

 Rubrica 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº TCMRJ 002/2014  
 
 

 

9 

a) advertência; 
 

b) multa de 1% (um por cento) por dia útil de atraso, no caso de atraso injustificado na execução 
do Contrato, calculado sobre o valor da obrigação não prestada, na forma do art. 592 do RGCAF, 
até o limite máximo de 30 (trinta) dias; 
 

c) multa administrativa na forma do art. 593 do RGCAF, graduável conforme a gravidade da 
infração, não excedendo em seu total o equivalente a 20% (vinte por cento) do valor do Contrato, 
cumulável com as demais sanções; 
 

d) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Tribunal 
de Contas do Município do Rio de Janeiro, pelo prazo não superior a 5 (cinco) anos; e 
 
e) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na 
forma da Lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

 
11.2 As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a 

Contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas. 
 
 
12 DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO 
 
12.1 A data da entrega dos equipamentos do Sistema de Prevenção de Incêndios e Alarmes deverá ser 

agendada com antecedência mínima de 03 (três) dias úteis, junto a Assessoria na Segurança 
Institucional – ASEG, pelo telefone (21) 3824 3503. 

 
12.2 O Sistema de Prevenção de Incêndios e Alarmes será instalado no prédio sede do TCMRJ, 

localizado na Rua Santa Luzia, nº 732 – andar térreo – Centro – nesta Cidade, conforme 
especificações contidas no anexo VII (Termo de Referência). 

 
12.3      A Administração rejeitará, no todo ou em parte, o objeto entregue em desacordo com os termos do 

Edital (art. 76 da Lei nº 8.666/93). 
 
12.4 O mero ato de recebimento do objeto não implica na sua aceitação definitiva e não excluirá a 

responsabilidade da licitante no que concerne à qualidade do material a ser entregue. 
 
12.5 O Adjudicatário ficará obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas 

expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato, se verificados vícios, defeitos ou incorreções. 
 
 
13 DO FATURAMENTO E DO PAGAMENTO 
 
13.1 Os pagamentos serão efetuados à Contratada no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data 

da apresentação do documento de cobrança, atestado por dois servidores do setor competente 
deste Tribunal, após a regular liquidação da despesa, na forma da legislação vigente. 

 
13.2 Quaisquer erros no preenchimento do documento de cobrança, escusáveis ou não, implicarão na 

postergação do prazo do seu pagamento para até 30 (trinta) dias contados do dia seguinte à data 
de sua reapresentação, corrigido e atestado pelo órgão competente deste Tribunal. 

 
 
14 DAS INFORMAÇÕES 
 
14.1 O Pregoeiro prestará todos os esclarecimentos que lhe sejam solicitados pelos interessados, 

estando disponível para atendimento de segunda a sexta-feira, das 10:00 às 17:00 horas, na sede 
do Tribunal, na Rua Santa Luzia, nº 732, Centro, nesta Cidade, pelos telefones 3824.3609 – 
3824.3658 – fax 2262.9855.  Email’s: dsoliveira@rio.rj.gov.br  -  tcmrj_dma@rio.rj.gov.br. 
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14.2 Esclarecimentos de natureza técnica deverão ser requeridos por escrito e assim serão 
respondidos, com cópia para todos os interessados, até 48 (quarenta e oito) horas da data 
indicada no item 1.2 deste ato convocatório. Os casos omissos serão solucionados pelo Pregoeiro 
à luz da legislação aplicável. 

 
14.3 O Pregoeiro dirimirá as dúvidas que suscite o Edital, desde que arguidas por escrito, até 24 (vinte 

e quatro) horas antes da data fixada para a realização do Pregão. 
 
 
15 DA VISTORIA TÉCNICA 
 

15.1 Com o objetivo de obter informações sobre todos os dados e elementos que possam vir a ter 
influência no valor da proposta, os licitantes poderão agendar vistoria técnica nas dependências 
do prédio sede do Tribunal de Contas, em dias úteis, exceto a data do recebimento das propostas 
(item 1.2), no horário de 10:00 às 16:00 horas, pelos telefones (21) 3824-3609 ou (21)3824-3619. 

  
15.2    A Contratada será a única e a exclusiva responsável por ocorrências de eventuais prejuízos em 

virtude de sua omissão na verificação das condições ou grau de dificuldades inerentes a 
contratação ora licitada.  

 
 
16 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
16.1 O Tribunal de Contas poderá suprimir ou acrescer o objeto do contrato em até 25 % (vinte e cinco 

por cento) do seu valor inicial atualizado, a seu critério exclusivo, de acordo com o disposto no 
inciso I e § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93. 

 
16.2 A presente licitação poderá ser adiada ou revogada por razões de interesse público, bem como 

anulada, sem que caiba aos licitantes qualquer direito a indenização por estes fatos (art. 49 da Lei 
nº 8.666/93), sendo-lhes, todavia, assegurado o direito de defesa antes do ato de revogação ou 
anulação. 

 
16.3 O TCMRJ poderá rescindir o presente contrato nas hipóteses previstas nos incisos I a XII e XVII 

do art. 78 da Lei nº 8.666/93, com as consequências indicadas no art. 80, sem prejuízo das 
sanções previstas naquela lei e neste ato convocatório. 

 
16.4 As impugnações a este ato convocatório deverão ser dirigidas ao Pregoeiro e entregues na sede 

do Tribunal de Contas, na Rua Santa Luzia, nº 732, Centro, nesta Cidade, junto ao Serviço de 
Protocolo da Divisão de Comunicação – DCO, no prazo de até 02 (dois) dias úteis antes da data 
fixada para o recebimento das propostas. 

 
16.5 Todas as comunicações referentes a este certame serão publicadas no Diário Oficial do Município 

do Rio de Janeiro. 
 
16.6 Os anexos I (Proposta Comercial), II (Declaração de Compromisso e Idoneidade), III (Carta de 

Credenciamento), IV (Declaração de Habilitação), V (Declaração LC nº 123/06), VI (Declarações: 

art. 27 da Lei nº 8.666/93 e Decreto nº 19.381/01), VII (Termo de Referência), VIII (Termo de 
Vistoria), IX (Plantas) e X (Planilha de Preços Unitários) são partes integrantes e complementares 
do presente Edital, independente de transcrição. 

