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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064/2013 

 

1 - INTRODUÇÃO 

 

O ESTADO DO RIO DE JANEIRO, pelo INSTITUTO VITAL BRAZIL (Centro de Pesquisas, 

Produtos Químicos e Biológicos), ora denominado ÓRGÃO LICITANTE, com sede na Rua Maestro 

José Botelho, 64 - Vital Brazil - Niterói - RJ - CEP: 24.230-410, torna público que, devidamente 

autorizada pelo Diretor Presidente, ora denominado Autoridade Competente, na forma do disposto no 

processo administrativo nº E-08/005/000807/2013, que no dia, hora e local indicados no item 3 deste 

Edital, será  realizada licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO 

GLOBAL POR LOTE, que será regido pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, pelos 

Decretos Estaduais nº 31.863 e 31.864, ambos de 16 de setembro de 2002, com aplicação subsidiária 

da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei Estadual nº 287, de 04 de dezembro de 1979, Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Decreto Estadual nº 3.149, de 28 de abril de 1980, 

Decreto Estadual nº 42.063 de 06 de outubro de 2009, Decreto Estadual nº 33.925, de 18 de setembro 

de 2003, Decreto Estadual nº 42.091, de 27 de outubro de 2009, Decreto Estadual nº 42.301, de 12 de 

fevereiro de 2010, Resolução SEPLAG nº 429, de 11 de janeiro de 2011, e respectivas alterações, 

demais Resoluções editadas pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e disposições legais 

aplicáveis e do disposto no presente Edital.   

 

1.1 - 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. 

 

1.2 - As retificações deste Edital, por iniciativa oficial ou provocada por eventuais impugnações, 

obrigarão a todos os licitantes e deverão 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.  

 

1.3 - O Edital se encontra disponível no endereço eletrônico www.compras.rj.gov.br, e no portal do 

ÓRGÃO LICITANTE, na página www.vitalbrazil.rj.gov.br, opção: “Licitações” podendo, 

alternativamente, ser adquirido mediante a apresentação de um CD, das 09h00min as 12h00min e das 

13h00min as 16h00min, junto a INSTITUTO VITAL BRAZIL, Rua Maestro José Botelho, 64 - Vital 

Brazil - Niterói, na Sala da Comissão de Licitação. 

 

1.4 - Os interessados poderão solicitar esclarecimentos acerca do objeto deste Edital ou interpretação 

de qualquer de seus dispositivos em até 02 (dois) dias úteis anteriores à abertura da sessão, por 

escrito, no seguinte endereço: Rua Maestro José Botelho, 64 - Vital Brazil - Niterói - RJ, das 09h00min 
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as 12h00min e das 13h00min as 16h00min, ou ainda, através dos telefones (21) 2711-9236 e (21) 

2711-9223, ramal 172, ou e-mail licitacao@vitalbrazil.rj.gov.br.  

 

1.4.1 - 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.   

 

1.5 - Os interessados poderão formular impugnações ao presente Edital em até 02 (dois) dias úteis 

anteriores à abertura da sessão, no seguinte endereço: Rua Maestro José Botelho, 64 - Vital Brazil - 

Niterói - RJ, das 09h00min as 12h00min e das 13h00min as 16h00min, ou ainda, através dos telefones 

(21) 2711-9236 e (21) 2711-9223, ramal 172, ou e-mail licitacao@vitalbrazil.rj.gov.br.   

 

1.5.1 - Caberá ao Diretor Presidente decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro 

horas).  

 

1.6 - Tanto a resposta às impugnações quanto aos pedidos de esclarecimento serão divulgados 

mediante nota no endereço eletrônico www.compras.rj.gov.br, localizado pelo número da licitação no 

portal, na parte relacionada a futuras licitações, assim como na página eletrônica do ÓRGÃO 

LICITANTE, ficando as empresas interessadas obrigadas a acessá-lo para a obtenção das 

informações prestadas.  

 

2 - DO OBJETO  

 

2.1 - O objeto do presente Pregão Eletrônico é a Aquisição de equipamentos para o Sistema de 

Climatização para as áreas de Produção de Imunobiológicos e de Produção de Soros, incluindo 

instalação e certificação, conforme especificação detalhada no Termo de Referência (Anexos I).   

 

2.2 - A entrega e instalação deverá ser realizada no prazo de até 150 (cento e cinquenta) dias de 

acordo com o cronograma físico e financeiro de desembolso (Anexo XIII), devendo a Nota de 

Empenho ser retirada no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a sua emissão.   

 

2.2.1 - Cabe ao licitante consultar com antecedência os seus fornecedores quanto aos prazos de 

entrega do objeto da aquisição, visando a sua adequada execução.  

 

2.2.2 - Não será admitida justificativa de atraso no fornecimento dos produtos adquiridos que tenha 

como fundamento o não cumprimento da sua entrega pelos fornecedores do licitante. 

 

2.3 - O material deverá estar coberto por garantia total sobre quaisquer defeitos de fabricação. 
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3 - DA ABERTURA   

 

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:  

 

 

EVENTO DATA HORA 

Início do acolhimento das 
propostas 

13/12/2013 09h00min 

Término do acolhimento das 
propostas 

27/12/2013 09h00min 

Abertura da sessão do Pregão 
Eletrônico 

27/12/2013 10h00min 

Endereço Eletrônico www.compras.rj.gov.br 

Número da Licitação no Portal PE 064/13 

 

3.2 - Ocorrendo Ponto Facultativo, ou outro fato superveniente de caráter público, que impeça a 

realização deste evento 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 

 

4.1 - Os recursos necessários à realização das despesas do objeto ora licitado correrão à conta da 

seguinte dotação orçamentária: 

 

FONTE: 010 

PROGRAMA DE TRABALHO: 10.303.0323.2286 

NATUREZA DA DESPESA: 449052.06  

 

5 - TIPO DE LICITAÇÃO E DO VALOR UNITÁRIO MÁXIMO 

 

5.1 - O presente Pregão Eletrônico reger-se-á pelo tipo MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE. 
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5.2 - O valor global máximo aceito pelo ÓRGÃO LICITANTE é de R$ 6.183.190,00 (seis milhões cento 

e oitenta e três mil cento e noventa reais). 

 

6 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

6.1 - Poderão participar deste pregão eletrônico as pessoas físicas ou jurídicas que atuem em ramo de 

atividade compatível com o objeto licitado, registradas ou não no Cadastro de Fornecedores, mantido 

pela SEPLAG. 

 

6.2 - Não será permitida a participação de licitantes suspensos temporariamente pelo ÓRGÃO 

LICITANTE, nos termos do inciso III do artigo 87 da Lei nº 8.666/93.  

 

6.2.1 - Não será admitida a participação de licitantes já incursos na pena do inciso IV do artigo 87 da 

Lei nº 8.666/93, seja qual for o Órgão ou Entidade que tenha aplicado a reprimenda, em qualquer 

esfera da Administração Pública. 

  

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 nº 8.666/93. 

 

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 03 (três) dias úteis da data de 

abertura da sessão, conforme previsto no artigo 5º, parágrafo 2º do Decreto nº 31.864/02. 

 

7.2 - O credenciamento dar-se-á pela atribuição de código para acesso ao SIGA. 
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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 tais como: pessoas que 

irão operar o SIGA, Classes dos itens de Materiais e Serviços que comercializa e informação de todos 

os sócios e representantes legais do licitante. Após essa digitação, o licitante deverá baixar, em local 

indicado no Portal, um arquivo contendo o respectivo Termo de Responsabilidade o qual deverá 

imprimir e assinar. Este Termo de Responsabilidade deverá ser enviado pelo licitante, juntamente com 

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 pelo próprio licitante, a chave de identificação e a senha pessoal e intransferível para acesso 

às funcionalidades do SIGA.  

 

7.3 - O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer 

transação 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 término 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.  
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8.3 - 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. 

 

8.4 - O licitante deverá declarar em campo próprio, no momento do envio de sua Proposta de Preços, 

junto ao SIGA que: 

 

a) Cumpre os requisitos previstos na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, em 

especial quanto ao seu artigo 3º, na forma do artigo 2º do Decreto Estadual nº 42.063, de 06 de 

outubro de 2009, no caso de se enquadrar como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte; 

 

b) Cumpre os requisitos de habilitação previstos neste Edital;  

 

c) A proposta esta de acordo com as exigências previstas neste Edital e que a mesma foi elaborada de 

forma independente, conforme instituído pelo Decreto Estadual nº 43.150, de 24 de agosto de 2011. 

 

8.5 - Em caso de não atendimento do contido no subitem 8.4, o licitante será desclassificado do 

certame. 

 

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 II, 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, ou seja, não será admitida a veiculação do nome da 

empresa ou de seus representantes, utilização de material timbrado ou qualquer outro meio que facilite 

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.  
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9.1.5 - O licitante deverá lançar no sistema eletrônico unicamente o VALOR GLOBAL de cada lote, 

relativo ao somatório do valor de cada item. 

 

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 ou 

reajustamento de preços será considerada.  

 

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 artigo 3º, na forma do Anexo VII 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 SER nº 047/2003, com alteração introduzida pela Resolução SER nº 121/2004, sendo este 

valor considerado para efeito de competição na licitação, demonstrada a dedução no corpo da 

Proposta de Preços - Anexo II. 

 

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 60 (sessenta) 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, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse do ÓRGÃO LICITANTE, 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. 
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10.1.2 - O sistema ficará disponível para a disputa de lances de segunda a sexta-feira, no horário de 

09h00min as 18h00min, 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 10 (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 30 (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 encaminhamento de solicitação de cancelamento de lances.  

 

10.7.2 - Após a finalização do período randômico será aberta pelo Pregoeiro a etapa de classificação. 

Nesta ocasião o licitante poderá solicitar, mediante prévia justificativa, o cancelamento do seu último 

lance ofertado durante o período randômico, o que pode ser aceito ou não pelo Pregoeiro. Caso seja 

aceito, o licitante permanecerá na disputa com o penúltimo lance. 

   

10.7.3 - O período randômico de disputa somente poderá ser iniciado até às 17h20min, tendo em vista 

que, às 18h00min, o sistema será bloqueado automaticamente para envio de lances e continuidade da 

disputa. 
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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 subitem 9.4.  

 

11 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS  

 

11.1 - O julgamento obedecerá ao critério especificado no item 5, sendo R$ 6.183.190,00 (seis milhões 

cento e oitenta e três mil cento e noventa reais), o valor global máximo aceito pela Administração.   

  

11.1.1 - No momento da apresentação da proposta vencedora, considerando o valor do preço total de 

cada item, a mesma deverá ser apresentada com, no máximo, 02 (duas) casas após a vírgula.  

 

11.1.2 - As ofertas dos licitantes não poderão ultrapassar o limite dos preços unitários de cada item do 

lote, conforme apurados pelo ÓRGÃO LICITANTE e consignados na Planilha Estimativa de 

Quantitativo e Preços Unitários - Anexo III do Edital, sob pena de desclassificação da Proposta de 

Preços, ainda que esta consigne o menor global do lote. 

 

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, cabendo decisão, pelo 

Pregoeiro, acerca da aceitação do menor lance ofertado e, ainda, negociação visando a 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% (cinco por cento) 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 05 (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. 
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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. 

 

11.3.4 - O empate entre dois ou mais licitantes somente ocorrerá quando houver igualdade de preços 

entre as Propostas de Preços e quando não houver lances para definir o desempate. Neste caso o 

desempate ocorrerá consoante o critério estabelecido pelo § 2º, do artigo 3º, da Lei nº 8.666/93 e se 

este prevalecer deverá ser realizado, em seguida, um sorteio, em sessão pública a ser designada, para 

a qual todos os licitantes serão convocados. 

 

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 11.3 deste Edital, o 

Pregoeiro poderá negociar com o licitante melhor classificado 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 

ou do lance de menor valor deverá encaminhar para o seguinte endereço: Rua Maestro José Botelho, 

64 - Vital Brazil - Niterói - RJ - CEP: 24.230-410, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis contados do 

encerramento da etapa de lances da sessão pública:  
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a) a documentação de habilitação prevista nos subitens 12.2 a 12.6;  

 

b) a Proposta de Preços relativa ao valor arrematado, inclusive, se for o caso, detalhando a planilha de 

custos, observando o disposto no subitem 11.1.1. 

 

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 Presidente na hipótese de sua interposição.  

  

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 - O Certificado de Registro Cadastral do Estado - CRC, mantido pela Subsecretaria de Recursos 

Logísticos - SUBLO, da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG poderá ser 

apresentado em substituição aos documentos elencados nos subitens 12.2.1, 12.3.1, 12.4.1 e 12.6. 

 

12.1.4.1 - Os licitantes deverão, ainda, apresentar os documentos de qualificação técnica previstos no 

subitem 12.5 e os de qualificação econômico-financeira previstos no subitem 12.4 que não são 

exigidos para a concessão do CRC. 

 

12.1.5 - Os documentos de habilitação deverão ser apresentados no original ou em cópia reprográfica 

autenticada, na forma do artigo 32 e parágrafos, da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

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; 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL 
Processo nº E-08/005/000807/2013 

Data: 03/09/2013     Fls. ________ 

Rubrica:_________________________ 
 

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 do Código 

Civil, Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, deverá mencionar, no contrato social, por força do artigo 

997, inciso VI, da mesma lei, 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 assembleia 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 perante a Fazenda Nacional, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do 

licitante com a apresentação das seguintes Certidões: 

 

c.1) A prova de regularidade com a Fazenda Federal será efetuada por meio da 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), da sede do licitante.  

 

c.2) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, por meio da apresentação da respectiva Certidão 

Negativa de Débito (ou Positiva com efeito de Negativa), ou, se for o caso, Certidão comprobatória de 

que o licitante, pelo respectivo objeto, está isento de Inscrição Estadual; 
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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 ou Positiva com efeito de 

Negativa do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços expedida pela Secretaria de Estado 

de Fazenda e Certidão da Dívida Ativa para fins de licitação expedida pela Procuradoria Geral do 

Estado, ou , se for o caso, Certidão comprobatória de que o licitante, pelo respectivo objeto, está isento 

de Inscrição Estadual.  

 

d) Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva com efeito Negativo, referente à Contribuição 

Previdenciária e às de Terceiros, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) da sede 

do licitante.  

 

e) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 

 

f) 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 - 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 somente será exigida para efeito de assinatura do Contrato caso se sagre 

vencedora na licitação, na forma do artigo 43 da Lei Complementar nº 123/2006. 

 

12.3.2.1 - Caso a documentação apresentada pela Microempresa ou pela Empresa de Pequeno Porte 

contenha alguma restrição, será concedido o prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da declaração do 

vencedor do certame (no momento imediatamente posterior à fase de habilitação), para a 

regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 

Certidões Negativas ou Positivas que tenham efeito Negativo.  

 

12.3.2.2 - O prazo acima poderá ser prorrogado por igual período, mediante requerimento do 

interessado, a critério exclusivo da Administração Pública.  

 

12.3.2.3 - A não regularização da documentação no prazo estipulado implicará a decadência do direito 

à contratação, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no artigo 81, da Lei nº 8.666/93.  

 

12.4 - Qualificação Econômico-Financeira  

 

12.4.1 - Para fins de comprovação da qualificação econômico-financeira, deverão ser apresentados os 

seguintes documentos: 
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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 03 (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) maior que 1, apurado nas demonstrações financeiras do último exercício 

financeiro, calculado de acordo com a seguinte fórmula: 

 

ILG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO   > 1   

           PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

 

a.2) Índice de Liquidez Corrente: somente serão qualificados os licitantes que obtiverem Índice de 

Liquidez Corrente (ILC) maior que 1, apurado nas demonstrações financeiras do último exercício 

financeiro, calculado de acordo com a seguinte fórmula: 

 

ILC = ATIVO CIRCULANTE     > 1 

         PASSIVO CIRCULANTE 

 

a.3) Índice de Solvência Geral: somente serão qualificados os licitantes que obtiverem Índice 

Solvência Geral (ISG) maior que 1, apurado nas demonstrações financeiras do último exercício 

financeiro, calculado de acordo com a seguinte fórmula: 

 

ISG =                                 ATIVO TOTAL                > 1 

           PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO                          

 

b) A empresa que apresentar pelo menos 1 (um) dos índices acima estabelecidos que seja igual ou 

menor que 1 (um) terão sua qualificação econômica – financeira condicionada a comprovação de ter o 

patrimônio líquido de pelo menos 10% (dez por cento) do valor estimado para contratação (lote global). 

que é neste caso de R$ 6.183.190,00). Assim, o valor mínimo do patrimônio líquido será de R$ 

618.319,00 (seiscentos e dezoito mil trezentos e dezenove reais). 

 

c) Os índices contábeis calculados pelo licitante para fins de atendimento da cláusula acima, deverão 

ser confirmados pelo responsável da contabilidade do mesmo, que deverá opor sua assinatura no 

documento de cálculo e indicar, de forma destacada, seu nome e número de registro no Conselho 

Regional de Contabilidade.          
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12.4.2- Deverão ser apresentadas as Certidões Negativas de Falências e Recuperação Judicial, 

expedidas pelos distribuidores da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no 

domicílio da pessoa física. Se o licitante não for sediado na Comarca 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.  

 

12.4.2.1 - As Certidões comprobatórias do atendimento ao disposto no subitem 12.4.1, quando 

emitidas no Município do Rio de Janeiro, serão as dos 1º, 2º, 3º e 4º Ofícios do Registro de 

Distribuição. 

 

12.5 - Qualificação Técnica  

 

12.5.1 - Para fins de comprovação de qualificação técnica, deverá ser apresentado Atestado(s) de 

capacidade técnica, emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente 

registrado nas entidades profissionais competentes, quando for o caso, que comprove aptidão 

pertinente e compatível com o objeto da licitação; 

 

12.5.2 - O(s) Atestado(s) deve(m) conter o nome, endereço e telefone de contato dos atestadores, ou 

qualquer outro meio com o qual o ÓRGÃO LICITANTE possa valer-se para manter contato com as 

pessoas declarantes.   

 

12.5.3 - Comprovação, em original da Declaração de Visita Técnica (Anexo X), “in loco” fornecido e 

assinado pelo servidor responsável pela fiscalização do IVB, de que o representante da empresa 

licitante devidamente credenciado com o CREA para a realização da visita local. Tendo em vista a 

disposição física e localização dos equipamentos e suas características específicas a Empresa 

Proponente deverá realizar a Visita Técnica para inspecionar as instalações do parque fabril do IVB, 

em data única determinada pelo Instituto Vital Brazil e tomou conhecimento das condições para 

fornecimento do objeto desta licitação e Declaração de Submissão as Condições do Local de 

Instalação (Anexo XI); 

 

12.5.3.1 -  Por ocasião da visita técnica “in loco” devera ser sanada todas as dúvidas que poderá 

existir, referentes ao local de trabalho, materiais a serem empregados, serviços a serem executados, 

horários de locomoção interna dos materiais, medições das áreas, etc.  

 

12.5.3.2 - Esta vistoria tem como finalidade à verificação das condições locais, para avaliação própria 

da quantidade e natureza dos trabalhos, materiais e equipamentos necessários à execução dos 

serviços e a realização do objeto da licitação, forma e condições da prestação dos serviços, meios de 
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acesso aos locais e para a obtenção de quaisquer outros dados que julgarem necessários para a 

preparação de sua proposta. 

  

12.5.3.3 -  Para correta formulação da proposta o licitante deverá obrigatoriamente efetuar visita 

técnica ao local onde será realizado o serviço, com a finalidade de verificar todos os aspectos técnicos 

que possam influir na elaboração de sua proposta, por representante designado com credencial 

assinada pelo responsável da empresa (Diretor, Gerente ou Procurador) conferindo-lhe poderes para 

proceder à vistoria, conforme Modelo de Carta de Credenciamento, Anexo XII. 

 

12.6 - Declaração relativa ao Cumprimento do Artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal  

 

12.6.1 - Os licitantes deverão apresentar Declaração, na forma do Anexo V, que não possuem em 

seus quadros funcionais nenhum menor de 18 (dezoito) anos desempenhando trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre ou qualquer trabalho por menor de 16 (dezesseis) anos, na forma do artigo 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.  

 

13 - DAS AMOSTRAS 

 

13.1 - Poderá ser exigida do primeiro colocado a apresentação de AMOSTRAS de cada um dos itens 

arrematados, a ser encaminhada ao Pregoeiro, à Rua Maestro José Botelho, 64 - Vital Brazil - Niterói - 

RJ, telefones (21) 2711-9236 e (21) 2711-9223, ramal 172. As amostras apresentadas para análise 

deverão estar corretamente identificadas com o nome do licitante responsável pelo envio.  

 

13.2 - A apresentação da amostra do produto cotado tem por objetivo a verificação de sua 

compatibilidade com a especificação do objeto desta licitação, devendo ser atendida no prazo máximo 

de 48 (quarenta e oito) horas, contados a partir da sua notificação, que será efetivada por aviso incluso 

no “chat mensagem” do correspondente item ou lote.  

 

13.3 - A amostra será analisada por representante do ÓRGÃO LICITANTE, que emitirá laudo motivado 

acerca do produto apresentado, podendo, ainda, ser realizados testes em laboratórios especializados 

ou quaisquer outros procedimentos necessários para a adequada verificação da amostra apresentada.  

  

13.4 - As amostras aprovadas permanecerão em poder da Administração, até a entrega de todo o 

quantitativo cotado pelo licitante.  
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13.5 - A proposta do licitante será desclassificada no caso de a amostra ser reprovada, devendo o 

mesmo ser notificado para ciência do laudo e retirada da amostra. Caso a amostra não seja retirada 

pelo licitante no prazo de 10 (dez) dias úteis, presumir-se-á seu desinteresse em relação à mesma, 

que poderá ser descartada ou incorporada ao patrimônio do ÓRGÃO LICITANTE.  

  

13.6 - A desclassificação da proposta na forma prevista no subitem anterior acarretará o consequente 

chamamento do segundo colocado, adotando-se o mesmo procedimento em relação à amostra.  

 

14 - DOS RECURSOS  

 

14.1 - 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. Será 

concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões, ficando os demais licitantes 

desde logo intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões 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. 

 

14.2 - A falta de manifestação do licitante acarretará a decadência do direito de recurso e a 

adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor. 

 

14.3 - As razões e contrarrazões do recurso poderão, facultativamente, ser enviadas para o e-mail 

licitacao@vitalbrazil.rj.gov.br ou para o fax (21) 2711-9310, com posterior envio do original, desde que 

observado o prazo de 03 (três) dias úteis, contado a partir da declaração de vencedor do certame.   

 

14.4 - A não apresentação das razões acarretará como consequência a análise do recurso apenas 

pela síntese da manifestação a que se refere o subitem 14.1. 

 

14.5 - O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

 

14.6 - As razões de recursos serão dirigidas ao Diretor Presidente por intermédio do Pregoeiro que, no 

prazo de 03 (três) dias úteis, reconsiderará ou manterá motivadamente sua decisão, encaminhando o 

recurso, posteriormente, ao Diretor Presidente, para decisão final.  

 

15 - DA ADJUDICAÇÃO, DA HOMOLOGAÇÃO E DA CONTRATAÇÃO 
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15.1 - Não sendo interposto recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto do certame ao vencedor, com a 

posterior homologação do resultado pelo Diretor Presidente. Havendo interposição de recurso, após o 

julgamento, o Diretor Presidente adjudicará e homologará o procedimento.    

 

15.2 - Uma vez homologado o resultado da licitação pelo Diretor Presidente, o licitante vencedor será 

convocado, por escrito, com uma antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, para retirada da 

Nota de Empenho, que deverá ocorrer no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis.    

 

15.3 - O vencedor deverá apresentar a Declaração de Elaboração Independente de Proposta, 

constante do Anexo IX, como condição para assinatura do Contrato, ou para retirada da Nota de 

Empenho, na hipótese de inexistir o instrumento contratual. 

 

15.4 - Na forma do disposto no Decreto Estadual nº 33.925, de 18.09.2003, o licitante vencedor deverá 

apresentar, como condição para retirada da Nota de Empenho, Declaração (Anexo VI) de que 

preenche, em seus quadros, o percentual mínimo de empregados beneficiários da Previdência Social, 

reabilitados ou com pessoa portadora de deficiência habilitada, na seguinte proporção: 

 

I - de cem a duzentos empregados, 2% (dois por cento); 

II - de duzentos e um a quinhentos empregados, 3% (três por cento); 

III - de quinhentos e um a mil empregados, 4% (quatro por cento); 

IV - mais de mil empregados, 5% (cinco por cento). 

 

15.4.1 - A empresa que possuir em seu quadro menos de 100 (cem) empregados está isenta do 

cumprimento do Decreto supramencionado, devendo, no entanto, apresentar Declaração informando a 

quantidade existente em seu quadro funcional.  

 

15.5 - Poderá o ordenador de despesas, a seu critério, encaminhar a Declaração apresentada pelo 

licitante vencedor à Delegacia Regional do Trabalho, órgão responsável pela fiscalização e 

cumprimento da legislação relativa ao trabalho das pessoas portadoras de deficiência.  

 

15.6 - Na hipótese de não atendimento do dispositivo nos subitens 15.3 e 15.4, poderão ser 

convocados os demais licitantes, observada a ordem de classificação, sem prejuízo da aplicação da 

penalidade a que se refere o artigo 81 da Lei nº 8.666/93, ou das descritas no artigo 7º da Lei nº 

10.520/02.  

 

15.7 - Deixando o adjudicatário de retirar a Nota de Empenho no prazo fixado, sem prejuízo da 

aplicação das sanções administrativas, após a licitação ter retornado à fase de habilitação pelo Diretor 

Presidente, 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.  
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16 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

 

16.1 - O valor total arrematado será pago conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro de 

Desembolso (Anexo XIII), 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, em conformidade com o Decreto nº 43.181 de 08 de setembro de 2011 e 

a Resolução Conjunta SEFAZ/CASA CIVIL nº 130 de 29 de setembro de 2011.  

 

16.2 - O prazo de pagamento será de até 30 (trinta) dias, a contar da data final do período de 

adimplemento, após a entrega integral da parcela e de sua aceitação; 

 

16.2.1 - Considera-se adimplemento o cumprimento da prestação com a entrega do objeto, 

devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s). 

 

16.3 - 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. 

 

16.4 - Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que não decorram de ato ou fato 

atribuível ao adjudicatário, sofrerão a incidência de atualização financeira pelo IGPM 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.  

 

16.5 - O contratado deverá emitir a Nota Fiscal Eletrônica - NF-e, consoante o Protocolo ICMS 42, de 

03 de julho de 2009, com a redação conferida pelo Protocolo ICMS 85, de 09 de julho de 2010, e caso 

seu estabelecimento estiver localizado no Estado do Rio de Janeiro deverá observar a forma prescrita 

no parágrafo 1º, alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do artigo 2º da Resolução SER nº 047/2003.   

 

17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES 

 

17.1 - A inexecução dos serviços, total ou parcial, a execução imperfeita, a mora na execução ou 

qualquer inadimplemento ou infração contratual, sujeitará o contratado, 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; 
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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 do Estado do Rio 

de Janeiro.   

 

17.2 - A sanção administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a gravidade da falta 

cometida. 

 

17.2.1 - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta cometida 

também deverão ser considerados para a sua fixação.  

 

17.3 - A imposição das penalidades é de competência exclusiva do ÓRGÃO LICITANTE. 

 

17.3.1 - A advertência e a multa, previstas nas alíneas a e b, do subitem 17.1, serão impostas pelo 

Ordenador de Despesa, na forma do artigo 35, do Decreto Estadual nº 3.149/80. 

 

17.3.2 - A suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administração 

Pública do Estado do Rio de Janeiro, prevista na alínea c, do subitem 17.1, será imposta pelo 

Ordenador de Despesa, na forma do artigo 35, do Decreto Estadual nº 3.149/80, devendo ser 

submetida à apreciação do Secretário de Estado da Pasta a que a Entidade se encontra vinculada. 

 

17.3.3 - A aplicação da sanção prevista na alínea d, do subitem 17.1, é de competência exclusiva do 

Secretário de Estado da Pasta a que a Entidade se encontra vinculada. 

 

17.4 - A multa administrativa, prevista na alínea b, do subitem 17.1: 

 

a) corresponderá ao valor de até 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, aplicada de acordo 

com a gravidade da infração e proporcionalmente às parcelas não executadas; 

 

b) poderá ser aplicada cumulativamente a qualquer outra; 

 

c) não tem caráter compensatório e seu pagamento não exime a responsabilidade por perdas e danos 

das infrações cometidas; 

 

d) deverá ser graduada conforme a gravidade da infração; 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL 
Processo nº E-08/005/000807/2013 

Data: 03/09/2013     Fls. ________ 

Rubrica:_________________________ 
 

e) nas reincidências específicas, deverá corresponder ao dobro do valor da que tiver sido inicialmente 

imposta, observando- se sempre o limite de 20% (vinte por cento) do valor do contrato ou do empenho, 

conforme preceitua o artigo 87 do Decreto Estadual n.º 3.149/80. 

 

17.5 - 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 17.1: 

 

a) Não poderá ser aplicada em prazo superior a 02 (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. 

 

17.6 - A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública do Estado do 

Rio de Janeiro, prevista na alínea d, do subitem 17.1, 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. 

 

17.6.1 - A reabilitação poderá ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação. 

 

17.7 - O atraso injustificado no cumprimento das obrigações contratuais sujeitará a CONTRATADA à 

multa de mora de 1% (um por cento) por dia útil que exceder o prazo estipulado, a incidir sobre o valor 

do contrato, da nota de empenho ou do saldo não atendido, respeitado o limite do artigo 412 do Código 

Civil, sem prejuízo da possibilidade de rescisão unilateral do contrato pelo CONTRATANTE ou da 

aplicação das sanções administrativas. 

 

17.8 - Se o valor das multas previstas na alínea b, do subitem 17.1, e no subitem 17.4, 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. 

 

17.9 - A aplicação de sanção não exclui a possibilidade de rescisão administrativa do Contrato, 

garantido o contraditório e a defesa prévia. 

 

17.10 - A aplicação de qualquer sanção será antecedida de intimação do interessado que indicará a 

infração cometida, os fatos e os fundamentos legais pertinentes para a aplicação da penalidade, assim 

como a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso. 

 

17.10.1 - Ao interessado será garantido o contraditório e a defesa prévia. 
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17.10.2 - A intimação do interessado deverá indicar o prazo e o local para a apresentação da defesa. 

 

17.10.2.1 - A defesa prévia do interessado será exercida no prazo de 05 (cinco) dias úteis, no caso de 

aplicação das penalidades previstas nas alíneas a, b e c, do subitem 17.1, e no prazo de 10 (dez) dias, 

no caso da alínea d, do subitem 17.1. 

 

17.10.3 - 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. 

 

17.11 - 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. 

 

17.12 - As penalidades previstas no subitem 17.1 também poderão ser aplicadas aos licitantes e ao 

adjudicatário. 

 

17.12.1 - Os licitantes, adjudicatários e contratantes que forem penalizados com as sanções de 

suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar e a declaração de 

inidoneidade para licitar e contratar ficarão impedidos de contratar com a Administração Pública do 

Estado do Rio de Janeiro enquanto perdurarem os efeitos da respectiva penalidade. 

 

17.13 - As penalidades impostas aos licitantes serão registradas pelo ÓRGÃO LICITANTE no 

Cadastro de Fornecedores do Estado, por meio do SIGA. 

 

17.13.1 - Após o registro mencionado no item acima, deverá ser remetido para a Coordenadoria de 

Cadastros da Subsecretaria de Recursos Logísticos da SEPLAG o extrato de publicação no Diário 

Oficial do Estado do ato de aplicação das penalidades citadas nas alíneas c e d do subitem 17.1, 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. 

 

17.14 - 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 impedido de licitar e contratar com o 

Estado do Rio de Janeiro, e terá o seu registro no Cadastro de Fornecedores suspenso pelo prazo de 

até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em Edital, Contrato e das demais cominações 

legais. 
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18 - DA EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO E DA SUA ACEITAÇÃO  

 

18.1 - O objeto da contratação deverá ser executado fielmente, de acordo com este instrumento 

convocatório, com o Termo de Referência e cronograma de entrega, assim como a legislação vigente, 

respondendo o inadimplente pelas consequências da inexecução total ou parcial. 

 

18.2 - A execução da contratação será acompanhada e fiscalizada por servidor/comissão constituída 

de 03 (três) membros designado(s) pelo Diretor Presidente, conforme ato de nomeação. 

 

18.3 - O objeto do Contrato será recebido em tantas parcelas quantas forem ao do pagamento, de 

acordo com o Cronograma Físico-Financeiro, Anexo XIII, na seguinte forma: 

 

a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a 

especificação; 

 

b) definitivamente, após a verificação da qualidade e da quantidade do material, no prazo de até 05 

(cinco) dias após o recebimento provisório. 

 

18.4 - O recebimento provisório ou definitivo do objeto da contratação não exclui a responsabilidade 

civil a ele relativa, nem a ético-profissional, pela sua perfeita execução do Contrato. 

 

18.5 - O servidor/comissão a que se refere o subitem 18.2, sob pena de responsabilidade 

administrativa, anotará em registro próprio as ocorrências relativas à entrega do objeto, determinando 

o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. No que exceder à sua 

competência, comunicará o fato ao Diretor Presidente, em 10 (dez) dias, para ratificação. 

 

18.6 - Salvo se houver exigência a ser cumprida, o processamento da aceitação provisória e/ou 

definitiva deverá ficar concluído no prazo de até 30 (trinta) dias úteis, contados da entrada do 

respectivo requerimento no protocolo do ÓRGÃO LICITANTE. 

 

18.7 - Em caso de eventual inexecução total ou parcial do objeto, a Comissão não efetuará o 

recebimento do objeto e fará constar do parecer circunstanciado as pendências verificadas, 

assinalando prazo para a futura contratada cumprir integralmente o objeto, o que, desde logo, 

caracteriza mora da prestação. 

 

18.7.1 - O prazo para a execução do objeto será de, no máximo, 05 (cinco) dias úteis, contados do 

recebimento do relatório circunstanciado acima referido. 
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18.8 - A futura contratada ficará obrigada a trocar, às suas expensas, os materiais que vierem a ser 

recusados, sendo que o ato do recebimento não importará a sua aceitação. 

 

18.9 - Caso, eventualmente, seja necessária a prorrogação do prazo de entrega do material, o 

respectivo requerimento só será apreciado caso esteja devidamente fundamentado e tenha sido 

protocolado antes de expirar o prazo contratual inicialmente estabelecido. 

 

18.10 - O licitante vencedor, ao participar da licitação, anui com 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. 

 

18.11 - A instituição e a atuação da fiscalização do serviço objeto do Contrato não exclui ou atenua a 

responsabilidade do futuro contratado, nem o exime de manter fiscalização própria. 

 

19 - DO PRAZO 

 

19.1 – O prazo de vigência do Contrato será de até 17 (dezessete) meses, contados a partir da data de 

sua assinatura, desde que posterior à data de publicação do extrato deste instrumento no D.O., 

valendo a data de publicação do extrato como termo inicial de vigência, caso posterior à data 

convencionada nesta cláusula, na forma do disposto no parágrafo 3º do artigo 77 do Decreto nº 

3.149/80, sendo 05 (cinco) meses para a entrega do equipamento (obrigação principal), 12 (doze) 

meses a partir da data do início de seu funcionamento referentes à garantia (obrigação acessória), 

conforme ANEXOS I e II do referido Edital. 

 

20 - GARANTIA 

  

20.1 - Exigir-se-á do licitante vencedor, no momento da assinatura do Contrato, uma garantia, a ser 

prestada em qualquer das modalidades de que trata o §1º do artigo 56, da Lei Federal nº 8.666/93, da 

ordem de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, a ser restituída após sua execução satisfatória.  

 

20.2 - A garantia prestada não poderá se vincular a outras contratações, salvo após sua liberação. 

 

20.3 - Caso o valor do Contrato seja alterado, de acordo com o artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93, a 

garantia deverá ser complementada, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, para que seja mantido o 

percentual de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato. 
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20.4 - 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.    

 

20.5 - O levantamento da garantia contratual por parte da CONTRATADA, respeitadas as disposições 

legais, dependerá de requerimento da interessada, acompanhado do documento de recibo 

correspondente. 

 

21 - DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

21.1 - É facultada ao Pregoeiro ou ao Diretor Presidente, em qualquer fase da licitação, promover 

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. 

  

21.2 - A presente licitação poderá ser revogada por razões de interesse público decorrente de fato 

superveniente, devidamente comprovado, ou anulada, no todo ou em parte, por ilegalidade, de ofício 

ou por provocação de terceiro, observado o princípio da prévia e ampla defesa.    

 

21.3 - O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, conforme previsto no 

artigo 65, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666/93, até a data prevista para a entrega dos bens. 

 

21.4 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o 

do término.  

 

21.5 - 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.  

 

21.6 - Acompanham este Edital os seguintes Anexos: 

 

Anexo I - Termo de Referência; 

Anexo II - Proposta de Preços; 

Anexo III - Planilha Estimativa de Quantitativo e Preços Unitários; 

Anexo IV - Minuta Contratual; 

Anexo V - Modelo de Declaração de Atendimento ao disposto no artigo 7º, inciso XXXIII, da     

Constituição Federal; 

Anexo VI - Declaração de que dispõe em seus quadros funcionais percentual mínimo de beneficiários 

da Previdência Social (Decreto nº 33.925/2003); 
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Anexo VII - Modelo de Declaração de enquadramento da empresa licitante como Microempresa ou 

Empresa de Pequeno Porte; 

Anexo VIII - Convênio ICMS nº 26 de 04/04/03 e Resolução SER nº 047 de 24/09/03; 

Anexo IX - Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta; 

Anexo X  - Modelo de Declaração de Visita Técnica. 

 Anexo XI – Modelo de Declaração de Submissão as Condições do Local de Instalação 

Anexo XII – Modelo de Carta de Credenciamento 

Anexo XIII - Cronograma Físico-Financeiro de Desembolso 

21.7 - A homologação do resultado desta licitação não importará direito à contratação. 

21.8 - Os licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 

apresentados em qualquer fase da licitação. 