 
16.7 O foro do contrato será o da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro. 
 
16.8 Este Edital, incluindo seus anexos, contém 37 (trinta e sete) folhas, todas rubricadas. 
 
 

Rio de Janeiro, 27 de maio de 2014. 
 

 
DALMIR J. S. OLIVEIRA 

Pregoeiro 
Matr. 40/901.474 
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ANEXO II 

 
 

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO E IDONEIDADE 
 
 
AO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO – TCMRJ 
Rua Santa Luzia, nº 732 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20.030-042. 
 
 
A empresa ______________________________________________________, CNPJ 
nº____________________, por intermédio do seu representante legal abaixo assinado, 
declara sob as penas da Lei, para fins de participação no PREGÃO Nº TCMRJ 
002/2014, que: 
 

• os documentos que compõem o Edital foram colocados à disposição e tomou 
conhecimento de todas as informações, condições locais e grau de dificuldade 
dos serviços a serem executados; 

 

• não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da 
Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal; 

 

• inexiste fato superveniente impeditivo de sua habilitação. 
 
 
 

Rio de Janeiro, ______ de _______________ de 2014. 
 
 
 

______________________________ 
(Assinatura, nome, cargo, RG do representante legal da empresa) 

 
 
 
 

Observação: 
 

 

Esta declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa e colocada dentro do Envelope 

2 – “Documentação”. 
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ANEXO III 

 
 

CARTA DE CREDENCIAMENTO 
 
 

AO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO - TCMRJ 
Rua Santa Luzia, nº 732 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20.030-042. 
 
 

Rio de Janeiro,        de                           de  2014. 
 

 
Prezados Senhores, 

 
 

Pelo presente instrumento fica credenciado(a) o(a) Senhor(a) 
____________________________________________________, portador(a) da 
Carteira de Identidade nº ________________, expedida em ____/____/____ para 
representar a empresa _________________________________________, inscrita no 
CNPJ sob o nº ______________________, em licitação na modalidade de PREGÃO 
PRESENCIAL Nº TCMRJ 002/2014 a ser realizada em 11 de junho de 2014 às 14:30 
horas, neste Tribunal, com poderes para específicos para tomar qualquer decisão  
concernente a todas as fases deste Pregão, podendo assinar atas e propostas de 
preços, ofertar lances verbais, prestar esclarecimentos, receber notificações, interpor 
recursos e manifestar-se quanto a sua renúncia ou desistência, bem como praticar 
todos os demais atos pertinentes ao certame. 
 
 
              Atenciosamente,  

 
 

______________________________ 
(Assinatura, nome, cargo, RG do representante legal da empresa) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Observação: 
 

- Este credenciamento deverá ser apresentado em papel timbrado da empresa, com firma reconhecida. 

- Deverá ser entregue ao Pregoeiro no momento do credenciamento, fora de qualquer envelope. 
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ANEXO IV 

 
 
 

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
 
 
 
AO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO - TCMRJ 
Rua Santa Luzia, nº 732 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20.030-042. 
 
 
 
A empresa ____________________________________________________, CNPJ 
nº ____________________, por intermédio do seu representante legal abaixo 
assinado, declara sob as penas da Lei, para fins de participação no PREGÃO Nº 
TCMRJ 002/2014, que cumpre plenamente todos os requisitos de habilitação 
exigidos nesta licitação. 
 
 
 

Rio de Janeiro, ______ de _______________ de 2014. 
 
 
 

______________________________ 
(Assinatura, nome, cargo, RG do representante legal da empresa) 

 
 
 
 
 
 

Observação: 
 

- Esta declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa. 

- Deverá ser entregue ao Pregoeiro no momento do credenciamento, fora de qualquer envelope. 
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ANEXO V 
  

 
 
 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 
AO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO – TCMRJ 
Rua Santa Luzia, nº 732 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20.030-042. 
 
 
A empresa____________________________________________________, inscrita 
no CNPJ nº____________________, declara a este Tribunal de Contas do 
Município do Rio de Janeiro, para fins de participação no PREGÃO Nº TCMRJ 
002/2014, que cumpre plenamente os requisitos para classificar-se como 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos do art. 3º da Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. Declara-se, ainda, ciente das 
responsabilidades administrativa, civil e criminal. 
 
 
 

Rio de Janeiro, ______ de _______________ de 2014. 
 
 
 

______________________________ 
(Assinatura, nome, cargo, RG do representante legal da empresa) 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Observação: 
 

- Esta declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa. 

- Deverá ser entregue ao Pregoeiro no momento do credenciamento, fora de qualquer envelope. 
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ANEXO VI 
 
 
 

AO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO – TCMRJ 
Rua Santa Luzia, nº 732 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20.030-042. 

 
A empresa ____________________________________________________________, CNPJ 
nº ____________________, por intermédio do seu representante legal abaixo assinado, 
declara sob as penas da Lei, para fins de participação no PREGÃO Nº TCMRJ 002/2014, 
que: 

 
• não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de dezesseis anos, conforme dispõe o inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, 
de 21/06/93, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27/10/99. 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (    ); 

 
             OBS: Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. 

 
 

• não existe em seus quadros sócio e/ou funcionário que tenha ocupado cargo dos 1º e/ou 
2º escalões da Administração Pública Municipal nos últimos 12 (doze) meses, conforme 
dispõe o Decreto Municipal “N” n.º 19.381, de 01/01/2001. 

 
 
 

Rio de Janeiro, ______ de _______________ de 2014. 
 
 
 

______________________________ 
(Assinatura, nome, cargo, RG do representante legal da empresa) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Observação: 
 

 

Esta declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa e colocada dentro do Envelope 2 
– “Documentação”. 
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TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO VII 
 

 
1 – OBJETO 
 

Contratação de empresa especializada para o fornecimento e instalação do sistema de 

prevenção de incêndios e alarmes para o Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro – 

TCMRJ, de acordo com as especificações constantes neste Termo de Referência – T.R. 