21.9 - Para fins de aplicação das sanções administrativas constantes no presente Edital, o lance é 

considerado Proposta de Preços. 

21.10 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Diretor Presidente, com auxílio do Pregoeiro e da 

Equipe de Apoio.  

21.11 - O foro da cidade de Niterói - RJ, comarca da Capital, é designado como o competente para 

dirimir quaisquer controvérsias relativas a este Pregão Eletrônico e à adjudicação, contratação e 

execução dela decorrentes. 

 

Niterói, 12 de dezembro de 2013. 

 

Antônio Joaquim Werneck de Castro 

    Diretor Presidente 
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Anexo I – Termo de Referência 

 
DESCRITIVO TÉCNICO 

 

ÍNDICE 

 

I – Objetivo 

 

II – Finalidade 

 

III – Premissas básicas de cálculo 

 

IV – Composição das áreas e ambientes de produção 

 

V – Atendimento às normas técnicas e a legislação vigente 

 

VI – Escopo geral do fornecimento e instalação dos equipamentos e suas características 

técnicas 

 

6.1 - Escopo geral do fornecimento e instalação - Tabela 01 

6.2 – Características técnicas dos equipamentos e serem instalados 

6.2.1 – Produção de Soros Hiperimunes 

6.2.2 - Produção de Soluções Orais 

6.3 – Resfriadores de líquidos – Chillers 

6.4 – Bombas de água gelada 

6.5 – Climatizadores – Fancoil 

6.5.1 – Gabinete 

6.5.2 – Ventilador 

6.5.3 – Serpentina 

6.5.4 – Linha de distribuição de dutos 

6.5.5 – Aerofuses de insulflação 

6.5.6 – Filtro de ar 
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6.5.7 – Composição do sistema de controle e monitoramento de ar 

6.5.8 – Acionamento elétrico 

6.5.9 – Serviços de alvenaria e obras civis 

6.6 – Especificações da rede hidráulica 

6.6.1 – Tubo 

6.6.2 – Conexões 

6.6.3 – Válvulas globo 

6.6.4 – Válvula gaveta 

6.6.5 – Poço para termômetro 

6.6.6 – Filtro Y 

6.6.7 – Isolamento térmico 

6.6.8 – Válvula de controle 

6.6.9 – Termostato 

6.7 – Ligações elétricas 

6.8 – Materiais elétricos 

6.9 – Quadro de controle 

6.10 – Estrutura metálica 

6.11 – Serviços complementares 

VII – Condições Gerais 

7.1 – Qualificação de concepção de projeto. 

7.2 – Qualificação de instalação. 

7.3 – Qualificação operacional. 

7.4 – Qualificação de desempenho. 

7.5 – Direito e Deveres das Partes 

7.5.1 – Da Empresa Proponente 

7.5.2 – Do Contratante 

7.5.3 – Teste de Aceitação na Fábrica - FAT 

7.5.4 – Teste de Aceitação no Local - SAT 
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DESCRITIVO TÉCNICO 

 

I – OBJETIVO 

 

A presente licitação tem por objeto a contratação de equipamentos, instalação e certificação para 

sistemas de climatização de ambientes laboratoriais, composto por áreas classificadas nos Setores de 

Produção de Soros Hiperimunes, Envase de Soros Hiperimunes, Produção de Imunobiológicos e 

Produção de Soluções Orais localizadas nas dependências do Instituto Vital Brazil, Niterói – RJ, 

conforme o descritivo e especificações técnicas constantes do requerimento apresentado no Edital. 

Farão parte do fornecimento desta licitação apenas a primeira fase do projeto, que consta do 

fornecimento dos equipamentos (chiller, bombas e fancoils), rede água gelada isolada, quadros 

elétricos com interligação aos equipamentos fornecidos e 

bases metálicas parta fixação dos equipamentos. 

 

Para isto, estamos fornecendo um projeto básico que consiste no dimensionamento, especificações e 

custo para aquisição e as adequações dos sistemas de climatização que serão fornecidos e instalados 

para áreas classificadas de existentes nos Setores de Produção de Soros Hiperimunes, Envase de 

Soros Hiperimunes, Produção de Imunobiológicos e Produção de Soluções Orais localizadas no 

Instituto Vital Brazil. Estes equipamentos deverão suprir às necessidades voltadas a fabricação de 

medicamentos, suprimento de ar climatizado para áreas classificadas essenciais para produção de 

medicamentos. Os equipamentos deverão ser dimensionados para atender as áreas de produção e 

envase de Soros Hiperimunes, produção de imunobiológicos e produção de soluções orais do Instituto 

Vital Brazil. O Memorial Descritivo estabelece os padrões de atendimento necessários para aquisição 

dos equipamentos do Sistema de Climatização bem como o que deverá ser fornecido, instalado e 

certificado pela empresa vencedora da concorrência. Este fornecimento será composto de 

equipamentos, materiais, componentes e mão-de-obra necessária para suprir a demanda de utilização 

de ar dos setores vitais e emergenciais para o funcionamento da fabricação de medicamentos na área 

de Produção de Soluções Orais, envase e Produção de Soros Hiperimunes. O equipamento que será 

adquirido junto a Empresa Proponente deverá atender aos princípios estabelecidos nas Normas ABNT, 

Legislação Vigente imposta pelos Órgãos de Fiscalização Competentes, como por exemplo, Anvisa 

através da RDC-17/2010, Normas ABNT, Padrões ISO e Leis, conforme o descrito no Item 1.4 – 

Especificações Técnicas. 

 

Os equipamentos, materiais elétricos e eletromecânicos que serão fornecidos foram dimensionados 

para atender o fornecimento e distribuição de ar, devendo no futuro serem interligados às áreas, 

através de tubulação de dutos para os pontos de consumo. 
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Além dos equipamentos, fará parte do escopo de fornecimento a alimentação elétrica, chaves de 

transferência, disjuntores, motores, e demais componentes como comando/seletor através de uma 

rede de tubulação apropriada, filtros válvulas, cabos de controle, fiações, calhas, terminais, conduítes, 

elementos elétricos de primeira qualidade com bitolas e metragens, tubulações de água gelada 

isoladas e estruturas de suporte dos equipamentos instalados de acordo com os projetos fornecidos e 

que deverão ser verificados suas características durante a Visita Técnica ao local de instalação. 

 

II – FINALIDADE 

 

Este memorial descritivo refere-se às condições de cálculo que deverão ser utilizadas para aquisição 

dos equipamentos desejados assim como as especificações técnicas dos materiais que deverão ser 

instalados. Os equipamentos de ar condicionado deverão atender ao proposto neste requerimento, 

constituído das especificações técnicas e plantas baixa apresentadas. 

 

A instalação visa manter os ambientes climatizados condicionados as condições de temperatura, 

umidade relativa, renovação, purificação do ar, de acordo comas normas de conforto constantes na 

NBR-6401. Os ambientes que serão beneficiados estão descritos nos projetos apresentados, em 

anexo. 

 

O objetivo do Instituto Vital Brazil será climatizar os ambientes de fabricação necessários para a 

produção de medicamentos, para o funcionamento de máquinas e os equipamentos instalados em 

diversos setores designados nas plantas apresentadas nos projetos fornecidos. O sistema deverá ser 

reversível, ou seja, entrar em operação automática para suprir o consumo e ficar fora de operação 

quando não houver consumo de ar. 

 

O Sistema de Geração sairá automaticamente de operação, ficando disponível para operar novamente 

para atender quaisquer demandas e necessidades de consumo que porventura vier ocorrer. O sistema 

de geração de ar projetado será do tipo silencioso, montado sobre base de estrutura metálica tratada 

contra corrosão, deverá atender aos níveis de ruídos constantes nas especificações estabelecidos por 

normas ABNT, contendo sistema de geração e distribuição de ar incorporado, quadro de controle 

micro-processados e demais acessórios. 

 

III - PREMISSAS BÁSICAS DE CÁLCULO 

 

As especificações técnicas dos equipamentos deverão atender a legislação que define a classificação 

de áreas limpas correspondentes aos Setores de Produção de Soros Hiperimunes, Envase de Soros 

Hiperimunes, Produção de Imunobiológicos e Produção de Soluções Orais, cujos espaços físicos 

serão climatizados. 
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Condições externas: Jornada de expediente de trabalho de 08 horas; 

 

aTemperatura do bulbo seco conforme a Norma ABNT 

aTemperatura do bulbo úmido conforme Norma ABNT 

aLocal – Niterói – Estado do Rio de Janeiro 

aZona – próxima ao mar 

 

Condições internas 

 

aTemperatura do bulbo seco: Será apresentada no projeto especifico. 

aUmidade relativa: Será apresentada no projeto específico. 

aGrau de filtragem: Será apresentada no projeto específico. 

 

Fontes de Calor 

 

aIluminação em Watts/m2: Será apresentada no projeto específico. 

aQuantidade de pessoas dentro do ambiente: será apresentada no projeto específico. 

aTaxa de renovação de ar: Será apresentada no projeto específico. 

 

Carga Técnica 

 

A potência frigorígena em Kcal/hora dos ambientes foram calculadas e serão apresentadas no escopo 

geral de fornecimento e instalação (tabela 01). 

 

Proteção contra insolação e infiltração 

 

Todas as aberturas que dão para os ambientes não climatizados devem ser mantidas fechadas e 

protegidas contra incidência solar direta. 

 

Descrição da instalação 

 

A aquisição dos equipamentos dos sistemas de climatização de ar previstos para os ambientes 

descritos na planta baixa será do tipo expansão indireta. Deverá ser adotada a utilização de unidades 

de tratamento com serpentina de água gelada. Os equipamentos dos sistemas de climatização 

deverão ser dimensionados para o atendimento as áreas de produção conforme projetos fornecidos. 

Haverá uma casa de máquinas para abrigar os  equipamentos. Faz parte do escopo a instalação de 

bases metálicas para instalação dos equipamentos (inclusive estrutura metálica dos fancoils), bem 

como a interligação entre os mesmos. Todos os trabalhos necessários para que essas interligações e 
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instalações aconteçam, fazem parte deste escopo, sendo que as áreas deverão ser entregues com 

todos os serviços acabados e entregues no mesmo modo de antes das intervenções. 

 

A admissão do ar de retorno para a casa de máquinas será através de uma abertura feita a ser 

dimensionada pela Empresa Proponente feita na parede em alvenaria e por meio de dois registros 

reguláveis para controlar a vazão total, de modo a permitir a flexibilidade maior quando da regulagem 

do sistema. O ar de renovação será realizado através de uma grade de ar exterior a ser calculada pela 

Empresa Proponente. 

 

Todas as instalações de controle não fazem parte deste escopo de fornecimento, com exceção dos 

cavaletes hidráulicos que deverão ser entregues completos, com manômetros, termômetros, válvulas, 

inclusive a válvula de 3 vias motorizadas, com sensor de temperatura (este disponível para instalação 

futura). 

 

IV – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS E ÁREAS A SEREM ATENDIDAS 

 

A área de produção está subdividida em recebimento de insumos, pesagem fabricação, envase e 

codificação, rotulagem e acondicionamento. A produção de soluções orais realizada em uma área de 

167,30m2, com paredes em alvenaria e divisórias farmacêuticas, forro em gesso com pintura acrílica 

na cor branca, piso em manta vinílica tipo paviflor, cor ice, com arremate de rodapé e suporte curvo, 

bancadas em aço inox 316L com acabamento eletro polido e luminárias de área limpa. 

 

O Instituto Vital Brazil fornecerá os projetos necessários para a execução deste memorial, 

contemplando as 

áreas de produção de medicamentos que serão climatizadas pelos sistemas a serem propostos. As 

empresas 

interessadas deverão comparecer munidas de CD para copiar os projetos das instalações. 

 

V - ATENDIMENTO AS NORMAS TÉCNICAS E A LEGISLAÇÃO VIGENTE 

 

As especificações técnicas dos equipamentos que serão adquiridos junto a Empresa Proponente 

deverão atender aos princípios estabelecidos nas Normas ABNT, Legislação Vigente imposta pelos 

Órgãos de Fiscalização Competentes. Principalmente: 

 

aLegislação Anvisa através da RDC-17/2010; 

aAtendimento da qualidade do ar estabelecido de acordo com os padrões ASME e ISO 8573-1. 

aNormas Regulamentadoras, NR-07, NR-09; 

aNormas e padrões estabelecidos pelo Inmetro; 

aLei Nº 6514 de 22/12/1977 – Capítulo V – Da segurança e da Medicina do Trabalho, Norma 
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Regulamentar NR-7 – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional; 

aASHRAE – American Society of Heating Refrigerating and Air Conditioning Engineers  

( fonte de referência para sistema de ar condicionado, refrigeração e aquecimento ); 

aSMACNA – Sheet Metal And Air Conditioning Contractors National Association ( normas para 

construções de dutos de ar ); 

aABNT NBR – 6401 – Instalações de Condicionadores de Ar; 

aABNT NBR – 5410 – Instalações Elétricas. 

 

VI – ESCOPO GERAL DO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SUAS 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

 

Farão parte integrante do escopo o fornecimento, montagem, instalação e certificação pela empresa a 

ser contratada os equipamentos, interligação elétrica, hidráulica, específicos do sistema de 

climatização para Setores de Produção de Soros Hiperimunes, Envase de Soros Hiperimunes, 

Produção de Imunobiológicos e Produção de Soluções Orais localizados nas dependências do Instituto 

Vital Brazil, Niterói – RJ. 

 

Não farão parte deste escopo à instalação da rede de dutos, difusores, isolamento da rede de dutos, 

controles (exceto os já mencionados anteriormente), balanceamento e certificação da área. 

 

6.1) – Escopo geral de fornecimento e instalação - Tabela 01 

 

ITEM TIPO DE EQUIPAMENTO UNIDADE QUANTIDADE 

 

01 Chiller com condensação a ar PÇ 03 

02 Unidades de tratamento de ar PÇ 08 

03 Unidade de exaustão PC 01 

04 Bombas de água gelada PÇ 09 

05 Rede de água gelada CJ 03 

06 Cavaletes hidráulicos completos com manômetros, termômetros, etc Cj 08 

07 Base metálica para suporte dos equipamentos de ar condicionado (Para UTAs da produção de 

soros hiperimunes) Cj 08 

08 Quadro elétrico de força para alimentação do chiller, unidades de tratamento de ar, exausator e 

bombas Cj 03 

09 Interligação do quadro elétrico aos equipamentos (chiller, unidades de tratamento de ar , exaustor e 

bombas) Cj 03 

 

6.2) – Características Técnicas dos Equipamentos a serem instalados. 
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6.2.1) – Resfriadores de líquidos-chillers 

 

Produção de Soluções Orais, 

 

ESPECIFICAÇÃO 

 

Condensação Ar 

Capacidade Nominal 50 TR 

Gás Refrigerante R-407c 

Temperatura Entrada Fluido 12,5 ºC 

Temperatura Saída Fluido 6,5 ºC 

Temperatura Condensação (TBS) 38,00 ºC 

Tensão Alimentação 380 V / 3F / 60 Hz 

Tensão Comando 220 V 

Qtde 01 Pç 

 

Produção de Soros Hiperimunes, 

 

ESPECIFICAÇÃO 

 

Condensação Ar 

Capacidade Nominal 150 TR 

Gás Refrigerante R-407c 

Temperatura Entrada Fluido 12,5 ºC 

Temperatura Saída Fluido 6,0 ºC 

Temperatura Condensação (TBS) 40,00 ºC 

Tensão Alimentação 380 V / 3F / 60 Hz 

Tensão Comando 220 V 

Qtde 01 Pç 

 

Envase de Soros Hiperimunes, 

 

ESPECIFICAÇÃO 

 

Condensação Ar 

Capacidade Nominal 60 TR 

Gás Refrigerante R-407c 

Temperatura Entrada Fluido 12,5 ºC 

Temperatura Saída Fluido 6,0 ºC 
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Temperatura Condensação (TBS) 40,00 ºC 

Tensão Alimentação 380 V / 3F / 60 Hz 

Tensão Comando 220 V 

Qtde 01 Pç 

 

Todas as unidades resfriadoras de líquidos deverão ter partida do motor com soft starter e painéis 

elétricos microprocessados. A unidade resfriadora deverá ser selecionada também em função do 

espaço disponível em obra. São os seguintes os fabricantes de equipamentos aceitos para este 

Empreendimento: 

 

aCARRIER 

aTRANE 

aYORK 

aHITACHI 

 

O compressor deverá ser parafuso ou scroll com dispositivo de controle automático de capacidade. 

Deverá ter pressostato de óleo, pressostato de alta e baixa, manômetro de óleo e refrigerante, válvulas 

de serviço nos compressores, registro na linha de líquido, visor de óleo e resistência de aquecimento 

de óleo do tipo não imersão e, bomba de óleo no compressor do tipo reversão automática, filtro 

secador, visor de líquido, válvula solenóide, elemento de expansão, ponto para dreno e purga de ar no 

evaporador e condensador. 

 

O motor do compressor deverá ser selecionado para atender as curvas de torque e, adequado para 

flutuação de tensão (a) 10% da nominal. 

 

O evaporador deverá ser do tipo casco tubo. O casco deverá ter isolamento térmico, com borracha 

elastomérica com 3/4” de espessura ou mais e deverá ser instalado em fábrica. 

 

O circuito refrigerante deverá ser constituído por tubos de cobre sem costura e, isolado termicamente, 

no trecho de baixa pressão, entre o evaporador e a sucção ao compressor. O condensador deverá ser 

do tipo ar refrigerante, aletado, projetado para atender as condições de funcionamento do chiller. 

 

Os chillers deverão ter no mínimo dois circuitos independentes com compressor, condensador, 

evaporador e elemento de expansão. O consumo elétrico das unidades não deverá ser superior a 1,3 

kw/TR segundo norma ARI550/590/98. 

 

O painel elétrico devera ter fator de potência corrigido para 0,95. O painel elétrico de partida e controle 

deverá ser montado no próprio conjunto em caixa IP-44, contendo chaves de partida, circuito elétrico 
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de 220v / 3f / 60 Hz e circuito de controle de 220V/60Hz. O painel deverá ser microprocessado, 

preparado para conexão ao sistema de supervisão predial. 

 

O display da unidade resfriadora deverá mostrar no mínimo: 

 

atemperatura de entrada e saída de água gelada 

atravamento do compressor 

atemperatura do compressor 

apontos de ajuste 

apressão do evaporador 

aperda de carga de refrigerante 

abaixa vazão de água 

abaixa pressão de óleo 

aalto ou baixo superaquecimento na sucção 

amau funcionamento do termostato, transdutor ou potenciômetro 

 

O circuito de controle e comando deverá ser composto de pressostato de óleo e refrigerante, relê de 

sobrecarga e de controle, termostato de controle de capacidade e de segurança contra congelamento, 

chaves de comando com sinalização, fusíveis e todas as interligações e intertravamentos dos circuitos 

interno e externo (chaves de fluxo de água, bombas de circulação de água gelada, etc.). 