 
2 – JUSTIFICATIVA 
 

Necessidade de obter condições de segurança visando à proteção da vida e do patrimônio no 

tocante à prevenção de incêndios e controle de pânico neste TCMRJ, bem como atender a 

norma ABNT-NBR 17240. 

 
3 – FINALIDADE 
 

3.1 – Este Termo de Referência discrimina as condições gerais que deverão ser atendidas na 

execução da aquisição e do serviço ora contratado, concernente ao Sistema de Detecção e 

Alarme de Incêndio do prédio sede desta Corte Contas, situado na Rua Santa Luzia, nº 732, 

Centro - Rio de Janeiro - RJ. 

3.2 – Fazem parte integrante deste Projeto Básico, como se nelas estivessem transcritas, as 

Normas Técnicas da ABNT, e, ainda, códigos, normas, leis e regulamentos dos órgãos públicos 

federais, estaduais ou municipais e das empresas concessionárias de serviços públicos que 

estejam em vigor e sejam referentes aos tipos de serviços aqui descritos. 

3.3 – Este Documento enumera os serviços previstos no projeto e discrimina os insumos 

(materiais, equipamentos e pessoal) a serem empregados e os métodos construtivos a serem 

seguidos na execução dos mesmos. 

3.4 – Em todos os serviços, deverão ser observadas rigorosamente as recomendações dos 

fabricantes dos materiais utilizados, quanto ao método executivo e às ferramentas apropriadas a 

empregar. 

 
4 – PROPOSTA DE PREÇO 
 

4.1 – A Proposta de Preço deverá incluir todos os custos diretos e indiretos, seja qual for seu 

título ou natureza, englobando taxas, fretes, remunerações, despesas fiscais e financeiras, 

despesas administrativas, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e quaisquer 
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despesas extras e necessárias julgadas essenciais ao cumprimento do objeto da presente 

contratação.   

4.2 – O julgamento das propostas será pelo menor preço global. 

4.3 – O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de 

sua apresentação. 

4.4 – Caso o equipamento cotado (item 01) não for o indicado como referência, as proponentes 

deverão incluir, no Envelope 1 – “Proposta Comercial”, a documentação técnica oficial 

(catálogos, prospectos, folders ou cópia impressa de página do sítio na Internet) referente aos 

equipamentos ora licitados para verificação da conformidade técnica da proposta com 

requisitos estabelecidos no anexo VII (Termo de Referência).  

4.5 – O Envelope 1 – “Proposta Comercial” deverá conter, além da proposta, a Planilha de 

Preços Unitários (anexo IX). 

 
6 – DESCRIÇÃO, QUANTITATIVO E VALOR ESTIMADO 
 

ITEM 01 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

Preço Referência 
Item Especificação Unid. Quant. V. Unit 

(R$) 
Subtotal 

(R$) 
1.1 – Fornecimento e instalação de Central de 
Alarme de incêndio Endereçável, com 2 baterias 
seladas tipo gel 127Vcc/7,5 Ah com substituição da 
Central existente. Referência: Global Fire 
Equipament (GFE)/Ezalpha Trident JunoNetJ-NET-
EN54-SC-0003 ou similar. 

unid. 1 5.868,00 5.868,00 

1.2 – Fornecimento de Sirene Endereçável 
(indicador audiovisual), com instalação de 17 
unidades. Referências: GFE/Ezalpha Valk Asb, 
Zeta Alarm Systems - ZAMT/R ou similar.  

unid. 18 202,00 3.636,00 

1.3 – Fornecimento de Acionador Manual 
Endereçável com tampa, com instalação de 17 
unidades (com tampa protetora). Referências: 
GFE/Ezalpha AM END Flap II, Zeta Alarm Systems  
ZT-CP2/AD ou similar.  

unid. 18 128,00 2.304,00 

1.4 – Fornecimento de Módulo Monitor de Contato 
Seco (com caixa de fixação), com instalação de 17 
unidades. Referências: GFE/Ezalpha MMSU, 
Notifier FMM-1 ou similar. 

unid. 18 104,00 1.872,00 

1.5 – Fornecimento de Válvula de Fluxo, com 
instalação de 17 unidades. Referências: Wimp-56, 
KF-100 ou similar. 

unid. 18 425,00 7.650,00 

01 

 

1.6 – Serviço de treinamento de pessoal do TCM-RJ 
para utilização do sistema (20 funcionários). vb 1 2.000,00 2.000,00 

VALOR TOTAL ESTIMADO ITEM 01 (R$): 23.330,00 
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ITEM 02 – SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA RECUPERAÇÃO DOS LOCAIS DE 
INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE PREVENÇÃO DE 
INCÊNDIOS E ALARMES. 

Preço Referência 
Item Especificação Unid. Quant. V. Unit 

(R$) 
Subtotal 

(R$) 
2.1 – Serviços Técnicos Gerais  
2.1.1 – ART - Profissionais Responsáveis pelo 
Serviço/Projeto (Despesas Legais) vb 1 550,00 550,00 

2.1.2 – Máquinas e Ferramentas (Instalações 
Provisórias) vb 1 900,00 900,00 

2.1.3 – E.P.I. (Despesas Gerais) vb 1 1.200,00 1.200,00 

2.1.4 – Transporte Horizontal dos Materiais 
(Despesas Gerais) vb 1 600,00 600,00 

2.1.5 – Desmobilização Final e limpeza para Entrega 
(Despesas Gerais) vb 1 1.200,00 1.200,00 

2.1.6 – Engenheiro (Administração Local) mês 2 5.000,00 10.000,00 
2.2 – Demolições  
2.2.1 – Rasgos em alvenarias para passagem de 
Tubulações de Φ3/4". m 36 8,00 288,00 

02 

2.2.2 – Retirada e transporte de entulho. m³ 3 60,00 180,00 
2.3 – Revestimentos  
2.3.1 – Chapisco e Emboço. m2 5,2 40,00 208,00 
2.4 – Forros  
Recolocação com Recomposição do Forro Modular  
Existente m2 21 27,00 567,00 