 

A unidade resfriadora de liquido deverá ter funcionamento com possibilidade e disponibilidade de 

contatos/bornes de interligação ao sistema de supervisão predial e ter no mínimo as seguintes funções  

 

aseqüência de start-up 

adisplay com codificação de dados 

amonitoramento do sistema 

adiagnóstico de falhas 

 

As unidades resfriadoras de líquidos deverão ter funcionamento autônomo com o rompimento de 

comunicação com sistema de automação predial e ter comutação automática da supervisão predial 

para funcionamento autônomo. A instalação deverá conter Chaves de fluxo de água para impedir o 

funcionamento do sistema quando houver falta de água. Chave de bóia no tanque de expansão para 

impedir o funcionamento do sistema quando houver falta de água. Quando a central de água gelada 

funcionar com capacidade inferior a 50% da capacidade total, o sistema de controle deverá comutar o 

sistema para funcionamento de uma unidade de resfriamento de liquido e a cada repetição desta 

ocorrência, o sistema deverá alternar o funcionamento das unidades resfriadoras de liquido. A 

instalação das unidades resfriadoras de líquido deve estar em conformidade com os desenhos e 
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detalhes de projeto. Todos os equipamentos deverão ser instalados sobre base de concreto, com no 

mínimo 10 cm de altura. 

 

6.2.2) - Bombas de água gelada. 

 

Produção de Soluções Orais, 

 

ESPECIFICAÇÃO 

 

Modelo MEGABLOC 

 

Qtde 3 pç 

Vazão 12 m³/h 

Pressão 50 mCA 

Motor 7,5 CV 

Tensão Alimentação 380 V / 3F / 60 Hz 

Fluído Água gelada 

 

Produção de Soros Hiperimunes, 

 

ESPECIFICAÇÃO 

 

Modelo MEGABLOC 

 

Qtde 3 pç 

Vazão 24 m³/h 

Pressão 50 mCA 

Motor 5 CV 

Tensão Alimentação 380 V / 3F / 60 Hz 

Fluído Água gelada 

 

Envase de Soros Hiperimunes, 

 

ESPECIFICAÇÃO 

 

Modelo MEGABLOC 

 

Qtde 3 pç 
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Vazão 12,5 m³/h 

Pressão 50 mCA 

Motor 7,5 CV 

Tensão Alimentação 380 V / 3F / 60 Hz 

Fluído Água gelada 

 

Está previsto um conjunto com três bombas de água gelada (duas operantes e uma reserva) para cada 

área, instaladas na central de água gelada. 

 

A interligação hidráulica na descarga e sucção das bombas deverá ser através de barriletes permitindo 

escolha e comutação de funcionamento das bombas. São os seguintes os fabricantes de 

equipamentos aceitos para este empreendimento: 

 

KSB / WORTHINGTON/ BELL & GOSSET 

 

As bombas deverão ser centrífugas, sendo acionados por motor elétrico de quatro pólos e com 

acoplamento através de luva elástica da Falk. 

A vedação será feita através de selo mecânico. 

Os rotores deverão ser de ferro fundido. 

O painel elétrico das bombas deverá ter fator de potência corrigido para 0,95. 

O painel de comando deverá ter chave seletora para funcionamento de apenas duas bombas 

simultaneamente. 

Motores trifásicos 380 V – 60Hz – Grau de Proteção IP55 - TFVE (ATENDE OS RENDIMENTOS 

NOMINAIS MÍNIMOS DIVULGADOS NA NOVA LEI DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA – PORTARIA 

553). 

Todas as bombas deverão ter partida direta do motor. 

O painel elétrico das bombas deverá ter a possibilidade de interligação com a supervisão predial para 

ligar, desligar verificar status manual, desligado, automático e posição das chaves seletoras. 

As bombas de água gelada deverão ter funcionamento intertravado às respectivas unidades 

resfriadoras, comutação hidráulica e elétrica para bomba reserva e ter a possibilidade de interligação 

ao sistema de supervisão predial. 

A instalação das bombas deverá ser executada em conformidade com os desenhos e detalhes de 

projeto. 

Todas as bombas deverão ser instaladas sobre base de concreto, com no mínimo 10 cm de altura. 
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Cada bomba terá base inercial de concreto independente com no mínimo 20 cm de altura apoiada na 

base através de coxim do tipo mola. 

As ligações das bombas de água gelada com as tubulações deverão ter conexões flexíveis. 

O conjunto de bombas estará com duas operantes. 

Está previsto um tubo 100 mm interligado ao dreno mais próximo. 

 

6.2.3 - Climatizadores – Fancoil. 

 

Produção de Soluções Orais, 

 

FOLHA DE DADOS DE GABINETE UTA - SO01 

Quantidade 01 peça 

 

VAZÃO DE AR 

Insuflamento 9.267 m³/h 

Ar Externo 640 m³/h 

Retorno 8.627 m³/h 

By Pass 0 m³/h 

 

SERPENTINA 

Altitude 6 M 

Vazão de Ar 9.267 m³/h 

Velocidade Máxima Face 2,5 m/s 

Lado Hidráulica/Frigorígena Direita 

Tipo de Fluido Água Gelada 

Vazão de Fluido 5,60 m³/h 

Temperatura Entrada Fluido 6,5 ºC 

Temperatura Saída Fluido 12,5 ºC 

Temperatura Entrada Ar (TBS) 23,04 ºC 

Temperatura Entrada Ar (TBU) ºC 

Temperatura Saída Ar (TBS) 12,70 ºC 

Temperatura Saída Ar (TBU) ºC 

Umidade Entrada Ar 54,73 % 

Umidade Saída Ar 95,00 % 

Calor Sensível -27.148 kcal/h 

Calor Total -33.587 kcal/h 

Calor Total -11,1 TR 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL 
Processo nº E-08/005/000807/2013 

Data: 03/09/2013     Fls. ________ 

Rubrica:_________________________ 
 

COMPONENTES E ACESSÓRIOS UTILIZAÇÃO TIPO 

Ventilador Sim Limited Load 

Serpentina Resfriamento Sim 

Serpentina Aquecimento Sim 

Resistência Elétrica Umidificação Não 

Filtro Grosso G4 Sim Encartonado 

Filtro Fino F8 Sim Plissado-Pós Ventilador 

Filtro Absoluto A3 Não 

Manômetro "U" Sim 

Damper Insuflamento Sim JN-B 

Damper Ar Externo Sim JN-B 

Damper Retorno Sim JN-B 

Damper By Pass Não 

Iluminação Interna Sim 

Dreno Sim 

Portas de Inspeção Sim 

Visor de Portas Não 

 

FOLHA DE DADOS DE VENTILADOR UTA -SO01 

 

GERAL 

Vazão de Insuflamento 9.267 m³/h 

Pressão Estática 180 mmca 

Velocidade de Descarga Máxima 10 m/s 

Temp. Entrada Ar 12,7 ºC 

Altitude 6 m 

 

CONSTRUÇÃO 

Tipo Limited Load 

Aspiração Dupla 

Arranjo 3 

Acionamento Polias e Correias 

 

MOTOR ELÉTRICO 

Fabricante Weg 

Alto Rendimento Não 

Potência 11,25 kW 

Fator de Serviço 1,15 

Proteção IP-55 
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COMPONENTES E ACESSÓRIOS UTILIZAÇÃO TIPO 

Contra Flange Aspiração Não 

Contra Flange Descarga Não 

Conexão Flexível Aspiração Não 

Conexão Flexível Descarga Sim 

Amortecedor de Vibração Sim 

Base Única Sim 

Porta de Inspeção Não 

Dreno Não 

Proteção de Polias e Correias Sim 

Lubrificação Permanente Sim 

 

FOLHA DE DADOS DE GABINETE UTA – SO02  

Quantidade 01 peça 

 

VAZÃO DE AR 

Insuflamento 14.858 M³/h 

Ar Externo 579 M³/h 

Retorno 7.721 M³/h 

By Pass 6558 M³/h 

 

SERPENTINA 

Altitude 6 M 

Vazão de Ar 8.300 M³/h 

Velocidade Máxima Face 2,5 m/s 

Lado Hidráulica/Frigorígena Direita 

Tipo de Fluido Água Gelada 

Vazão de Fluido 5,82 m³/h 

Temperatura Entrada Fluido 6,5 ºC 

Temperatura Saída Fluido 12,5 ºC 

Temperatura Entrada Ar (TBS) 21,17 ºC 

Temperatura Entrada Ar (TBU) ºC 

Temperatura Saída Ar (TBS) 9,40 ºC 

Temperatura Saída Ar (TBU) ºC 

Umidade Entrada Ar 51,74 % 

Umidade Saída Ar 95,00 % 

Calor Sensível -27.922 kcal/h 

Calor Total -34.917 kcal/h 

Calor Total -11,5 TR 
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COMPONENTES E ACESSÓRIOS UTILIZAÇÃO TIPO 

Ventilador Sim Limited Load 

Serpentina Resfriamento Sim 

Resistência Aquecimento Sim 3 x 2.000 W 

Resistência Elétrica Umidificação Não 

Filtro Grosso G4 Sim Encartonado 

Filtro Fino F9 Sim Plissado-Pós Ventilador 

Filtro Absoluto A3 Não 

Manômetro "U" Sim Todos os Filtros 

Damper Insuflamento Sim JN-B 

Damper Ar Externo Sim JN-B 

Damper Retorno Sim JN-B 

Damper By Pass Sim JN-B 

Iluminação Interna Sim 

Dreno Sim 

Portas de Inspeção Sim 

Visor de Portas Não 

 

FOLHA DE DADOS DE VENTILADOR UTA - SO02 

 

GERAL 

Vazão de Insuflamento 14.858 m³/h 

Pressão Estática 180 mmca 

Velocidade de Descarga Máxima 10 m/s 

Temp. Entrada Ar 9,4 ºC 

Altitude 6 m 

 

CONSTRUÇÃO 

Tipo Limited Load 

Aspiração Dupla 

Arranjo 3 

Acionamento Polias e Correias 

 

MOTOR ELÉTRICO 

Fabricante Weg 

Alto Rendimento Não 

Potência 9,2 kW 

Fator de Serviço 1,15 

Proteção IP-55 
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COMPONENTES E ACESSÓRIOS UTILIZAÇÃO TIPO 

Contra Flange Aspiração Não 

Contra Flange Descarga Não 

Conexão Flexível Aspiração Não 

Conexão Flexível Descarga Sim 

Amortecedor de Vibração Sim 

Base Única Sim 

Porta de Inspeção Não 

Dreno Não 

Proteção de Polias e Correias Sim 

Lubrificação Permanente Sim 

 

FOLHA DE DADOS DE VENTILADOR EX – 01 

Quantidade 01 peça 

 

GERAL 

Vazão de Insuflamento 640 m³/h 

Pressão Estática 35 mmca 

Velocidade de Descarga Máxima 10 m/s 

Temp. Entrada Ar 22 ºC 

Altitude 6 m 

 

CONSTRUÇÃO 

Tipo Limited Load 

Aspiração Simples 

Posição de Montagem 

Arranjo 3 

Acionamento Polias e Correias 

 

MOTOR ELÉTRICO 

Fabricante Weg 

Alto Rendimento Sim 

Potência 0,12 kW 

Fator de Serviço 1,15 

Proteção IP-55 

 

COMPONENTES E ACESSÓRIOS 

Contra Flange Aspiração Sim 

Contra Flange Descarga Não 
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Conexão Flexível Aspiração Não 

Conexão Flexível Descarga Não 

Amortecedor de Vibração Sim 

Base Única Sim 

Porta de Inspeção Não 

Dreno Não 

Proteção de Polias e Correias Sim 

Lubrificação Permanente Sim 

 

Produção de Soros Hiperimunes, 

 

FOLHA DE DADOS DE GABINETE UTA – SO01 

Quantidade 01 peça 

 

VAZÃO DE AR 

Insuflamento 17.900 M³/h 

Ar Externo 2.500 M³/h 

Retorno 15.400 M³/h 

By Pass 0 M³/h 

 

SERPENTINA 

Altitude 6 M 

Vazão de Ar 17.900 M³/h 

Velocidade Máxima Face 2,5 m/s 

Lado Hidráulica/Frigorígena Direita 

Tipo de Fluido Água Gelada 

Vazão de Fluido 14,13 m³/h 

Temperatura Entrada Fluido 6,0 ºC 

Temperatura Saída Fluido 12,5 ºC 

Temperatura Entrada Ar (TBS) 21,59 ºC 

Temperatura Entrada Ar (TBU) ºC 

Temperatura Saída Ar (TBS) 8,80 ºC 

Temperatura Saída Ar (TBU) ºC 

Umidade Entrada Ar 54,18 % 

Umidade Saída Ar 95,00 % 

Calor Sensível -65.411 kcal/h 

Calor Total -91.836 kcal/h 

Calor Total -30,40 TR 
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COMPONENTES E ACESSÓRIOS UTILIZAÇÃO TIPO 

Ventilador Sim Limited Load 

Serpentina Resfriamento Sim 

Resistência Aquecimento Sim 2 x7,5 kw 

Resistência Elétrica Umidificação Não 

Filtro Grosso G4 Sim Encartonado 

Filtro Fino F9 Sim Plissado-Pós Ventilador 

Filtro Absoluto A3 Não 

Manômetro "U" Não 

Damper Insuflamento Sim JN-B 

Damper Ar Externo Sim JN-B 

Damper Retorno Sim JN-B 

Damper By Pass Não JN-B 

Iluminação Interna Sim 

Dreno Sim Módulo serpentina 

Portas de Inspeção Sim 

Visor de Portas Sim 

 

FOLHA DE DADOS DE VENTILADOR UTA - SO01 

 

GERAL 

Vazão de Insuflamento 17.900 m³/h 

Pressão Estática 200 Mmca 

Velocidade de Descarga Máxima 10 m/s 

Temp. Entrada Ar 8,8 ºC 

Altitude 6 M 

 

CONSTRUÇÃO 

Tipo Limited Load 

Aspiração Dupla 

Arranjo 3 

Acionamento Polias e Correias 

 

MOTOR ELÉTRICO 

Fabricante Weg 

Alto Rendimento Não 

Potência 15 kw 

Fator de Serviço 1,15 

Proteção IP-55 
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COMPONENTES E ACESSÓRIOS 

 

UTILIZAÇÃO TIPO 

Contra Flange Aspiração Não 

Contra Flange Descarga Não 

Conexão Flexível Aspiração Não 

Conexão Flexível Descarga Sim 

Amortecedor de Vibração Sim 

Base Única Sim 

Porta de Inspeção Não 

Dreno Não 

Proteção de Polias e Correias Sim 

Lubrificação Permanente Sim 

 

FOLHA DE DADOS DE GABINETE UTA – SO02 

Quantidade 01 peça 

 

VAZÃO DE AR 

Insuflamento 8.500 M³/h 

Ar Externo 1.300 M³/h 

Retorno 7.200 M³/h 

By Pass 0 M³/h 

 

SERPENTINA 

Altitude 6 M 

Vazão de Ar 8.500 M³/h 

Velocidade Máxima Face 2,5 m/s 

Lado Hidráulica/Frigorígena Direita 

Tipo de Fluido Água Gelada 

Vazão de Fluido 7,67 m³/h 

Temperatura Entrada Fluido 6,0 ºC 

Temperatura Saída Fluido 12,5 ºC 

Temperatura Entrada Ar (TBS) 24,31 ºC 

Temperatura Entrada Ar (TBU) ºC 

Temperatura Saída Ar (TBS) 8,80 ºC 

Temperatura Saída Ar (TBU) ºC 

Umidade Entrada Ar 46,02 % 

Umidade Saída Ar 95,00 % 

Calor Sensível -37.338 kcal/h 
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Calor Total -49.886 kcal/h 

Calor Total -16,5 TR 

 

COMPONENTES E ACESSÓRIOS UTILIZAÇÃO TIPO 

Ventilador Sim Limited Load 

Serpentina Resfriamento Sim 

Resistência Aquecimento Sim 2 x 4,5 kw 

Resistência Elétrica Umidificação Não 

Filtro Grosso G4 Sim Encartonado 

Filtro Fino F9 Sim Plissado-Pós Ventilador 

Filtro Absoluto A3 Não 

Manômetro "U" Não 

Damper Insuflamento Sim JN-B 

Damper Ar Externo Sim JN-B 

Damper Retorno Sim JN-B 

Damper By Pass Não 

Iluminação Interna Sim 

Dreno Sim Módulo serpentina 

Portas de Inspeção Sim 

Visor de Portas Sim 

 

FOLHA DE DADOS DE VENTILADOR UTA - SO02 

 

GERAL 

Vazão de Insuflamento 8.500 m³/h 

Pressão Estática 200 Mmca 

Velocidade de Descarga Máxima 10 m/s 

Temp. Entrada Ar 8,8 ºC 

Altitude 6 M 

 

CONSTRUÇÃO 

Tipo Limited Load 

Aspiração Simples 

Arranjo 3 

Acionamento Polias e Correias 

 

MOTOR ELÉTRICO 

Fabricante Weg 

Alto Rendimento Não 
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Potência 7,5 kW 

Fator de Serviço 1,15 

Proteção IP-55 

 

COMPONENTES E ACESSÓRIOS UTILIZAÇÃO TIPO 

Contra Flange Aspiração Não 

Contra Flange Descarga Não 

Conexão Flexível Aspiração Não 

Conexão Flexível Descarga Sim 

Amortecedor de Vibração Sim 

Base Única Sim 

Porta de Inspeção Não 

Dreno Não 

Proteção de Polias e Correias Sim 

Lubrificação Permanente Sim 

 

FOLHA DE DADOS DE GABINETE UTA – SO03 

Quantidade 01 peça 

 

VAZÃO DE AR 

Insuflamento 14.600 M³/h 

Ar Externo 1.000 M³/h 

Retorno 13.600 M³/h 

By Pass M³/h 

 

SERPENTINA 

Altitude 6 M 

Vazão de Ar 14.600 M³/h 

Velocidade Máxima Face 2,5 m/s 

Lado Hidráulica/Frigorígena Direita 

Tipo de Fluido Água Gelada 

Vazão de Fluido 10,10 m³/h 

Temperatura Entrada Fluido 6,0 ºC 

Temperatura Saída Fluido 12,5 ºC 

Temperatura Entrada Ar (TBS) 23,03 ºC 

Temperatura Entrada Ar (TBU) ºC 

Temperatura Saída Ar (TBS) 10,00 ºC 

Temperatura Saída Ar (TBU) ºC 

Umidade Entrada Ar 47,47 % 
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Umidade Saída Ar 95,00 % 

Calor Sensível -54.144 kcal/h 

Calor Total -65.630 kcal/h 

Calor Total -21,7 TR 

 

COMPONENTES E ACESSÓRIOS UTILIZAÇÃO TIPO 

Ventilador Sim Limited Load 

Serpentina Resfriamento Sim 

Resistência Aquecimento Não 

Resistência Elétrica Umidificação Não 

Filtro Grosso G4 Sim Encartonado 

Filtro Fino F9 Sim Plissado-Pós ventilador 

Filtro Absoluto A3 Não 

Manômetro "U" Não 

Damper Insuflamento Sim JN-B 

Damper Ar Externo Sim JN-B 

Damper Retorno Sim JN-B 

Damper By Pass Não 

Iluminação Interna Sim 

Dreno Sim Módulo serpentina 

Portas de Inspeção Sim 

Visor de Portas Sim 

 

FOLHA DE DADOS DE VENTILADOR UTA - SO03 

 

GERAL 

Vazão de Insuflamento 14.600 m³/h 

Pressão Estática 200 Mmca 

Velocidade de Descarga Máxima 10 m/s 

Temp. Entrada Ar 10 ºC 

Altitude 6 M 

 

CONSTRUÇÃO 

Tipo Limited Load 

Aspiração Simples 

Arranjo 3 

Acionamento Polias e Correias 
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MOTOR ELÉTRICO 

Fabricante Weg 

Alto Rendimento Não 

Potência 15 kW 

Fator de Serviço 1,15 

Proteção IP-55 

 

COMPONENTES E ACESSÓRIOS UTILIZAÇÃO TIPO 

Contra Flange Aspiração Não 

Contra Flange Descarga Não 

Conexão Flexível Aspiração Não 

Conexão Flexível Descarga Sim 

Amortecedor de Vibração Sim 

Base Única Sim 

Porta de Inspeção Não 

Dreno Não 

Proteção de Polias e Correias Sim 

Lubrificação Permanente Sim 

 

FOLHA DE DADOS DE GABINETE UTA – SO04 

Quantidade 01 peça 

 

VAZÃO DE AR 

Insuflamento 18.700 M³/h 

Ar Externo 900 M³/h 

Retorno 9.200 M³/h 

By Pass 8.600 M³/h 

 

SERPENTINA 

Altitude 6 M 

Vazão de Ar 10.100 M³/h 

Velocidade Máxima Face 2,5 m/s 

Lado Hidráulica/Frigorígena Direita 

Tipo de Fluido Água Gelada 

Vazão de Fluido 6,69 m³/h 

Temperatura Entrada Fluido 6,0 ºC 

Temperatura Saída Fluido 12,5 ºC 

Temperatura Entrada Ar (TBS) 20,58 ºC 

Temperatura Entrada Ar (TBU) ºC 
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Temperatura Saída Ar (TBS) 9,5 ºC 

Temperatura Saída Ar (TBU) ºC 

Umidade Entrada Ar 56,64 % 

Umidade Saída Ar 95,00 % 

Calor Sensível -32.096 kcal/h 

Calor Total -43.503 kcal/h 

Calor Total -14,4 TR 

 

COMPONENTES E ACESSÓRIOS UTILIZAÇÃO TIPO 

Ventilador Sim Limited Load 

Serpentina Resfriamento Sim 

Resistência Aquecimento Não 

Resistência Elétrica Umidificação Não 

Filtro Grosso G4 Sim Encartonado 

Filtro Fino F9 Sim Plissado-Pós ventilador 

Filtro Absoluto A3 Não 

Manômetro "U" Não 

Damper Insuflamento Sim JN-B 

Damper Ar Externo Sim JN-B 

Damper Retorno Sim JN-B 

Damper By Pass Sim JN-B 

Iluminação Interna Sim 

Dreno Sim Módulo serpentina 

Portas de Inspeção Sim 

Visor de Portas Sim 

 

FOLHA DE DADOS DE VENTILADOR UTA - SO04 

 

GERAL 

Vazão de Insuflamento 18.700 m³/h 

Pressão Estática 200 Mmca 

Velocidade de Descarga Máxima 10 m/s 

Temp. Entrada Ar 9,5 ºC 

Altitude 6 M 

 

CONSTRUÇÃO 

Tipo Limited Load 

Aspiração Dupla 

Arranjo 3 
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Acionamento Polias e Correias 

 

MOTOR ELÉTRICO 

Fabricante Weg 

Alto Rendimento Não 

Potência 15 kW 

Fator de Serviço 1,15 

Proteção IP-55 

 

COMPONENTES E ACESSÓRIOS UTILIZAÇÃO TIPO 

Contra Flange Aspiração Não 

Contra Flange Descarga Não 

Conexão Flexível Aspiração Não 

Conexão Flexível Descarga Sim 

Amortecedor de Vibração Sim 

Base Única Sim 

Porta de Inspeção Não 

Dreno Não 

Proteção de Polias e Correias Sim 

Lubrificação Permanente Sim 

 

Envase de Soros Hiperimunes, 

 

CARACTERISTICAS DOS CONDICIONADORES TIPO FANCOIL (UTAs): 

 

Gabinete. 

 

Deverá ser construído com chapas de aço fosfatizado, pintado com fundo primer cromato de zinco com 

pintura eletrostática esmaltada para acabamento. Deverão ser dotados internamente com isolante 

térmico de lã de vidro revestida com resina incombustível para evitar o destacamento do isolante. 

 

A junção dos módulos deverá ser estanque e vedada. 

 

Não deverá haver frestas entre as partes nos componentes do gabinete e de seus elementos internos 

além dos necessários para o funcionamento do fancoil. 

 

A bandeja de água condensada deverá ser isolada e impermeabilizada. 
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Ventilador. 

 

Deverá ser do tipo centrífugo, do tipo sirocco ou limit load de dupla aspiração, acionados por motor 

elétrico trifásico, com polias reguláveis e correias. 

 

A definição quanto ao tipo de rotor é função da pressão de ar necessária. 

 

O rotor deverá ser balanceado estática e dinamicamente e os mancais deverão ser auto lubrificantes, 

blindados e dimensionados para atender às pressões estáticas do sistema. 

 

Serpentina. 

 

Deverá ser constituída por tubos de cobre, com aletas de alumínio espaçadas no máximo 1/8”, 

perfeitamente fixados aos tubos por meio de expansão mecânica dos tubos. As cabeceiras deverão ser 

construídas em chapa de alumínio duro. Os coletores deverão ser construídos com tubos de cobre e 

com luvas soldadas nas pontas para adaptação à rede hidráulica. A velocidade de ar na face da 

serpentina, não deverá provocar o arraste de condensado para os dutos. 

 

A velocidade de face deve ser inferior a 2,7 m/s. 

 

A serpentina deverá ser testada com uma pressão de 21 kgf/cm2. 

 

Fabricantes de referência: TRANE, TROX 

 

6.2.4 – Quadros Elétricos. 

 

O IVB Deixará um ponto de força protegido com capacidade necessária para atender a toda a 

instalação de ar condicionado. 

 

Deverão ser instaladas todas as ligações elétricas entre os pontos de força, os painéis elétricos de 

proteção e comando, os motores elétricos e os elementos de controle e sinalização. 

 

Todos os circuitos deverão obedecer fielmente e integralmente às recomendações das Normas 

Técnicas Brasileiras específicas, NBR-5410. 

 

Todos os condutores deverão ser de cobre, com capa em termoplástico, anti-chama, adequadamente 

isolada para uma tensão de trabalho de 750 V, devendo ser utilizados fios coloridos e anilhas 

numeradas nos circuitos de comando e controle para melhor identificação, instalados internamente em 

eletrodutos rígidos galvanizados ou calhas de distribuição em chapa de aço zincada. 
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Deverão ser fornecidos para a instalação os quadros elétricos para distribuição de força, proteção, a 

serem construídos de acordo com os diagramas unifiliares de força. 

 

Os armários deverão ser instalados em chapa de aço, sendo a estrutura de perfis cantoneira e os 

painéis em chapa, totalmente decapado e zincada por galvanoplastia após a montagem, de modo a 

proteger contra corrosão, os furos e as extremidades. 

 

Depois de zincada, todos os armários deverão ser pintados com uma demão de base neutralizante e 

duas de esmalte sintético polimerizados em estufa a 145ºC. 

 

Deverão ter os seguintes componentes (conforme a aplicação): 

 

aDisjuntores termomagnéticos gerais de entrada; 

aDisjuntor termomagnético para o circuito de alimentação de cada equipamento; 

aContatores magnéticos e relés de sobrecorrente; 

aInterruptores manuais de três posições: manual, automático, desligado; 

aLâmpadas de sinalização; 

aRelés auxiliares; 

aBarramento de conectores; 

aFios, isoladores e materiais auxiliares, 

aPlaquetas de identificação das diversas chaves; 

aConexão de latão para aterramento geral; 

aO quadro possuirá, na face interna das portas, o diagrama elétrico. 

 

O Quadro Geral estará localizado na área técnica. Deverá ser dotado de disjuntor geral de entrada tipo 

termomagnético. A proteção dos ramais dos equipamentos será obtida com disjuntores em caixa 

moldada, tripolares. 

 

Ramais dos Equipamentos 

 

Partirão dos Quadros, através de disjuntores termomagnéticos na tensão de 380 v. Serão constituídos 

por condutores fase e terra em cabos de cobre tempera mole com isolamento termoplástico Antichama 

750 v. Os condutores serão identificados pelas cores: preto, vermelho ou branco para fase e verde 

para terra. Os ramais serão em eletrodutos galvanizado, perfilados ou eletrocalhas metálicas. 

 

Os equipamentos que não possuírem painéis de comando receberão alimentação diretamente dos 

Quadros. Os equipamentos que possuírem painéis de comando receberão alimentação destes que 

estarão localizados ao lado e que deverão ser em caixa de plástico reforçado. 
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Componentes 

 

Todos os circuitos de força serão protegidos por disjuntores termomagnéticos apropriados ao nível de 

curtocircuito da instalação; 

 

Todos os circuitos terão suas botoeiras, interruptores e etiquetas identificadores; 

 

Especificações de Montagem – Elétrica  

 

Eletrodutos Rígidos 

 

A preparação e montagem de tubulações com eletrodutos rígidos em geral, deverão obedecer aos 

seguintes requisitos: 

 

As extremidades dos eletrodutos, quando não roscadas diretamente em caixas ou conexões com 

rosca fêmea própria ou limitadores tipo batente, devem ter obrigatoriamente unidut’s, buchas e 

arruelas de alumínio fundido. 

 

As emendas e conexões entre eletrodutos só poderão ser feitas com luvas apropriadas e/ou através 

dos conduletes, não sendo permitido embuchamento ou utilização de materiais inadequados. 

 

Nas instalações das montagens embutidas em paredes estruturais e lajes, o diâmetro máximo 

permitido será de 2". Para diâmetros maiores deverão ser aparentes ou previstos enchimentos nas 

paredes. 

Deverão, ainda, correr paralelamente ou em ângulos retos com vigas e paredes, mantendo um 

afastamento adequado das mesmas. As uniões deverão ser montadas de forma a garantir o 

alinhamento dos trechos e manter um afastamento adequado de obstáculos que dificultem o 

roscamento. 

 

Nas instalações das montagens enterradas no solo, os eletrodutos deverão estar a uma 

profundidade mínima de 40cm, estar encapsulados em concreto e ter declividade adequada para 

escoamento de água eventualmente infiltrada ou de condensação. 

 

Em todas as instalações das montagens os eletrodutos deverão estar afastados no mínimo de 

40cm em relação a equipamentos e tubulações de aquecimento. Deverá, ainda, ser evitada a 

instalação paralela sob canalizações de água, esgoto ou líquidos em geral. 
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Eletrodutos Flexíveis 

 

Só será permitido o uso de eletrodutos flexíveis em trechos de instalação aparente, quando 

especificado em projeto. Em hipótese alguma será permitido o seu emprego em montagem embutida 

ou enterrada, ou ao tempo. 

 

As extremidades dos eletrodutos flexíveis serão obrigatoriamente fixadas em terminações que 

permitam a conexão com caixas ou acessórios utilizados nas redes de eletrodutos rígidos. Para a 

instalação de motores, em um dos lados, esta terminação será giratória. 

 

Não será permitida a emenda de eletrodutos flexíveis, em hipótese alguma.  

 

A fixação às superfícies de apoio será feita por meio de braçadeiras espaçadas no máximo de 80 cm e 

a 30 cm de caixas ou equipamentos. 

 

Eletrocalhas 

 

Só será permitida a instalação de eletrocalhas em locais abrigados, onde só tenham acesso pessoas 

qualificadas ou dentro de patamar técnico. Em ambos os casos deverão ser dotadas de tampas lisas, 

afixadas por pressão. 

 

A fixação a tetos e paredes deverá ser feita por meio de suportes adequados, pré-fabricados, fixados 

por meio de chumbadores ou vergalhões, espaçados no máximo de 2,5m. 

 

Deverão correr paralelamente ou formando ângulo reto com vigas e paredes, mantendo um 

afastamento adequado de obstáculos que impeça o acesso para instalação e manutenção dos cabos. 

 

Condutores 

 

Na instalação das montagem dos condutores, de qualquer espécie, deverão ser obedecidos os 

seguintes requisitos. 

 

Instalação em Eletroduto 

 

Dentro de eletrodutos só podem ser instalados condutores isolados, com ou sem capa, não sendo 

permitida a utilização de condutores à prova de tempo e cordões flexíveis. 

 

Todos os condutores vivos de um mesmo circuito, inclusive o neutro, devem ser agrupados em um 

único eletroduto. 
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Durante a instalação dos cabos, as forças de tração devem ser aplicadas somente nos condutores e 

não à isolação ou proteção dos mesmos. 

 

Só serão permitidas emendas ou derivações de cabos em caixas de passagem. 

 

A enfiação deve ser instalada somente após estar concluída a rede de eletrodutos e os serviços de 

construção que possam danificar os cabos. Antes de iniciada a enfiação a tubulação deverá ser 

perfeitamente limpa.  

 

Os arames e guias de puchamento só devem ser introduzidos no momento da enfiação dos condutores 

e não na execução das tubulações. Para facilitar a enfiação só poderá ser utilizado talco industrial 

aplicado sobre a superfície dos cabos. È expressamente vedado o uso de graxas ou vaselina. 

 

Instalação em Eletrocalha e Perfilado 

 

Os circuitos devem ser dispostos em uma única camada. Devem, ainda, ser sempre fixados em ambos 

os lados de qualquer mudança de direção e nas proximidades das entradas de aparelhos. 

Os circuitos polifásicos compostos de cabos singelos deverão ser amarrados em trifólio ou quadrifólio, 

através de fitas plásticas de amarração. 

 

Os circuitos deverão ser instalados de forma a manter um afastamento entre os mesmos, equivalentes 

ao diâmetro de 1 cabo. 

 

Instalação Interna em Caixas e Quadros  

 

Internamente às caixas de passagem, os circuitos formados por cabos singelos deverão ser unidos 

com fitas de amarração, de forma a constituir um único conjunto. Deve, ainda, ser deixada uma folga 

no comprimento dos cabos, de forma a permitir o puchamento e acomodação interna à mesma. Os 

cabos deverão ser convenientemente acomodados no interior das caixas, de forma a não provocar 

tensão nos mesmos ou pressão na tampa das caixas. 

 

Dentro dos quadros, circuitos formados por cabos singelos devem ser unidos com fitas de amarração e 

devidamente identificados. Quando não forem previstas canaletas para instalação dos cabos, os 

circuitos devem ser justapostos e unidos com fitas de amarração, formando chicotes. A disposição dos 

chicotes deve ser tal que não comprometa a manutenção dos componentes do quadro e permita a 

identificação dos circuitos e medições de corrente. 
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Para a instalação da conexão de cabos com barramentos e equipamentos nos quadros, deverão ser 

utilizados terminais. Para bitolas até 6mm² serão utilizados terminais pré-isolados, tipo forquilha, olhal 

ou agulha, conforme cada caso específico. Para bitolas maiores deverão ser empregados terminais de 

compressão tipo olhal. Os Terminais a compressão deverão ter sua parte posterior isolada com fita 

isolante. 

 

Emendas e Derivações 

 

Para cabos com bitola até 6 mm2, as emendas ou derivações deverão ser instaladas manualmente, 

por meio de torção utilizando um comprimento mínimo de 25 mm de cabo. A isolação deverá ser feita 

com fita plástica, com camadas suficientes para proteção elétrica, mecânica e elétrica do cabo, sendo 

exigido no mínimo 4 voltas sobre os condutores. 

 

Para bitolas maiores deverão ser empregados emendas de compressão, pré-fabricadas, de tamanho 

apropriado, as quais deverão ser apertadas com ferramentas apropriadas para este uso. 

A isolação de motores e aparelhos com corrente superior à 10A deverá ser feita através da aplicação 

de fita de borracha tipo auto-fusão, recoberta com fita plástica, de forma a oferecer proteção elétrica, 

mecânica e contra umidade, adequadas a instalação, sendo exigido no mínimo 2 voltas de fita auto 

fusão e 4 voltas de fita isolante. 

 

Identificação 

 

Todos os cabos e circuitos deverão ser identificados, conforme especificado no projeto. 

 

Cabos singelos de circuitos terminais serão identificados por cores, conforme recomendações da NBR-

5410, como segue: 

 

Neutro (normal e estabilizado) Azul Claro. 

Terra de energia normal Verde. 

Terra de energia estabilizado Verde Amarelo. 

Fases de Iluminação Amarelo. 

Retorno Iluminação Marrom, Cinza. 

Fases das Tomadas Preto, branco e vermelho. 

Fases para ligação de motores e equipamentos Preto, branco e vermelho. 

Em hipótese alguma os condutores neutros e terra poderão ser de cores diferentes da especificada, 

assim como nenhum cabo fase poderá ter esta cor para a isolação. 
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Os cabos fase de circuitos alimentadores de quadros serão de cor preta, vermelha e branca, para 

as fases R, S, T respectivamente, Os alimentadores polifásicos de quadros deverão ser 

identificados no interior dos quadros e de caixas de passagem. 

Os circuitos terminais serão identificados nos quadros junto aos disjuntores. Nos casos de tomadas 

deverão ser identificados em todas as caixas Todas as tomadas deverão ser identificadas por meio 

de etiquetas adesivas coladas na placa de acabamento para a indicação da tensão. 

Em eletrocalhas os cabos múltiplos e alimentadores serão identificados a cada 10m ou em todas as 

mudanças de direção ou derivações. 

A identificação será feita por meio de anilhas. Para cabos singelos até 6mm² as anilhas serão 

colocadas diretamente sobre os mesmos. Para cabos múltiplos ou circuitos polifásicos com cabos 

de bitola acima de 6mm², as anilhas serão afixadas em porta marcadores plásticos e afixadas por 

meio de fitas de amarração. 

Os cabos de força serão identificados com a letra "F" e os de comando com a letra "C". 

 

Quadros 

 

A conexão de eletrodutos e/ou eletrocalhas nos quadros deverá ser feita através de flanges, nas partes 

superior e/ou inferior. A furação nos flanges para eletrodutos deverá ser feita por meio de serra copo 

de diâmetro apropriado e ter suas rebarbas devidamente eliminadas. Todos os eletrodutos deverão ser 

fixados no quadro, através de bucha e arruela de alumínio fundido. 

 

Quando os quadros estiverem instalados ao tempo deverão ser protegidos contra chuva, por paredes 

de alvenaria e cobertura tipo pingadeira, de forma que a porta do quadro fique no mínimo a 15 cm mais 

profunda que as paredes. Nestes casos deverá ser previsto porta veneziana externa à porta do quadro 

propriamente dita, para proteger contra chuva. 

 

Os quadros deverão ser entregues completos com variador de freqüência e potência. 

6.2.5) - Serviços de instalações. 