Complementação do Forro Existente (gesso) m2 65 100,00 6.500,00 
2.5 – Instalações  
2.5.1 – Eletroduto, Curvas e Luvas de aço-carbono 
galvanizado, rígido, Φ1" fornecido com braçadeiras e 
acessórios de fixação na fachada externa do prédio. 

m 50 22,00 1.100,00 

2.5.2 – Caixa de Passagem de sobrepor, 4"x4", em 
aço, grau de proteção IP65. unid 18 75,00 1.350,00 

2.5.3 – Eletroduto, Curvas e Luvas de PVC anti-
chama, rígido, com abraçadeiras ø3/4". m 98 13,50 1.323,00 

2.5.4 – Eletroduto, Curvas e Luvas de PVC anti-
chama, rígido, com abraçadeiras ø 1". m 12 18,00 216,00 

2.5.5 – Cabo blindado Φ 2 x 1,5mm2 com 
isolamento em PVC anti-chama.                 m 300 5,50 1.650,00 

2.5.6 – Caixa de passagem de embutir, com buchas 
e arruelas 4x2". unid 42 7,50 315,00 

2.5.7 – Prensa cabos (para cabo 2 x Φ1,5mm2). unid 18 15,00 270,00 
2.6 – Tratamentos  
2.6.1 – Emassamento e Pintura Acrílica Paredes. m2 126 40,00 5.040,00 

02 

2.6.2 – Emassamento e Pintura PVA Tetos de 
Gesso. m2 45 35,00 1.575,00 

VALOR TOTAL ESTIMADO ITEM 02 (R$): 35.032,00 
VALOR ESTIMADO OFICIAL (GLOBAL) (R$): 58.362,00 
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7 – LOCAIS DE INSTALAÇÃO DA CENTRAL E PONTOS DE ALARME 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 – ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DOS EQUIPAMENTOS (ITEM 01) 
 

Para que seja possível a perfeita conformidade com o disposto na NBRs 17240, bem como a 

norma UE-EN 54, levando em consideração a especificidade do serviço, o pessoal e as 

instalações deste Tribunal, os equipamentos a serem adquiridos deverão possuir as seguintes 

especificações: 

Subitem 1.1 – Central de Alarme de Incêndio  

Referência: Global Fire Equipament (GFE)/Ezalpha Trident JunoNetJ-NET-EN54-SC-0003 ou 

similar.  

Quantidade: 01 

Capacidade de integração em rede.  

Nº de laços: 3 ou 4 laços - Máx 275 mA por laço 

Saída de sirenes: 2x 28 V DC / 500 mA cada 

Relés auxiliares. Alarme/Sub-painel: 2x 50 VAC / DC 1 A resistivo 

Relés auxiliares. Avaria/Sub-painel: 1x 50 VAC / DC 1 A resistivo 

Saída de alimentação auxiliar: 28 V DC 600 mA 

Saídas adicionais: saída multiplexada até 384 zonas 

Alimentação principal: 85-265 V AC, 50/60Hz 

Alimentação secundária: 28 V DC Nominal 

Baterias internas: 2 x 12V 12AH 

Temperatura de funcionamento: de 0ºC até 40ºC 

Umidade relativa / Índice Proteção: Máx. 95% sem condensação 

Local Central de Comando Ponto de alarme 

Subsolo --- 01 
Térreo  01 02 

Sobreloja --- 01 

2º pavimento --- 01 

3º pavimento --- 01 

4º pavimento --- 01 

5º pavimento --- 01 

6º pavimento --- 01 

7º pavimento --- 01 

8º pavimento --- 01 

9º pavimento --- 01 

10º pavimento --- 01 

11º pavimento --- 01 

12º pavimento --- 01 

13º pavimento --- 01 

14º pavimento --- 01 

TOTAL: 01 17 
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Subitem 1.2 – Sirene Endereçável 

Referências: GFE/Ezalpha Valk Asb, Zeta Alarm Systems - ZAMT/R ou similar.  

Quantidade: 18 

Sirene com alarme audiovisual. 

Cor: Vermelha 

Volume de som: 94 dB 

Iluminação: led vermelho 

Temperatura de operação: de 0ºC até 50ºC 

Umidade relativa / Índice Proteção: máximo 95% sem condensação 
 

Subitem 1.3 – Acionador Manual  

Referências: GFE/Ezalpha AM END Flap II, Zeta Alarm Systems  ZT-CP2/AD ou similar.  

Quantidade: 18 

Acionamento: Acionador Endereçável 

Cor: Vermelha 

Proteção contra acionamento: Tampa acrílica 

Indicação de alarme: Led vermelho 

Temperatura de operação: de 0ºC até 50ºC 

Umidade relativa / Índice Proteção: Máx. 95% sem condensação 
 

Subitem 1.4 – Módulo monitor  

Referências: GFE/Ezalpha MMSU, Notifier FMM-1 ou similar.  

Quantidade: 18 

Tipo de módulo: endereçável 

Modo de fixação: por caixa de fixação 

Temperatura de operação: de 0ºC até 50ºC 

Umidade relativa / Índice Proteção: máximo 95% sem condensação 
 

Subitem 1.5 – Válvula de fluxo  

Referências: Wimp-56, KF-100 ou similar.  

Quantidade: 18 

Tipo de chave: endereçável 

Diâmetro: 2,5 pol 

Temperatura de operação: de 0ºC até 50ºC 

Pressão máxima: 10kgf/cm2 
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9 – QUALIFICAÇÃO DAS EMPRESAS 
 

Atinente à Qualificação Técnica (Envelope 2 – “Documentação” – item 7.2.3 do Edital), a 

licitante deverá apresentar a documentação abaixo discriminada: 

a) 01 (um) ou mais atestados de desempenho satisfatório, devidamente registrado na 

entidade profissional competente (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA), 

fornecido por entidade de direito público ou privado para a qual o licitante tenha prestado 

serviços da mesma natureza, indicando os respectivos locais, quantidades, prazos e demais 

características que possam comprovar a capacidade do licitante em atender às demandas do 

Tribunal de Contas, descritas no Termo de Referência. 

b) Registro da licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA. 

c) comprovação de possuir no seu quadro técnico permanente, na data da licitação, profissional 

de nível superior (responsável técnico), com formação em engenharia, a quem caiba a 

supervisão e o gerenciamento dos serviços, tendo em vista a complexidade e, principalmente, a 

responsabilidade das atividades previstas. A comprovação de que o profissional de nível superior 

(responsável técnico) seja integrante do quadro permanente da licitante, far-se-á mediante a 

apresentação: 

c.1) da Ficha de registro de empregado devidamente registrada na Delegacia Regional do 

Trabalho – DRT ou Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS. 