 

Todos os trabalhos complementares abaixo enumerados necessários à instalação dos serviços do 

objeto desta contratação serão executados por conta da Empresa que será contratada, inclusive os 

que porventura possam necessitar, como por exemplo, os acabamentos tais como: mármore, granito, 

espelho, etc. Descrição dos Serviços Complementares: 

 

- Confecção de novas bases conforme o projeto 

- Arremates necessários no piso da área afetada 
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- Quadro de Força com chaves blindadas e fusíveis e travamento mecânico 

- Aterramento apropriado 

- Kit de Luz de Emergência sobre as máquinas 

- Pintura das faixas de segurança 

- Recuperação da alvenaria e pinturas porventura existentes danificadas durante a execução dos 

serviços contratados 

- Instalação da fiação elétrica para instalação dos equipamentos de monitoração 

- Remoção dos entulhos 

- Todo e qualquer serviço não explicitado como de responsabilidade da Contratada 

- ARTS, projetos e serviços compatíveis com as necessidades das obras. Caso durante as 

instalações do Sistema de Geração e Distribuição de Ar ocorrer quaisquer problemas estruturais, 

a Empresa Proponente será responsável por quaisquer interferências com elementos estruturais 

do prédio. 

 

6.2.6) - Especificação da rede hidráulica. 

 

Todas as tubulações serão apoiadas sobre suportes de modo de evitar a transmissão de vibrações à 

estrutura do prédio. 

 

Os suportes serão preferencialmente apoiados em elementos estruturais e nunca em paredes ou 

elementos de alvenaria. O espaçamento entre suportes para a tubulação horizontal, não será superior 

1,2m. 

 

Os rosqueamentos dos tubos serão feitos com o auxilio de fita de teflon. Todas as uniões empregadas 

terão acento cônico em bronze, com porca hexagonal de aço forjado ASTM A. 105 grau II. 

 

Tubo. 

 

Tubos de aço galvanizado, ASTM A-53 ou A-120, extremidades com rosca BSP e luvas, DIN 2440. 

 

Conexões. 

 

Em aço forjado, galvanizado, com rosca BSP, classe 10 (ANSI 150) 
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Válvula globo. 

 

- Com rosca, classe 150. 

- Corpo, castelo roscado no corpo e fecho cônico em bronze ASTM B.62 

- Haste ascendente em latão laminado ASTM B.124 

- Volante de alumínio ou ferro nodular ou maleável. 

- Peme - gaxeta em latão laminado ASTM B.16 

- Porca em latão ASTM B.16 

- Junta e gaxeta em amianto grafitado 

- Rosca interna BSP. 

Válvula gaveta. 

 

- Com rosca, classe 150 

- Corpo castelo roscado em bronze STM B.62 

- Haste ascendente e preme gaxeta em latão laminado ASTM B. 124 

- Cunha sólida e união em bronze STM B. 62 

- Volante de alumínio ou ferro modular ou maleável 

- Porca em bronze ( ASTM B. 16 ) 

- Junta e gaxeta de aminato grafitado 

- Rosca interna BSP 

Poço para termômetro. 

- 3/4" (BSP), com rosca externa 

- Em aço inoxidável AISI 316 

- Rosca interna de 1/2" (BSP) 

 

Filtro Y. 

- Corpo e tampa em bronze ASTM B.62 

- Elemento filtrante em chapa de aço inoxidável 
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- MESH 20 

- Rosca interna BSP. 

Isolamento térmico. 

 

A tubulação hidráulica será isolada termicamente com tubos ou mantas de borracha expandida nas 

espessuras recomendadas pelo fabricante, considerando umidade relativa de 90%. Nas áreas externas 

o isolamento receberá proteção mecânica de alumínio liso ou folhas de PVC. 

 

Válvula de controle. 

 

- Com rosca, classe 150. 

- Corpo, castelo roscado no corpo e fecho cônico em bronze ASTM B.62 

- Haste ascendente em latão laminado ASTM B.124 

- Preme- gaxeta em latão laminado ASTM B.16 

- Porca em latão ASTM B.16 

- Junta e gaxeta em amianto grafitado 

- Rosca interna BSP 

- Servo-motor 24 v. 

Termostato. 

- Termostato de atuação proporcional em caixa de termo plástico. 

- Faixa de atuação – 15aC a 35aC. 

- Tensão de trabalho – 24 volts. 

Ligações elétricas 

O Instituto Vital Brazil disponibilizará um ponto de força adequado para que a Empresa proponente 

possa realizar a interligação com a casa de máquinas, até os respectivos condicionadores e controles. 

6.2.7 – Estrutura Metálica Auxiliar. 

Para a área de produção de soros hiperimunes, será necessário a instalação de uma estrutura, que 

será destinada ao suporte das unidades de tratamento de ar que ficarão acima da área de produção. 

As colunas desta estrutura passarão pela laje que hoje cobre a área de produção e suas fundações 

ficarão no piso onde hoje funciona a área de produção. 
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As aberturas da laje e isolamento para que não ocorra vazamento pela manta dentro da área de 

produção é de responsabilidade da instaladora. 

 

Após a abertura dos vãos, será necessário refazer o isolamento da manta que hoje está instalada entre 

a laje existente. 

 

O projeto deverá ser cuidadosamente estudado, pois as colunas de fixação da estrutura, não poderão 

alterar o layout das salas no piso inferior. 

 

Deverão fazer parte da estrutura (no mínimo) os seguintes materiais abaixo (sendo que o projeto 

definitivo deverá ser entregue pela empresa vencedora desta licitação): 

aCORTE E USINAGEM DE BASES METÁLICAS CHAPA 3/8” x 0,30 x 0,30 

aFIXAÇÃO DE BASES COM CHUMBADORES QUIMICOS ½” x 150 m/m 

aINSTALAÇÃO DE COLUNAS METÁLICAS TUBOLARES 100 x 100 x 4,75 m/m 

aCORTE E USINAGEM DE TRELIÇAS METÁLICAS 

aREFORÇO EM CHAPAS DE ¼” x 0,10 LOCAL DE FIXAÇÃO DE TRELIÇAS ( PILARES 

DCONCRETO) 

aFIXAÇÃO DE TRELIÇAS METÁLICAS EM CHUMBADORES QUIMICOS ½” x 150 m/m 

aREFORÇO METÁLICOS EM CANTONEIRAS 2” x 2” x 1/8” LOCAL DE UNIÃO DE TRELIÇAS 

aTERÇAMENTO EM PERFIL ENRIJECIDOS 75 x 40 x 17x 2,65 m/m 

aAPLICAÇÃO DE FUNDO ZARCÃO TIPO PRAIMMEIR CINZA GRAFITTE 

aSOLDA MIG ( FABRICAÇÃO ) 

aSOLDA ELETRICA ELETROLDOS E-7018 

6.2.8 – Serviços complementares 

A Empresa proponente deverá fornecer todos os serviços de instalação e responsabilidade técnica 

para assegurar a qualidade e a perfeita das instalações previstas no projeto, instalação e regulagem do 

sistema. 

 

A Empresa proponente deverá concordar com a capacidade dos equipamentos para atender as áreas 

em questão.  
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Caso a empresa não concorde, deverá reavaliar todos os cálculos e projetos de modo que mostre as 

reais necessidades da área. 

 

Deverá fornecer, também, todos os materiais, componentes e mão-de-obra especializada necessária 

para a instalação dos equipamentos e materiais que fazem parte deste escopo de fornecimento. 

 

Locação de containeres, andaimes e todo e qualquer ferramental de demais materiais necessários 

para a perfeita montagem do sistema. 

 

- A Empresa proponente deverá fornecer todos os serviços de instalação referentes a alimentação 

elétrica, força, conduítes, e fiação elétrica do ponto a ser fornecido pelo Instituto Vital Brazil até a 

casa de máquinas; 

- Instalação na casa de máquinas de todos os equipamentos, interligação de todos os 

equipamentos, 

- Serviços complementares necessários a instalação dos equipamentos, base, casa de maquinas, 

abertura e fechamento de rasgos e buracos existentes necessários para instalação do sistema. 

- Transporte vertical e horizontal de todos os equipamentos e materiais; 

- Pintura e revestimentos; 

- Desenhos adicionais de detalhamento que se fizerem necessários, montagem, sendo obrigatória a 

apresentação dos projetos dos painéis elétricos e diagramas de controle para a aprovação do 

Instituto Vital Brazil; 

- Força, luz, andaimes que forem necessários durante a instalação e local fechado para guarda de 

ferramentas e materiais; 

- Balanceamento e certificação dos sistemas; 

- Realização de testes aplicáveis, em conformidade com as boas práticas de engenharia; 

- Start-up dos sistemas e treinamento de pessoal; 

- Comissionamento dos sistemas (temperatura, umidade, vazão de ar, cascata de pressão, 

contagem de partículas, etc), a partir da operação normal por um prazo mínimo de 30 dias a partir 

da operação inicial; 

- Seguro dos equipamentos entregues na obra; 

- Encargos adicionais se porventura algum serviços não puder ser executado durante o expediente 

normal de trabalho. 

- 01 engenheiro mecânico durante todo o período de obra; 
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- 01 projetista de ar condicionado e durante todo o período de obra, prevendo possíveis 

modificações e alterações de projeto, devido a possíveis interferências encontradas no local; 

- 01 técnico de segurança durante todo o período da obra; 

- 01 container com espaço para uma sala de reunião com ar condicionado para as reuniões de 

obra; 

Os serviços de balanceamento do sistema, start up dos equipamentos, realização dos testes 

necessários para a operação do sistema e comissionamento, deverão estar previsto neste pacote de 

serviços, em visitas futuras, após a complementação do restante do sistema. Este prazo se limitará a 

um (01) ano da entrega da obra. 

 

VII – CONDIÇÕES GERAIS 

 

A Empresa Proponente deverá atender as condições gerais descritas a seguir, assim como deverá 

conhecer as situações que são de responsabilidade do Contratante para o perfeito cumprimento das 

regras estipuladas nesta apresentação. 

 

7.1) – Qualificação de Concepção do Projeto. 

 

A empresa vencedora deverá confirmar e validar as condições do projeto entregue pelo IVB, portanto 

que para isso ocorra, deverá validar os cálculos e equipamentos propostos neste memorial. 

 

O projeto final proposto deverá atender as conformidades e necessidades básicas descritas nas 

especificações técnicas propostas. A proposta vencedora deverá atender as conformidades e detalhes 

apresentados neste descritivo técnico, em atendimento as boas práticas de fabricação regulamentadas 

pelas Normas ABNT, boas práticas de engenharia. 

 

7.2) – Qualificação de Instalação. 

 

A Empresa Proponente vencedora do certame licitatório deverá fornecer a seguinte documentação do 

sistema de climatização a ser proposto: 

 

• Instruções operacionais do sistema. 

• Instruções de manutenção preventiva e corretiva do sistema. Listagem de peças e componentes 

do sistema.  

• Manual de Operação e Manutenção fornecidas pelos fabricantes dos equipamentos que comporão 

o sistema. 
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• Planos de realização dos serviços. 

 • Informações sobre os componentes que integram o projeto, diagramas em geral, especificações 

técnicas, entre outros. 

• Lista de componentes e instrumentos importantes com as informações de marca, modelo e 

identificação.  

• Check List da instalação comparados com os planos de realização. 

• Verificação da calibragem dos instrumentos críticos e a respectiva apresentação dos certificados 

de calibragem. 

• Deverá realizar um Check List para verificação e apresentação dos materiais da composição e 

construção do sistema em relação aos certificados de apresentados por cada fornecedor. 

• Fazer as recomendações necessárias para a elaboração dos Procedimentos Operacionais Padrão 

(POP’S) relativos ao uso do sistema. 

• Deverá elaborar e realizar os treinamentos necessários para a formação dos operadores de forma 

que o sistema funcione satisfatoriamente. Fornecerá todo o material didático necessário para a 

aprendizagem e compreensão dos fundamentos operacionais e do funcionamento de todo o 

sistema de geração e distribuição de energia elétrica para plena capacitação dos operadores e 

técnicos, tanto para a operação quanto para a manutenção preventiva e corretiva. A carga horária e 

o conteúdo do treinamento a ser ministrado deverão ser avaliados e aprovados pela Fiscalização do 

IVB. O treinamento será realizado imediatamente após a entrada em operação e funcionamento do 

sistema. Será exigida da empresa vencedora da licitação, a apresentação à engenharia do IVB, a 

especificação técnica dos equipamentos a serem fornecidos, antes da compra junto aos 

fornecedores. 

Qualquer destas ações aqui descritas e que sejam necessárias, após a complementação do sistema, 

deverão estar previstas no escopo de fornecimento da contratada. 

 

7.3) – Qualificação Operacional. 

 

A Empresa Proponente vencedora do certame licitatório deverá fornecer a seguinte documentação do 

sistema de climatização ser proposto para que seja acompanhado pela Fiscalização do Contratante, ou 

seja: 

• Deverá realizar um Check List para verificação do estado e início de funcionamento do sistema e 

paradas dos equipamentos. 

Essa certificação deverá ser feita após a entrega final da obra e deverá estar prevista no escopo de 

fornecimento da contratada. 
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7.4) – Qualificação de Desempenho. 

 

Deverá realizar um Check List para verificação dos parâmetros de operação e funcionamento do 

sistema de geração de ar climatizado, como por exemplo, pressão e temperatura disponíveis na saída 

das unidades de tratamento de ar. 

 

Essa certificação deverá ser feita após a entrega final da obra e deverá estar prevista no escopo de 

fornecimento da contratada. 

 

7.5) – DIREITOS E DEVERES DAS PARTES. 

Constituem-se direitos e deveres das partes; 

 

7.5.1) - Da Empresa Proponente: 

 

A Empresa Proponente, para a instalação dos equipamentos deverá fornecer mão-de-obra, 

ferramentas, equipamentos e utensílios necessários para a desmontagem dos equipamentos antigos e 

montagem dos novos e a perfeita execução dos serviços contratados e as suas atividades, obriga-se a: 

 

aVerificar as condições dos locais definidas no projeto básico apresentado, durante a visita técnica 

a ser agendada no edital da contratação deste serviço. Todos os serviços complementares 

necessários para a implantação do sistema de climatização, tais como furos em alvenaria, em forro, 

pontos de drenos, pontos de força para alimentar os equipamentos e recompor os revestimentos 

das alvenarias e de forro. 

aElaborar, no prazo constante do Cronograma Físico Financeiro a ser apresentado, no prazo 

estipulado, a contar da data do recebimento da ordem de início dos serviços, o cronograma deverá 

ser aprovado pelo Grupo de Trabalho da Empresa da Contratante. 

aManter a equipe de trabalho, a qual deverá cumprir jornada de trabalho semanal e será 

responsável pelas intervenções e serviços. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços 

contratados nos termos da legislação vigente. 

aProvidenciar o deslocamento da equipe de trabalho, sem ônus adicional para a Contratante, para 

o atendimento das intervenções do objeto da Licitação. Providenciar o transporte dos equipamentos 

que necessitem sofrer intervenções corretivas, as quais não possam ser efetuadas no próprio local 

de instalação. Providenciar todo o transporte interno, vertical e horizontal, dos equipamentos e 

materiais dentro da área a ser instalado o sistema de climatização. 

aPromover, se for o caso, em dias úteis e de forma plena, a instalação inadiáveis, ou que possam 

provocar prejuízos e/ou danos aos bens da Contratante. 
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aInstalar o sistema de climatização através de profissionais integrantes das equipes de trabalho, as 

quais deverão possuir qualificação adequada ao tipo de serviço que estiver sendo realizado. 

a Instalar o sistema de climatização sob a responsabilidade técnica dos profissionais de nível 

superior (Engenheiros) indicados pela Empresa Proponente na fase de habilitação da licitação. Os 

responsáveis técnicos somente poderão ser substituídos por profissionais com experiência 

equivalente ou superior à exigida por ocasião da licitação e mediante prévia aprovação da 

fiscalização do contrato. 

a Instalar o sistema de climatização que impliquem em desligamentos de energia, de água e outros 

que possam comprometer o normal funcionamento da unidade administrativa, nos dias em que não 

houver expediente na unidade (fins de semana, horários noturnos ou feriados), de forma plena, 

remunerada mediante demanda, previamente autorizada pela Fiscalização do Contrato. Interligar os 

pontos de dreno dos equipamentos nas instalações hidráulicas de esgoto existentes no local. 

aDesmontar, transportar e remontar equipamentos reparados dentro ou fora das dependências da 

Contratante, que dependam de serviços de terceiros, tais como: enrolamento de motores, torno, 

solda, recuperação de componentes elétricos, assumindo total responsabilidade pela qualidade dos 

serviços. 

aRecolocar nos seus devidos lugares, móveis e/ou equipamentos que forem deslocados para as 

intervenções. 

aFornecer toda a supervisão e administração necessária à execução do serviço. Prestar 

assessoramento técnico, sempre que solicitado pela Fiscalização da Contratante. 

aCumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho emitida pelo Ministério 

do Trabalho e Emprego, e outros órgãos competentes, em especial, estabelecer, programar e 

assegurar o cumprimento da Norma Regulamentadora nº. 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 nº. 7 – NR 

7 – Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional – PCMSO. 

aFornecer e exigir o uso de Equipamento de Proteção Individual – EPI, conforme constatada a sua 

necessidade. 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. 

aRelatar à fiscalização do contrato toda e qualquer irregularidade, inclusive de ordem funcional, 

constatada durante a execução dos serviços, cujo saneamento dependa de autorização para 

execução ou de providências por parte da Contratante, especialmente se representar risco para o 

patrimônio público. 
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aManter em perfeito funcionamento todo o ferramental e instrumentos disponibilizados para  a 

Instalação do sistema de climatização, efetuando manutenção periódica e/ou substituindo de 

imediato os que sofrerem danos. 

aAssumir inteira responsabilidade pela Instalar o sistema de climatização e efetuá-los de acordo 

com as especificações constantes da proposta, as disposições do instrumento convocatório e seus 

anexos, a boa técnica, as instruções dos fabricantes dos equipamentos e materiais utilizados, 

legislações e normas pertinentes. Refazer os serviços considerados insatisfatórios, sempre que 

solicitado pela Fiscalização do Contrato nomeada pela Contratante e sem ônus para a mesma. 

aOs materiais empregados deverão ser de qualidade igual ou superior aos existentes e deverão 

estar em conformidade com as normas técnicas vigentes da ABNT. Na aplicação dos materiais, 

deverão ser seguidas as recomendações dos fabricantes. 

aApresentar as Equipes devidamente uniformizadas e identificar os seus profissionais através de 

crachás contendo foto 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. Fornecer a relação dos nomes dos seus funcionários, antes de 

iniciar os serviços. 

aDisponibilizar o ferramental mínimo e instrumentos necessários para nstalar o sistema de 

climatização sendo a guarda desses de sua exclusiva responsabilidade. 

aManter em condições de limpeza e organização os ambientes de acesso restrito a equipe de 

trabalho, tais como subestações transformadoras, casas de máquinas, casas de bombas, sala da 

manutenção, etc. 

aReparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir a suas expensas, no total ou em parte, os 

defeitos ou incorreções resultantes da má qualidade da execução dos serviços e/ou materiais 

empregados. 

aResponder civil e penalmente, por quaisquer danos materiais ou pessoais ocasionados à 

Contratante e/ou a terceiros, por seus empregados, dolosa ou culposamente, nos locais de 

trabalho. 

aDesignar preposto, aceito pela Fiscalização, para representá-la na instalação do sistema de 

climatização no local e instruí-lo quanto à necessidade de acatar as orientações da fiscalização do 

contrato, inclusive quanto ao cumprimento das normas internas, conforme art. 68 da Lei n.º 