Observação: para o caso das empresas devidamente autorizadas para o uso de sistemas 

informatizados para prática de tais atos, caberá a estas empresas comprovar regularidade do 

citado registro. 

c.2) do Contrato Social ou Estatuto, devidamente registrado, quando diretor ou sócio da 

empresa. 

c.3) do Contrato de Prestação de Serviços, quando se tratar de profissional autônomo. 

d) Registro do responsável técnico no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – 

CREA. 

e) Credenciamento/registro no Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro - 

CBMERJ, comprovando condições de projetar, instalar e conservar as instalações e sistemas 

fixos de segurança contra incêndios. 

 
10 – FISCALIZAÇÃO 
 

10.1 – A fiscalização da execução dos serviços caberá à Assessoria de Segurança Institucional 

(ASEG) ou a quem dela proposto seja, a quem incumbirá a prática de todos e quaisquer atos 

próprios ao exercício desse Edital. 
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10.2 – A existência e atuação da Fiscalização em nada restringem a responsabilidade da 

Contratada, no que concerne aos serviços contratados, à sua execução e as consequências e 

implicações próximas ou remotas, perante o TCMRJ, ou perante terceiros do mesmo modo que a 

ocorrência de eventuais irregularidades na execução dos serviços contratados não implica em 

corresponsabilidade do TCMRJ, ou de seus prepostos. 

10.3 – Ficam reservados à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer 

caso singular, duvidoso ou omisso, não previsto nesta contratação, nas especificações e em tudo 

mais que, de alguma forma, se relacione, direta ou indiretamente com os serviços ora licitados. 

 
11 – VISTORIA TÉCNICA 
 

11.1 – Com o propósito de obter informações sobre todos os dados e elementos que possam vir 

a ter influência no valor da proposta e na execução dos serviços, as licitantes poderão agendar 

vistoria técnica nas dependências do prédio sede do Tribunal de Contas, em dias úteis, exceto a 

data do recebimento das propostas (item 1.2 do Edital), no horário de 10:00 às 16:00 horas, por 

meio dos telefones 3824-3609 ou 3824-3619. 

11.2 – A Contratada será a única e a exclusiva responsável por ocorrências de eventuais 

prejuízos em virtude de sua omissão na verificação das condições ou dos locais da prestação 

dos serviços ora licitados.  

 
12 – NORMAS TÉCNICAS 
 

Devem ser observadas, na execução dos serviços, as disposições: 

a) dos Códigos, Normas, Leis, Decretos, Portarias e Regulamentos aplicáveis dos órgãos 

públicos federais, estaduais e municipais e das concessionárias de serviços públicos; 

b) das normas da ABN; 

c) da norma NBR 17240; 

d) da norma UE-EN 54; 

e) da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 

 
13 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

13.1 – Executar, com perfeição e segurança, todos os serviços descritos, indicados ou 

mencionados neste T.R., fornecendo todos os materiais, mão de obra e equipamentos 

necessários, sendo responsável pela existência de todo e qualquer vício, irregularidade ou 

simples defeito de execução, mesmo após o recebimento dos serviços, obrigando-se a repará-los 

de imediato. 
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13.2 – Comunicar, por escrito, ao Contratante quaisquer erros ou incoerências verificadas, não 

sendo, a eventual existência de falhas, razão para execução incorreta de serviços de qualquer 

natureza. 

13.3 – Empregar profissionais devidamente habilitados na execução dos serviços, sendo-lhe 

vedado subempreitar totalmente os serviços, sendo permitida a subempreitada parcial 

comprovada a idoneidade técnica do subempreiteiro, a critério da Fiscalização. 

13.4 – Fornecer, às suas expensas, transporte, estadia, refeições e equipamentos de segurança 

a seu pessoal designado para a execução dos serviços. 

13.5 – Manter seus empregados e/ou preposto, quando em serviços, devidamente identificados, 

mediante o uso permanente de crachás. 

13.6 – Comunicar com antecedência de 1 (um) dia, ao TCMRJ, relação de empregados que irão 

trabalhar em dia ou horário sem expediente.  

13.7 – Submeter à aprovação do Contratante o nome do profissional responsável pela execução 

da obra, que deverá dar assistência diária à mesma, combinando um horário comum de 

permanência no local dos serviços com a Fiscalização. 

13.8 – Excluir imediatamente de sua equipe qualquer integrante que a Fiscalização, no interesse 

da obra, julgue incompetente ou inadequado à consecução dos serviços, sem que se justifique, 

nesta situação, atraso no cumprimento dos prazos contratuais. 

13.9 – Não interferir, nem permitir que os seus serviços interfiram nas atividades rotineiras do 

TCMRJ. 

13.10 – Não utilizar qualquer dependência ou instalação do TCMRJ, a não ser que por este 

expressamente autorizado a fazê-lo, restringindo o trânsito de seu pessoal aos locais específicos 

da realização dos serviços, não percorrendo outras instalações; 

13.11 – Manter absoluto sigilo de todos os dados, documentos e informações do TCMRJ que vier 

a ter acesso por ocasião da prestação dos serviços, obrigando-se a não divulgá-los a terceiros 

sem o prévio e expresso consentimento por escrito dele, TCMRJ. 

13.12 – Dar livre acesso a todos os locais da execução dos serviços, sem exceção, à 

Fiscalização, mantendo em perfeitas condições, a critério desta, escadas, elevadores, andaimes 

e outros dispositivos necessários à vistoria. 