8.666/93. A Empresa Contratada deverá nomear um responsável pela supervisão dos serviços e 

que terá a missão de garantir o bom andamento dos trabalhos. Este responsável terá a obrigação 

de reportar-se, sempre que houver necessidade, a Fiscalização do Contrato nomeada pelo 

Contratante tomar as providências pertinentes para o bom andamento do contrato. 
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aÉ de responsabilidade da Empresa Proponente, manter a integridade dos imóveis, móveis e 

pessoas durante as atividades; danos, quebras, transgressões ou outros tipos de atos que venham 

a alterar o aspecto dos espaços, serão de responsabilidade total e irrestrita da Empresa 

Proponente, isentando-se totalmente a Contratante, porém ficando a cargo da Contratante cobrar 

com base no Contrato e seus adendos da empresa Contratada, os danos porventura ocorridos. 

aRepor, no prazo máximo de dez dias úteis, após a devida comprovação de responsabilidade, 

qualquer  objeto da Contratante e/ou de terceiros que tenha sido danificado ou extraviado por seus 

empregados. Responder por danos causados diretamente à Contratante ou terceiros, decorrente de 

sua culpa ou dolo, na execução do contrato. 

aManter vínculo empregatício formal, expresso, com os seus empregados para a instalação do 

sistema de climatização, sendo responsável pelo pagamento de salários e todas as demais 

obrigações trabalhistas, 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 ressalvado que a inadimplência 

da Contratada para com estes encargos não transfere à Contratante a responsabilidade por seu 

pagamento nem poderá onerar o objeto do contrato a ser firmado. Selecionar e preparar 

rigorosamente a equipe que irá instalar o sistema de climatização, tendo suas funções profissionais 

legalmente registradas em suas carteiras profissionais. 

aOrientar os seus empregados de que não poderão se retirar das instalações da Contratante 

portando volumes ou objetos, sem a devida autorização da fiscalização do contrato e liberação no 

posto de vigilância da Contratante. 

aSubstituir, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, sempre que exigido pela fiscalização 

do contrato 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 Contratante ou ao 

interesse do Serviço Público. 

aFornecer e instalar toda a fiação elétrica a partir de um ponto de força protegido, fornecido pelo 

IVB e definido no projeto executivo até o quadro elétrico e todas as interligações dos motores e 

equipamentos a partir deste quadro. 

aTodos os impostos federais, estaduais e municipais que incidirem sobre a instalação. 

aLimpeza do local utilizado para instalação do sistema, bem como remoção de entulhos e demais 

materiais inservíveis, resultantes gerados durante a instalação do sistema de climatização deverão 

ser retirados do local. 
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aA equipe técnica do Proponente deve ser composta por profissionais técnicos experientes com 

capacidade e disponibilidade para proporcionar um atendimento com empatia e objetividade no 

tratamento das questões: 

- Que têm como princípios básicos atender bem e corretamente o cliente. 

- Que têm conhecimento e experiência na instalação do sistema de climatização. 

- Com uma excelente qualificação profissional. 

- Capacitados para o atendimento das necessidades e expectativas das solicitações impostas 

pelas condições normais de uso do equipamento. 

aRelatar à fiscalização do contrato toda e qualquer irregularidade, inclusive de ordem funcional, 

constatada durante a instalação do sistema de climatização, cujo saneamento dependa de autorização 

para execução ou de providências por parte da Contratante, especialmente se representar risco para o 

patrimônio público. 

aPrestar assessoramento técnico, sempre que solicitado pela Fiscalização da Contratante. 

aProvidenciar o deslocamento da equipe de trabalho, sem ônus adicional para a Contratante, para o 

atendimento das intervenções do objeto da Licitação. Providenciar, também, o transporte dos 

equipamentos que necessitem sofrer intervenções corretivas, as quais não possam ser efetuadas no 

próprio local de instalação. 

aAssumir inteira responsabilidade pela instalação do sistema de climatização e efetuá-los de acordo 

com as especificações constantes da proposta, as disposições do instrumento convocatório e seus 

anexos, a boa técnica, as instruções dos fabricantes dos equipamentos e materiais utilizados, 

legislações e normas pertinentes, bem como responsabilizar-se pelo resultado final da instalação, ou 

seja, com as condições exigidas da área conforme Normas ABNT, Legislação Vigente imposta pelos 

Órgãos de Fiscalização Competentes, como por exemplo, Anvisa através da RDC-17/2010, Normas 

ABNT e Padrões ISO. 

aOs materiais empregados deverão ser de qualidade igual ou superior aos existentes e deverão estar 

em conformidade com as normas técnicas vigentes da ABNT. Na aplicação dos materiais, deverão ser 

seguidas as recomendações dos fabricantes. 

aReparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir a suas expensas, no total ou em parte, os defeitos 

ou incorreções resultantes da má qualidade da instalação do sistema de climatização e/ou materiais 

empregados. 

aDesignar preposto, aceito pela Fiscalização, para representá-la na instalação do sistema de 

climatização no local e instruí-lo quanto à necessidade de acatar as orientações da fiscalização do 

contrato, inclusive quanto ao cumprimento das normas internas, conforme art. 68 da Lei n.º 8.666/93. 

aResponder civil e penalmente, por quaisquer danos materiais ou pessoais ocasionados à Contratante 

e/ou a terceiros, por seus empregados, dolosa ou culposamente, nos locais de trabalho. 
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aÉ de responsabilidade da Empresa Proponente, manter a integridade dos imóveis, móveis e 

pessoas durante as atividades; danos, quebras, transgressões ou outros tipos de atos que venham 

a alterar o aspecto dos espaços, serão de responsabilidade total e irrestrita da Empresa 

Proponente, isentando-se totalmente a Contratante, porém ficando a cargo da Contratante cobrar 

com base no Contrato e seus adendos da empresa Contratada, os danos porventura ocorridos. 

aRepor, no prazo máximo de dez dias úteis, após a devida comprovação de responsabilidade, 

qualquer objeto da Contratante e/ou de terceiros que tenha sido danificado ou extraviado por seus 

empregados. 

aOrientar os seus empregados de que não poderão se retirar das instalações da Contratante 

portando volumes ou objetos, sem a devida autorização da fiscalização do contrato e liberação no 

posto de vigilância da Contratante. 

aEntulhos, resíduos e demais materiais inservíveis, resultantes da prestação de serviços deverão 

ser retirados do local. 

aPor ocasião do término da instalação, a Empresa Contratada deverá instruir e treinar o pessoal 

designado pelo Contratante para operar o sistema. A Empresa Contratada deverá submeter a 

aprovação prévia da Fiscalização do Contrato o programa de treinamento a ser ministrado. 

aFornecer os relatórios de medições como: 

a) - Pressões e temperaturas de funcionamento de todos os equipamentos que compõem a 

instalação. 

b) - Amperagem de placa e a real, de todo o equipamento instalado. 

c) - Certificado de garantia no mínimo de um ano de todo equipamento instalado. 

d) - Desenho “As built“, Manual de operação e manutenção da instalação, completo com 

descrição de funcionamento e catálogos. 

7.5.2) – Do Contratante: 

a) - Facilitar, por todos os seus meios, o exercício das funções da Contratada, assegurando livre 

acesso da equipe às dependências e instalações, desde que devidamente identificadas, para a 

execução dos serviços necessários. 

b) - Pagar a Contratada no prazo estipulado no item 21 deste projeto básico. 

c) - Fiscalizar o bom andamento do serviço contratado e prestado pela Contratada, através de sua 

Área de Engenharia. Realizar avaliações periódicas e adequadas dos procedimentos utilizados na 

execução dos serviços, notificando imediatamente e por escrito qualquer problema ou irregularidade 

encontrada. Solicitar à Empresa Proponente a substituição de qualquer material, produto ou 
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equipamento cujo uso seja considerado prejudicial à boa conservação de seus bens e/ou instalações, 

ou ainda, que não atendam às especificações e/ou necessidades dos serviços contratados. 

d) - Prestar à equipe da Contratada informações e esclarecimentos de que disponha e que 

eventualmente venham a ser solicitados e digam respeito à natureza dos serviços a serem executados 

nas áreas onde os serviços serão executados. 

e) - Fornecer local para guarda do tipo ferramental, aparelhagem e equipamentos da Contratada, 

quando solicitado. 

f) - Não permitir o ingresso de terceiros, bem como a intervenção de estranhos nas instalações dos 

equipam entos durante a execução dos serviços pela Contratada. Não será permitido, em hipótese 

alguma, a transferência das obrigações da Contratada a terceiros, todo o serviço deverá se realizado 

por pessoal próprio e contratado pela instaladora vencedora;  

g) - Acompanhar, conferir e fiscalizar a execução dos serviços objeto do contrato, através de fiscal 

designado pela Contratante, podendo para isso: Ordenar a imediata retirada do local, bem como a 

substituição do funcionário da Empresa Proponente que estiver sem uniforme ou crachá, que 

embaraçar ou dificultar a sua fiscalização ou cuja permanência nas áreas, a seu exclusivo critério, 

julgar inconveniente.  

h) - Fiscalizar o cumprimento, pela Contratada, das obrigações e encargos sociais e trabalhistas, no 

que se refere à execução do Contrato. 

i) - Aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias. 

j) - Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do Contrato, em especial, 

aplicação de sanções e alterações do Contrato. 

7.5.3) – TESTE DE ACEITAÇÃO NA FÁBRICA – FAT 

O objetivo da realização do Teste de Aceitação na Fábrica será verificar se os equipamentos 

especificados que serão entregues estão funcionando corretamente, conforme as especificações. O 

motivo da visita que será realizada visa à obtenção de uma percepção mais detalhada sobre as 

funcionalidades dos equipamentos. 

O teste de aceitação é realizado de acordo com protocolos específicos de produtos na fábrica da 

Empresa Fornecedora dos equipamentos vencedora do certame licitatório. Este Protocolo com o 

descritivo dos testes de avaliação que será realizado deverá ser discutido e aprovado 

previamente pela Equipe Técnica a ser indicada pelo Instituto Vital Brazil. 

A finalidade do FAT (Teste de Aceitação da Fábrica) é inspecionar os equipamentos que serão 

fornecidos, conforme protocolos FAT predefinidos, juntamente com a Equipe técnica da Empresa 

Contratante. Os componentes, dispositivos, materiais, entre outros elementos serão rigorosamente 
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inspecionados conforme uma lista de verificação dos parâmetros de desempenho. O FAT será 

realizado na presença da Equipe Técnica de 03 Profissionais indicados pela Empresa Contratante, que 

a missão de verificar, avaliar o funcionamento e desempenho dos equipamentos para certificação da 

funcionalidade dos Sistemas de Climatização. 

 

Todos os custos relativos às despesas oriundas para realização dos testes, inclusive as despesas para 

o translado da Equipe Técnica de 03 (três) Profissionais indicados pela Empresa Contratante, como 

por exemplo, despesas de passagens, estadias e alimentação serão de responsabilidade e por conta 

da Empresa que será Contratada. 

 

Estes valores deverão ser inclusos no preço da Proposta de Orçamento que será apresentada. 

 

7.5.4) – TESTE DE ACEITAÇÃO NO LOCAL – SAT 

 

A finalidade do SAT (Teste de Aceitação do Local) é inspecionar o sistema no local de instalação 

situado na Rua Maestro José Botelho Nº 64 – Bairro Vital Brazil – Niterói RJ. O objetivo da realização 

deste teste é garantir uma inicialização tranqüila e verificar se os equipamentos atendem aos requisitos 

de desempenho. O SAT será realizado na presença da Equipe Técnica de Profissionais indicados pela 

Empresa Contratante, que a missão de verificar, avaliar o funcionamento e desempenho dos 

equipamentos para certificação da funcionalidade dos Sistemas de Climatização. 

 

O Teste de Aceitação Local será realizado de acordo com protocolos específicos que deverão ser 

fornecidos pela Empresa Fornecedora dos equipamentos vencedora do certame licitatório. Este 

Protocolo com o descritivo dos testes de avaliação que será realizado deverá ser discutido e 

aprovado previamente pela Equipe Técnica a ser indicada pelo Instituto Vital Brazil. 

 

Todos os custos relativos às despesas oriundas para realização dos testes, inclusive as despesas para 

o translado da Equipe Técnica indicada pela Empresa Contratada, como por exemplo, despesas de 

passagens, estadias e alimentação serão de responsabilidade e por conta da mesma. Estes valores 

deverão ser inclusos no preço da Proposta de Orçamento que será apresentada. 
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Planilha 13 - 200-11-HVAC-FL08_rev03 (REDE DE DUTOS - GERAL) Layout1 (1) 
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Planilha 14 - 200-11-HVAC-FL09_rev01 (REDE DE DUTOS CASA DE MÁQUINAS) Layout1 (1) 
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Planilha 15 - Desenho: Prancha 01 - Descrição Planta Baixa Pavimento Térreo 
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Planilha 16 - Desenho: Prancha 02 - Descrição Planta Baixa Pavimento Superior - Piso Técnico 
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Projeto referente à área de Produção de Soluções Orais 

 
 

Planilha 17 - 145-10-HVAC-FL01_rev00 (Fluxograma de Ar - UTA - 01) 
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Planilha 18 - 145-10-HVAC-FL02_rev00 (Fluxograma de Ar - UTA - 02) 
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Planilha 19 - 145-10-HVAC-FL03_rev00 (Zoneamento) 
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Planilha 20 - 145-10-HVAC-FL04_rev00 ( Rede de Dutos - UTA - 01) 
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Planilha 21 - 145-10-HVAC-FL05_rev00 (Cortes - UTA - 01) 
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Planilha 22 - 145-10-HVAC-FL06_rev00 (Vistas - UTA - 01) 
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Planilha 23 - 145-10-HVAC-FL07_rev00 (Rede de Dutos - UTA - 02) 
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Planilha 24 - 145-10-HVAC-FL08_rev00 ( Cortes - UTA - 02) 
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Planilha 25 - 145-10-HVAC-FL09_rev00 (Vistas- UTA - 02) 
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Planilha 26 - 145-10-HVAC-FL10_rev00 (Fluxograma de Água Gelada) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL 
Processo nº E-08/005/000807/2013 

Data: 03/09/2013     Fls. ________ 

Rubrica:_________________________ 
 

 
 

Planilha 27 - 145-10-HVAC-FL11_rev00  (Hidraulica casa de máq.) 
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Planilha 28 - 145-10-HVAC-FL12_rev00 (Hidraulica Rivastigmina) 
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Anexo II – Proposta de Preços 

ANEXO II 

PROPOSTA DE PREÇOS 

 

Licitação por Pregão Eletrônico nº 064/2013. 

A realizar-se em 27/12/2013 às 10h00min.             

Processo administrativo nº E-08/005/000807/2013. 

A firma ao lado mencionada propõe fornecer ao Instituto Vital 

Brazil, pelo preço abaixo assinalado, obedecendo 

rigorosamente às condições estipuladas constantes do 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO nº 064/2013. 

CARIMBO DA FIRMA 

 

PREÇO (R$)  
LOTE 

 
ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. MARCA  

UNITÁRIO TOTAL 

01 

Aquisição de equipamentos para o 

Sistema de Climatização para as áreas 

de Produção de Imunobiológicos e de 

Produção de Soros, incluindo 

instalação e certficação. 

- -    

OBSERVAÇÕES 

A PROPOSTA DE PREÇOS deverá ser preenchida 

integralmente por processo mecânico ou eletrônico, 

sem emendas e rasuras; conter os preços em 

algarismos e por extenso, por unidade e total, já 

incluídas as despesas de fretes, impostos federais 

ou estaduais e descontos especiais; ser datada e 

assinada pelo gerente ou seu procurador, o 

Proponente se obrigará, mediante entrega da 

PROPOSTA DE PREÇOS, a cumprir os termos 

nela contidos. A PROPOSTA DE PREÇOS deverá 

ser entregue a este Órgão, até a hora e data 

marcadas, em envelope fechado, com a indicação 

do seu número e data do encerramento. A licitação 

poderá ser anulada no todo, ou em parte, em 

conformidade com a legislação vigente. 

 

Prazo de entrega: O prazo máximo para a primeira entrega 

deverá ser de até 30 (trinta) dias corridos, a contar da 

retirada da Nota de Empenho, que deverá ocorrer no prazo 

máximo de 05 (cinco) dias úteis após a sua emissão. As 

demais entregas deverão ocorrer em até 30 (trinta) dias 

corridos, a contar da data da última entrega. O cronograma 

de entrega poderá sofrer alterações em decorrência de 

feriados e recessos.  

 

Validade da Proposta de Preços: 60 (sessenta) dias. 

 

Local de entrega e instalação: Rua Maestro José Botelho, 64 

- Vital Brazil - Niterói - RJ - CEP: 24.230-410. 

 

Banco: Bradesco; Agência:...........;Conta Corrente:................ 

 

Declaramos inteira submissão ao presente termo e 

legislação vigente. 

 

Em,     /    /2013. 

_______________________________ 
Firma Proponente 
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Anexo III – Planilha Estimativa de Quantitativo e Preços Unitários 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064/2013 
 

 
 
DATA: 27/12/13 

 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 
Nº: E-08/005/000807/2013. 

 
 
LOTE 

 
PRODUTO/SERVIÇO 

 
UNID. 

 
QUANT. 

 
PÇO.  
 UNITÁRIO 

 
TOTAL 
ESTIMADO 

01 

Aquisição de equipamentos para o Sistema 

de Climatização para as áreas de Produção 

de Imunobiológicos e de Produção de 

Soros, incluindo instalação e certficação. 

- -       6.183190,00        6.183.190,00 

     
TOTAL:         6.183.190,00 
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Anexo IV – Minuta Contratual 

 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

INSTITUTO VITAL BRAZIL (CENTRO DE PESQUISAS, PRODUTOS QUÍMICOS E BIOLÓGICOS) 

 

Contrato nº........./.......... 