13.13 – Fornecer e manter, no local da execução dos serviços Livro de Ocorrências, em modelo 

aprovado pela Fiscalização. Por meio dele a Contratada deverá tomar conhecimento das 

observações e interpelações da Fiscalização e nele registrando, obrigatoriamente, data, nome do 

responsável pelo preenchimento, número de identidade, relação dos empregados do dia e suas 

respectivas funções, descrição dos serviços executados no dia, as condições meteorológicas 

prejudiciais ao andamento dos serviços, as falhas nos serviços de terceiros não sujeitos à sua 
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ingerência, as consultas à Fiscalização, as datas de conclusão das etapas caracterizadas de 

acordo com o cronograma da obra, os acidentes de trabalho, as respostas às interpelações da 

Fiscalização e a eventual escassez de material que resulte em dificuldade para execução dos 

serviços em tempo hábil. 

13.14 – Cumprir as prescrições referentes às Leis Trabalhistas, de Previdência Social e de 

Seguro de Acidentes do Trabalho. 

13.15 – Ressarcir os eventuais prejuízos causados à Contratante e/ou terceiros, provocados por 

ineficiência ou irregularidades cometidas por seus empregados ou prepostos, na execução dos 

serviços objeto do contrato. 

13.16 – Não alterar as especificações técnicas dos equipamentos sem a prévia e expressa 

concordância, por escrito, do fabricante; 

13.17 – Efetuar o pagamento de impostos, taxas e outras obrigações financeiras que incidam ou 

venham incidir sobre a execução dos serviços. 

13.18 – Apresentar, com antecedência, à Fiscalização, amostras dos materiais a utilizar que, 

uma vez aprovadas, passarão a fazer parte do mostruário oficial para fins de confrontação com 

partidas de fornecimento. 

13.19 – Retirar do local de execução dos serviços os materiais não especificados ou rejeitados 

pela Fiscalização. 

13.20 – Transportar para local de execução dos serviços indicado pela Fiscalização os materiais 

aproveitáveis proveniente de demolições - que pertencerão, a menos que indicado em contrário, 

ao Contratante - e dele retirar os materiais inservíveis, às suas expensas. 

13.21 – Utilizar modernos e eficientes equipamentos e ferramentas necessárias à boa execução 

dos serviços e empregar os métodos de trabalho mais eficientes e seguros. 

13.22 – Encaminhar, ao Contratante, cronogramas, quadros demonstrativos de produção, análise 

de materiais, corpos de prova e outros elementos informativos relativos aos serviços contratados. 

13.23 – Fornecer cópias do resultado de ensaios ou testes de materiais ou serviços a seu cargo 

à Fiscalização, sendo que a retirada de amostras e o preparo de corpos de prova serão 

executados com assistência da Fiscalização, cabendo a esta aprovar previamente o laboratório 

onde serão realizados os ensaios e testes; 

13.24 – Transportar, manusear e armazenar com o maior cuidado possível, evitando-se choques, 

pancadas ou quebras, os vários materiais a empregar nos serviços, sendo que aqueles sujeitos a 

danos por ação da luz, calor, umidade ou chuva deverão ser guardados em ambiente adequados 

à sua proteção, até o momento de sua utilização. 

13.25 – Tomar as providências necessárias para que, sempre que a execução dos serviços 

depender de aprovação de outras entidades (concessionárias de abastecimento elétrico, de água 
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e de gás e de serviços de telefonia e saneamento, Corpo de Bombeiros, etc), seja obtida em 

tempo hábil, para não atrasar o início da utilização, que deverá coincidir com a entrega dos 

serviços, cabendo-lhe, ainda, providenciar as vistorias, testes e aprovações de materiais, 

equipamentos e instalações exigidos por aquelas entidades, quando for o caso, arcando com o 

pagamento das taxas e emolumentos correspondentes. 

 
14 – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 

14.1 – Permitir o acesso aos empregados da Contratada, devidamente identificados, às suas 

dependências para execução do objeto contratado. 

14.2 – Comunicar à Contratada, as possíveis irregularidades detectadas na execução dos 

serviços. 

14.3 – Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, formalizado por meio de Nota de 

Empenho, bem como atestar na Nota Fiscal/Fatura após constatado o atendimento, durante o 

mês, de todos os itens contratados.  

14.5 – Rescindir o Contrato, formalizado por meio de Nota de Empenho, nos termos dos artigos 

77 a 80 da Lei nº 8.666/93. 

 
15 – PROJETO 
 

15.1 – Os desenhos e especificações de serviços integrantes de cada projeto deverão ser 

examinados cuidadosamente pelos licitantes, podendo ser esclarecidas as eventuais dúvidas 

junto ao Contratante até a data prevista para tanto no Edital.  

15.2 – Quando determinada nas especificações do projeto à apresentação pela Contratada de 

detalhes de execução para aprovação prévia da Fiscalização, os originais respectivos, tanto das 

pranchas quanto dos memoriais descritivos e de cálculo, deverão ser feitos em arquivos 

eletrônicos e entregues em CD-ROM, e ficarão fazendo parte dos arquivos do Contratante. 

15.3 – A aprovação por parte da Fiscalização ou do Contratante de detalhes elaborados pela 

Contratada não a exime de responsabilidade por erros ou falhas que os mesmos possam conter. 

15.4 – Caso haja divergência entre este documento e os desenhos, caberá a Fiscalização decidir 

a respeito. A Contratada não poderá se eximir de realizar qualquer serviço mencionado neste 

documento, planilha orçamentária e/ou desenhos anexos. 

15.5 – Qualquer medida ou dimensão deverá ser obtida diretamente no local e não através de 

escala dos desenhos. 

15.6 – Em caso de dúvidas ou omissões do Projeto, caberá à Fiscalização fixar o que julgar mais 

indicado, comunicando por escrito à Contratada a solução adotada. 
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16 – LOCAL DE TRABALHO E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 
 

16.1 – Correrão exclusivamente por conta da Contratada todas as despesas com relação à 

construção, manutenção e administração do local da execução dos serviços. 

16.2 – O acesso ao local da execução dos serviços, se restringirá, ao elevador de serviço ou pela 

escada. O transporte e descarte de materiais deverá ocorrer fora de horário de expediente (antes 

da 9h e depois das 18h) sendo a entrada pelo portão de ferro do hall dos elevadores, que ficará 

constantemente fechado e somente deverá ser aberto por servidor deste TCMRJ, que ficará 

responsável pela verificação de pessoas e materiais. 

16.3 – A Contratada deverá fornecer a relação de empregados que trabalharão na execução do 

serviço com as respectivas fotocópias das carteiras de identidade. O controle de acesso ao local 

da execução dos serviços será realizado por servidor do TCMRJ, sendo vedada a entrada de 

pessoas estranhas. Qualquer alteração na relação supracitada deverá ser comunicada 

previamente a Fiscalização. 

16.4 – A utilização do banheiro por operário da Contratada será exclusivamente próximo ao local 

dos serviços, sendo vedado o seu deslocamento nos demais andares do prédio não afetos aos 

trabalhos. 

16.5 – A Contratada será responsável pela manutenção da ordem nas áreas sob sua 

responsabilidade, mantendo serviço de vigilância no local dos serviços, até a conclusão dos 

trabalhos, quando aplicável. 

16.6 – O Contratante em hipótese alguma responderá por eventuais danos ou perdas de 

materiais e equipamentos da Contratada que venham a ocorrer nas áreas de propriedade do 

TCMRJ. 

16.7 – Deverão ser mantidas as redes e tubulações de água, energia, esgotos sanitários, águas 

pluviais, telefônicas, etc. que passem pelo local da obra e que não tenha intervenção prevista 

nesse projeto de forma que não seja prejudicado ou interrompido, em nenhuma hipótese, o 

funcionamento dos sistemas de abastecimento e serviços correspondentes desse TCMRJ. 

 
17 – MATERIAIS A EMPREGAR 
 

17.1 – A não ser quando especificado em contrário, os materiais a serem empregados nos 

serviços serão todos novos, de primeira qualidade (assim entendida a gradação de qualidade 

superior, quando existirem diferentes gradações de qualidade de um mesmo produto) e de 

acordo com as especificações da ABNT, sendo expressamente vedado o uso de material 

improvisado em substituição ao especificado, assim, como não se admitirá a adaptação de 
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peças, seja por corte ou por outro processo, a fim de usá-las em substituição a peças 

recomendadas e de dimensões adequadas. 

17.2 – A Fiscalização examinará todos os materiais recebidos para execução dos serviços antes 

de sua utilização e poderá impugnar o emprego daqueles que, a seu juízo, forem julgados 

inadequados. Neste caso, em presença do responsável pela execução da obra, serão retiradas 

amostras para a realização de ensaios de caracterização das qualidades dos materiais, quando 

aplicável. 

 
18 – SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAIS 
 

Quando houver motivos ponderáveis para a substituição de um material especificado por outro, a 

Contratada, em tempo hábil, apresentará, por escrito à Fiscalização, a proposta de substituição, 

instruindo-a com as razões determinantes do pedido e orçamento comparativo, sendo que sua 

aprovação só poderá efetivar-se quando a Contratada: 

a) firmar declaração de que a substituição se fará sem ônus para o Contratante; e 

b) apresentar provas de equivalência técnica do produto proposto em substituição ao 

especificado, compreendendo, como peça fundamental, o laudo de exame comparativo dos 

materiais, efetuado por laboratório tecnológico idôneo, a critério do Contratante. 

 
19 – MEDIDAS DE SEGURANÇA 
 

19.1 – A execução dos serviços deverá ser realizada com a adoção de todas medidas relativas à 

proteção dos trabalhadores e de pessoas ligadas à atividades da Contratada, observadas as leis 

em vigor. 

19.2 – A Contratada deverá fornecer a seus empregados uniforme para a execução dos serviços, 

composto de: calça comprida, blusa ou jaqueta, botas. Para os serviços de demolição, pintura, 

impermeabilização ou similares deverá ser fornecido ainda óculos de proteção, luvas e capacete. 

19.3 – É expressamente proibida a permanência de operários no local de execução dos serviços 

ou nas dependências do TCMRJ, descalços, com chinelo, bermuda ou sem camisa. 

19.4 – Caso for constatado pela Fiscalização o descumprimento do exposto acima, é facultado 

ao TCMRJ à aplicação das penalidades previstas no Edital do certame licitatório.  

19.5 – Compete à Contratada tomar as providências para a colocação, às expensas próprias, de 

placas e sinais luminosos de advertência ou orientação onde for necessário quanto à segurança; 

19.6 – O Contratante não assumirá responsabilidade por acidentes que ocorrerem nos locais de 

execução dos serviços e nem atuará como mediador em conflitos que deles resultem. 

19.7 – A Contratada manterá Seguro de Acidentes do Trabalhador para todos os seus 

empregados que exerçam atividades nos locais de trabalho e responderá, nos termos da 
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legislação vigente, por qualquer acidente ocorrido com o pessoal, material, instalações e 

equipamentos sob a sua responsabilidade, bem como de terceiros, durante a execução dos 

serviços. 

 
20 – DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS SERVIÇOS  
 

20.1 – Será vedada a emissão de ruídos na execução do serviço durante o horário da Sessão 

Plenária desta Corte de Contas. 

20.2 – Durante os serviços, todos os equipamentos, máquinas, e demais bens existentes 

próximos ao local de trabalho, deverão ser devidamente protegidos de choques e quedas de 

poeira. 

20.3 – Na fase de mobilização, a empresa Contratada deverá consultar a Administração sobre a 

disponibilidade de espaço vago, disponível no interior do Tribunal, para armazenamento de 

materiais e equipamentos de uso da Contratada para execução dos serviço. 

20.4 – A Contratada deverá substituir a Central de detecção e alarme de incêndio atualmente 

instalada pela nova Central. 

20.5 – Instalar chaves de fluxo e módulo monitor na entrada da tubulação de incêndio em cada 

pavimento do prédio sede do TCMRJ. 

20.6 – Instalar sirene endereçável com indicador áudio visual e acionador manual em local de 

fácil acesso em cada pavimento do prédio do TCMRJ. 

20.7 – Toda instalação deverá ser gerenciada pela Contratada por meio da supervisão de 

Engenheiro credenciado no CREA. 

20.8 – Na área interna do prédio a tubulação deverá ser embutida nas paredes ou sob forro no 

teto. Os eletrodutos embutidos na parede poderão ser em PVC. Na parte externa do prédio, a 

tubulação deverá ser em aço galvanizado aparente. 

20.9 – Os desenhos/plantas fornecidos servem meramente como orientação preliminar, cabendo 

a Contratada a definição de todos os locais de instalação, após aprovação da Contratante; 

20.10 – Caberá a Contratada definir no local, caso a caso, o melhor trajeto para a tubulação. O 

mesmo quanto à instalação das sirenes e acionadores de forma que não serão permitidas 

tubulações aparentes nas áreas de circulação. 

20.11 – A Contratada deverá utilizar mão de obra especializada, qualificada e em quantidade 

suficiente à perfeita execução dos serviços. 

20.12 – Cabe à contratada perfurar paredes, remover forros, recompor alvenaria, pinturas, forros 

de teto, etc., ou seja, todo o serviço necessário para que seja executado o encaminhamento da 

tubulação e posteriormente recomposto o local da mesma forma que estava antes da intervenção 

realizada. 
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20.13 – Cabe a Contratada realizar todos os testes de estanqueidade da tubulação e 

funcionamento do sistema de alarme. 

20.14 – A Contratada deverá fornecer treinamento para o pessoal do TCM-RJ (20 pessoas) 

quanto ao funcionamento completo da Central de Incêndio e demais equipamentos associados. 

 
21 – PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS E DOS 
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO 
 

21.1 – O prazo de entrega e instalação do objeto da presente contratação é de 60 (sessenta), 

contados a partir da retirada da respectiva Nota de Empenho.  

21.2 – A data da entrega dos equipamentos do Sistema de Prevenção de Incêndio e Alarmes 

(item 01), deverá ser agendada com antecedência mínima de 03 (três) dias úteis junto a 

Assessoria na Segurança Institucional – ASEG, pelo telefone (21) 3824 3503. 

21.2.1 – A Contratada deverá garantir o perfeito funcionamento do sistema pelo prazo de 12 

(doze) meses após a instalação no tocante a problemas na instalação ou de fabricação dos 

equipamentos, realizando os reparos ou a substituição de peças livres de custo por parte do 

TCMRJ. 

21.3 – Os serviços de recuperação dos locais de instalação dos equipamentos do Sistema de 

Prevenção de Incêndio e Alarmes (item 02) deverão ser entregues em perfeitas condições de 

acabamento e de funcionamento, entregues livre de resíduos, e materiais inservíveis 

remanescentes da construção. 

21.3.1 – Todas as instalações provisórias deverão ser desmontadas e retiradas do local ao 

término dos serviços, quando convier ao Contratante. 

21.3.2 – Todo entulho e restos de materiais deverão ser retirados do local da obra, às expensas 

da Contratada. 

21.3.3 – Todos os pisos, tetos, vidros e paredes da região dos trabalhos deverão ser limpos, 

lavados e se apresentarem isentos de respingos de tintas decorrentes dos trabalhos executados. 

21.3.4 – Os serviços executados, bem como os materiais utilizados deverão apresentar garantia 

mínima de 5 anos, contados a partir do recebimento definitivo dos serviços, pela Contratante. 

 
22 – CONVENÇÕES 
 

22.1 – Para fins deste Termo de Referência, os termos abaixo têm os seguintes significados: 

a) Contratante - autoridade responsável pela contratação dos serviços; 

b) Contratada - pessoa jurídica responsável pela execução dos serviços; 



 Processo: 040/0212/2014 

 Data: 10/01/2014 Fls  

      

 Rubrica 

 

PREGOEIRO/TCMRJ 
 LICITAÇÃO POR PREGÃO Nº TCMRJ 002/2014 – ANEXO VII  
  

15-15 

c) Fiscalização - indivíduo ou comissão representante do Contratante junto à Contratada, 

designado(a) para verificar, de modo sistemático, o cumprimento de todas as disposições 

contratuais e ordens complementares, em todos os seus aspectos; 

d) TCMRJ – Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro; 

e) ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas; 

i) NBR - Norma Brasileira Registrada do SINMETRO; 

j) SINMETRO - Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial; 

k) DIN - Normas Industriais Alemãs; 

l) LEI Nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, da Presidência da República. 

22.2 – São utilizadas, neste documento, as seguintes notações: 

 

l largura c comprimento, cimento 
p profundidade esp espessura 
h altura t traço 
a areia s saibro 
k cal b2 brita nº 2 
â ângulo de Di diâmetro interno 

De diâmetro externo ref produto-de-referência 
mod modelo doc documento 

q quantidade max máximo 
min mínimo g granilha de mármore 
cf conforme pgf parágrafo 
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TERMO DE VISTORIA – ANEXO VIII 
 

 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº TCMRJ 002/2014. 
 

Data: 11 de junho de 2014 – Horário: 14:30 horas 
 
 Declaramos que realizamos visita técnica no edifício sede do 
TCMRJ, tomando conhecimento de todos os dados e elementos referentes 
ao objeto da presente licitação, descritos no Termo de Referência (anexo 
VII) do presente Edital. 
 

                                         Rio de Janeiro,       de                de 2014. 
 

 

          ____________________________ 
                                                                   Assinatura do declarante 
 
Nome do declarante: ____________________________________________ 
 
RG:  _____________________     Cargo: ______________________________ 
 
Empresa: _______________________________________________________ 
 
E-mail: _____________________________  Telefone:_____________________ 
 

 

  Atestamos que a empresa ________________________ 
efetuou visita à sede do TCMRJ, onde serão realizados os serviços objeto 
do Pregão Nº TCMRJ 002/2014. 

     
                                      Rio de Janeiro,       de                  de  2014. 

 
 
          ______________________________________ 
                                                            Assinatura e carimbo servidor TCMRJ. 
                                                          