 

 

CONTRATO DE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO PARA AS ÁREAS DE PRODUÇÃO 

DE IMUNOBIOLÓGICOS E DE PRODUÇÃO DE SOROS, INCLUINDO 

INSTALAÇÃO E CERTIFICAÇÃO, que entre si fazem O ESTADO DO 

RIO DE JANEIRO, por meio do INSTITUTO VITAL BRAZIL (Centro de 

Pesquisas, Produtos Químicos e Biológicos) e a ................................ 

na forma abaixo: 

 

 O ESTADO DO RIO DE JANEIRO, neste ato pelo INSTITUTO VITAL 

BRAZIL (Centro de Pesquisas, Produtos Químicos e Biológicos), doravante denominado CONTRATANTE, 

representado neste ato pelo Diretor .............................., portador da cédula de identidade nº ..........................., 

e a empresa ................................, situada na Rua ........................... nº ........., Bairro ......................., 

Cidade......................., inscrita no CNPJ/MF sob o nº .................., daqui por diante denominada 

CONTRATADA, representada neste ato por ......................., cédula de identidade nº ............., residente e 

domiciliado na Rua ................... nº ............, Cidade................... resolvem celebrar o presente CONTRATO DE 

AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO PARA AS ÁREAS 

DE PRODUÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS E DE PRODUÇÃO DE SOROS, INCLUINDO INSTALAÇÃO E 

CERTIFICAÇÃO, com fundamento no processo administrativo nº E-08/005/000807/2013, que se regerá pelas 

normas da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 e alterações, Lei Estadual nº 287, de 04 de dezembro de 

1.979 e pelos Decretos nº 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  

 

1.1 - O presente CONTRATO tem por objeto a AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 

SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO PARA AS ÁREAS DE PRODUÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS E DE 

PRODUÇÃO DE SOROS, INCLUINDO INSTALAÇÃO E CERTIFICAÇÃO, que deverá ser entregue de acordo 

com as especificações dos Anexos I e II, partes integrantes deste instrumento.             
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CLÁUSULA SEGUNDA: DO PRAZO  

 

2.1 - - O prazo de vigência do Contrato será de até 17 (dezessete) meses, contados a partir da data de 

sua assinatura, desde que posterior à data de publicação do extrato deste instrumento no D.O.E.R.J., 

valendo a data de publicação do extrato como termo inicial de vigência, caso posterior à data 

convencionada nesta cláusula, sendo 05 (cinco) meses para a entrega do equipamento (obrigação 

principal), 12 (doze) meses a partir da data do início de seu funcionamento referentes à garantia 

(obrigação acessória), conforme ANEXOS I e II do referido Edital. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

  

3.1 - Constituem obrigações do CONTRATANTE: 

 

a) Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas neste Contrato; 

 

b) Fornecer à CONTRATADA documentos, informações e demais elementos que possuir e pertinentes 

à execução do presente Contrato; 

 

c) Facilitar, por todos os seus meios, o exercício das funções da CONTRATADA, assegurando livre 

acesso da equipe às dependências e instalações, desde que devidamente identificadas, para a 

execução dos serviços necessários; 

 

d) Pagar a CONTRATADA no prazo estipulado de acordo com cronograma físico e financeiro de 

desembolso; 

 

e) Fiscalizar o bom andamento da aquisição e instalação do sistema de climatização pela 

CONTRATADA, através de sua Área de Engenharia. Realizar avaliações periódicas e adequadas dos 

procedimentos utilizados na instalação, notificando imediatamente e por escrito qualquer problema ou 

irregularidade encontrada. Solicitar à Empresa CONTRATADA a substituição de qualquer material, 

produto ou equipamento cujo uso seja considerado prejudicial à boa conservação de seus bens e/ou 

instalações, ou ainda, que não atendam às especificações e/ou necessidades dos serviços 

contratados. 

 

f) Prestar à equipe da CONTRATADA informações e esclarecimentos de que disponha e que 

eventualmente venham a ser solicitados e digam respeito à natureza das instalações a serem 

efetuadas nas áreas onde as instalações serão executadas; 

 

g) Fornecer local para guarda do tipo ferramental, aparelhagem e equipamentos da CONTRATADA, 

quando solicitado; 
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h) Não permitir o ingresso de terceiros, bem como a intervenção de estranhos nas instalações dos 

equipamentos durante a execução pela CONTRATADA. Não será permitido, em hipótese alguma, a 

transferência das obrigações da CONTRATADA a terceiros, todo o serviço deverá se realizado por 

pessoal próprio e contratado pela instaladora vencedora; 

 

i) Acompanhar, conferir e fiscalizar a instalação dos serviços objeto do contrato, através de fiscal 

designado pela CONTRATANTE, podendo para isso: Ordenar a imediata retirada do local, bem como 

a substituição do funcionário da Empresa CONTRATADA que estiver sem uniforme ou crachá, que 

embaraçar ou dificultar a sua fiscalização ou cuja permanência nas áreas, a seu exclusivo critério, 

julgar inconveniente; 

 

j) Fiscalizar o cumprimento, pela CONTRATADA, das obrigações e encargos sociais e trabalhistas, no 

que se refere à instalação do Contrato; 

. 

k) Aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias; 

 
l) Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do Contrato, em especial, 
aplicação de sanções e alterações do Contrato; 

 

m) Receber provisória e definitivamente o objeto do Contrato nas formas definidas no Edital e no 

Contrato. 

 

CLÁUSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

 

4.1 - Constituem obrigações da CONTRATADA: 

 

a) Entregar os equipamentos do Sistema de Climatização instalado e certificado para o funcionamento 

da fabricação de medicamentos na área de produção de Soluções orais e na produção e envase dos 

Soros Hiperimunes na quantidade, qualidade, local e prazos especificados no cronograma de 

execução do Contrato, constante nos Anexos I, II e XIII deste instrumento; 

 

b) Entregar os equipamentos que atendam os princípios estabelecidos nas Normas ABNT, Legislação 

Vigente imposta pelos órgãos de Fiscalização Competentes, entre eles ANVISA, através da RDC-

17/2010, Padrões ISO e Leis, principalmente: 
 

   b.1) Legislação ANVISA através da RDC-17/2010; 

 b.2) Atendimento da qualificação do ar estabelecido de acordo com os padrões ASME e ISSO 

8573-1; 
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 b.3) Normas Reguladoras, NR-07, NR-09; 

 b.4) Normas e Padrões estabelecidos pelo INMETRO; 

 b.5) Lei nº 6.514 de 22/12/1977 – capítulo V – Da Segurança e da medicina do Trabalho, Norma 

Regulamentar NR-7 – programa de Controle Médico de saúde Ocupacional; 

 b.6) ASRAE – American Society of Heating Refrigerating and Air Conditioning Engineers (Fonte de 

Referência para Sistema de Ar Condicionado, Refrigeração e Aquecimento); 

 b.7) SMACNA – Sheet Metal and Air Conditioning Contractors national Association (Normas para 

Construções de Dutos de Ar); 

b.8) ABNT NBR – 6401 – Instalações de Condicionadores de Ar; 

b.9) ABNT NBR – 5410 – Instalações Elétricas. 

 

c) Entregar os equipamentos, materiais elétricos e eletromecânicos, instalados de modo a permitir a 

interligação das áreas através de tubulação de dutos para o s pontos de consumo; 

 

d) Entregar junto com os equipamentos os materiais necessários a alimentação elétrica, chaves de 

transferência, disjuntores, motores e demais componentes como comando/seletor através de uma rede 

de tubulação apropriada, filtros, válvulas, cabos de controle, fiações, calhas, terminais, conduítes, 

elementos elétricos de primeira qualidade com bitolas e metragens, tubulações de água gelada 

isoladas e estruturas de suporte dos equipamentos instalados de acordo com os projetos fornecidos, 

cujas características foram verificadas durante a visita técnica no local de instalação; 

 

e) A Empresa CONTRATADA, além do fornecimento da mão-de-obra, ferramentas, equipamentos e 

utensílios necessários para a desmontagem dos equipamentos antigos e montagem dos novos e a 

perfeita instalação contratada e as suas atividades, obriga-se a: 

 

e.1)  Verificar as condições dos locais definidas no projeto básico apresentado, durante a visita técnica 

a ser agendada no edital. Todas as instalações complementares necessárias para a implantação do 

sistema de climatização, tais como furos em alvenaria, em forro, pontos de drenos, pontos de força 

para alimentar os equipamentos e recompor os revestimentos das alvenarias e de forro. 

 

 e.2) Elaborar, no prazo constante do Cronograma Físico Financeiro a ser apresentado, no prazo 

estipulado, a contar da data do recebimento da ordem de fornecimento, o cronograma deverá ser 

aprovado pelo Grupo de Trabalho da Empresa da CONTRATANTE. 
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 e.3) Manter a equipe de trabalho da instalação, a qual deverá cumprir jornada de trabalho semanal 

e será responsável pelas intervenções e serviços. Responsabilizar-se integralmente pelas 

instalações contratadas nos termos da legislação vigente. 

 

e.4) Providenciar o deslocamento da equipe de trabalho, sem ônus adicional para a 

CONTRATANTE, para o atendimento das intervenções do objeto da Licitação. Providenciar o 

transporte dos equipamentos que necessitem sofrer intervenções corretivas, as quais não possam 

ser efetuadas no próprio local de instalação. Providenciar todo o transporte interno, vertical e 

horizontal, dos equipamentos e materiais dentro da área a ser instalado o sistema de climatização. 

 

e.5) Promover, se for o caso, em dias úteis e de forma plena, as instalações inadiáveis, ou que 

possam provocar prejuízos e/ou danos aos bens da CONTRATANTE. 

 

f) Instalar os equipamentos através de profissionais integrantes das equipes de trabalho, as quais 

deverão possuir qualificação adequada ao tipo de instalação que estiver sendo realizado; 

 

g) Instalar os equipamentos sob a responsabilidade técnica dos profissionais de nível superior 

(Engenheiros) indicados pela Empresa CONTRATADA na fase de habilitação da licitação. Os 

responsáveis técnicos somente poderão ser substituídos por profissionais com experiência equivalente 

ou superior à exigida por ocasião da licitação e mediante prévia aprovação da fiscalização do contrato; 

 

h) Instalar os equipamentos que impliquem em desligamentos de energia, de água e outros que 

possam comprometer o normal funcionamento da unidade administrativa, nos dias em que não houver 

expediente na unidade (fins de semana, horários noturnos ou feriados), de forma plena, remunerada 

mediante demanda, previamente autorizada pela Fiscalização do Contrato. Interligar os pontos de 

dreno dos equipamentos nas instalações hidráulicas de esgoto existentes no local; 

 

i) Desmontar, transportar e remontar equipamentos reparados dentro ou fora das dependências da 

CONTRATANTE, que dependam de serviços de terceiros, tais como: enrolamento de motores, torno, 

solda, recuperação de componentes elétricos, assumindo total responsabilidade pela qualidade dos 

serviços; 

 

j ) Recolocar nos seus devidos lugares, móveis e/ou equipamentos que forem deslocados para as 

Intervenções; 

. 

k) Fornecer toda a supervisão e administração necessária à instalação do sistema de climatização. 

Prestar assessoramento técnico, sempre que solicitado pela Fiscalização da CONTRATANTE; 
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l) Cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho emitida pelo Ministério do 

Trabalho e Emprego, e outros órgãos competentes, em especial, estabelecer, programar e assegurar o 

cumprimento da Norma Regulamentadora nº. 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 nº. 7 – NR 7 – Programa de Controle Médico e 

Saúde Ocupacional – PCMSO; 

 

m) Fornecer e exigir o uso de Equipamento de Proteção Individual – EPI, conforme constatada a sua 

necessidade. 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; 

 

n) Relatar à fiscalização do contrato toda e qualquer irregularidade, inclusive de ordem funcional, 

constatada durante a instalação dos equipamentos, cujo saneamento dependa de autorização para 

execução ou de providências por parte da CONTRATANTE, especialmente se representar risco para o 

patrimônio público; 

 

o) Manter em perfeito funcionamento todo o ferramental e instrumentos disponibilizados, efetuando 

manutenção periódica e/ou substituindo de imediato os que sofrerem danos; 

 

p) Assumir inteira responsabilidade pela Instalar os equipamentos contratados e efetuá-los de acordo 

com as especificações constantes da proposta, as disposições do instrumento convocatório e seus 

anexos, a boa técnica, as instruções dos fabricantes dos equipamentos e materiais utilizados, 

legislações e normas pertinentes. Refazer os serviços considerados insatisfatórios, sempre que 

solicitado pela Fiscalização do Contrato nomeada pela CONTRATANTE e sem ônus para a mesma; 

 

q) Os materiais empregados deverão ser de qualidade igual ou superior aos existentes e deverão estar 

em conformidade com as normas técnicas vigentes da ABNT. Na aplicação dos materiais, deverão ser 

seguidas as recomendações dos fabricantes; 

 

r) Apresentar as Equipes devidamente uniformizadas e identificar os seus profissionais através de 

crachás contendo foto recente, nome e função e exigir seu uso em local visível. Não poderá repassar 

os custos de qualquer dos itens de uniforme e dos equipamentos de proteção individual a seus 

empregados. Fornecer a relação dos nomes dos seus funcionários, antes de iniciar os serviços;  

 

s) Disponibilizar o ferramental mínimo e instrumentos necessários a instalação dos equipamentos, 

sendo a guarda desses de sua exclusiva responsabilidade; 
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t) Manter em condições de limpeza e organização os ambientes de acesso restrito a equipe de 

trabalho, tais como subestações transformadoras, casas de máquinas, casas de bombas, sala da 

manutenção, etc.; 

 

u) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir a suas expensas, no total ou em parte, os 

defeitos ou incorreções resultantes da má qualidade na instalação dos equipamentos e/ou materiais 

empregados; 

 

v) Responder civil e penalmente, por quaisquer danos materiais ou pessoais ocasionados à 

CONTRATANTE e/ou a terceiros, por seus empregados, dolosa ou culposamente, nos locais de 

trabalho; 

 

w) Designar preposto, aceito pela Fiscalização, para representá-la na instalação os equipamentos do 

contrato no local de prestação dos serviços e instruí-lo quanto à necessidade de acatar as orientações 

da fiscalização do contrato, inclusive quanto ao cumprimento das normas internas, conforme art. 68 da 

Lei n.º 8.666/93. A Empresa CONTRATADA deverá nomear um responsável pela supervisão da 

instalação e que terá a missão de garantir o bom andamento dos trabalhos. Este responsável terá a 

obrigação de reportar-se, sempre que houver necessidade, a Fiscalização do Contrato nomeada pelo 

CONTRATANTE tomar as providências pertinentes para o bom andamento do contrato; 

 

x) É de responsabilidade da Empresa CONTRATADA, manter a integridade dos imóveis, móveis e 

pessoas durante as atividades; danos, quebras, transgressões ou outros tipos de atos que venham a 

alterar o aspecto dos espaços, serão de responsabilidade total e irrestrita da Empresa CONTRATADA, 

isentando-se totalmente a CONTRATANTE, porém ficando a cargo da CONTRATANTE cobrar com 

base no Contrato e seus adendos da empresa Contratada, os danos porventura ocorridos; 

 

y) Repor, no prazo máximo de dez dias úteis, após a devida comprovação de responsabilidade, 

qualquer objeto da CONTRATANTE e/ou de terceiros que tenha sido danificado ou extraviado por 

seus empregados;  

 

z) Responder por danos causados diretamente à CONTRATANTE ou terceiros, decorrente de sua 

culpa ou dolo, na instalação dos equipamentos; 

 

z.1) Manter vínculo empregatício formal, expresso, com os seus empregados, sendo responsável pelo 

pagamento de salários e todas as demais obrigações trabalhistas, recolhimento de todos os encargos 

sociais e trabalhistas, além de seguros e indenizações, taxas e tributos pertinentes, conforme sua 

natureza jurídica, 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 ressalvado 

que a sua inadimplência para com estes encargos não transfere à CONTRATANTE a responsabilidade 
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por seu pagamento nem poderá onerar o objeto do contrato a ser firmado. Selecionar e preparar 

rigorosamente a equipe que irá prestar os serviços, tendo suas funções profissionais legalmente 

registradas em suas carteiras profissionais; 

 

z.2) Orientar os seus empregados de que não poderão se retirar das instalações da CONTRATANTE 

portando volumes ou objetos, sem a devida autorização da fiscalização do contrato e liberação no 

posto de vigilância da CONTRATANTE; 

 

z.3) Substituir, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, sempre que exigido pela fiscalização do 

contrato 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 CONTRATANTE ou ao interesse do 

Serviço Público; 

 

z.4) Fornecer e instalar toda a fiação elétrica a partir de um ponto de força protegido, fornecido pelo 

IVB e definido no projeto executivo até o quadro elétrico e todas as interligações dos motores e 

equipamentos a partir deste quadro; 

 

z.5) Todos os impostos federais, estaduais e municipais que incidirem sobre a instalação; 

 

z.6) Limpeza do local utilizado para instalação do sistema, bem como remoção de entulhos e demais 

materiais inservíveis, resultantes gerados durante a execução dos serviços deverão ser retirados do 

local; 

 

z.7) A EMPRESA CONTRATADA deverá compor a sua equipe técnica por profissionais técnicos 

experientes com capacidade e disponibilidade para proporcionar um atendimento com empatia e 

objetividade no tratamento das questões:  

- Que têm como princípios básicos atender bem e corretamente o cliente; 

- Que têm conhecimento e experiência na prestação de serviços; 

- Com uma excelente qualificação profissional; 

- Capacitados para o atendimento das necessidades e expectativas das solicitações impostas 

pelas condições normais de uso do equipamento. 

z.8) Relatar à fiscalização do contrato toda e qualquer irregularidade, inclusive de ordem funcional, 

constatada durante a instalação dos equipamentos, cujo saneamento dependa de autorização para 

execução ou de providências por parte da CONTRATANTE, especialmente se representar risco para o 

patrimônio público;  
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 z.9) Prestar assessoramento técnico, sempre que solicitado pela Fiscalização da CONTRATANTE; 

 

z.10)  Assumir inteira responsabilidade pela instalação dos equipamentos contratados e efetuá-los de 

acordo com as especificações constantes da proposta, as disposições do instrumento convocatório e 

seus anexos, a boa técnica, as instruções dos fabricantes dos equipamentos e materiais utilizados, 

legislações e normas pertinentes, bem como responsabilizar-se pelo resultado final da instalação, ou 

seja, com as condições exigidas da área conforme Normas ABNT, Legislação Vigente imposta pelos 

Órgãos de Fiscalização Competentes, como por exemplo, Anvisa através da RDC-17/2010, Normas 

ABNT e Padrões ISSO; 

 

z.11) Entulhos, resíduos e demais materiais inservíveis, resultantes da prestação de serviços deverão 

ser retirados do local; 

 

z.12) Por ocasião do término da instalação, a Empresa CONTRATADA deverá instruir e treinar o 

pessoal designado pelo CONTRATANTE para operar o sistema. A Empresa CONTRATADA deverá 

submeter a aprovação prévia da Fiscalização do Contrato o programa de treinamento a ser ministrado; 

 

z.13) Fornecer os relatórios de medições como: 

 

a) - Pressões e temperaturas de funcionamento de todos os equipamentos que compõem a 

instalação; 

b) - Amperagem de placa e a real, de todo o equipamento instalado; 

c) - Certificado de garantia no mínimo de um ano de todo equipamento instalado; 

d) - Desenho “As built“, Manual de operação e manutenção da instalação, completo com 

descrição de funcionamento e catálogos. 

z.14) Entregar e instalar o objeto do Contrato sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, estando 

incluído no valor do pagamento todas e quaisquer despesas, tais como tributos, frete, seguro e 

descarregamento das mercadorias; 

Z.15) 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; 

 

z.16) Caso o objeto do Contrato seja reprovado no recebimento, a reposição do mesmo deve ser 

realizada em prazo compatível, contados a partir da comunicação à empresa CONTRATADA, pelo 

Setor responsável pelo recebimento; 
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z.17) A não reposição no prazo compatível, poderá constituir motivo de aplicação de penalidades, 

inclusive multa, podendo também acarretar rescisão contratual. 

 

z.18) Manter em estoque um mínimo de bens necessários à instalação do objeto do Contrato;  

 

z.19) 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 ou terceiros;  

 

CLÁUSULA QUINTA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

5.1 - As despesas com a execução do presente Contrato correrão à conta das seguintes dotações 

orçamentárias, assim classificadas: 

 

Natureza das Despesas: 449052.06  

Fonte de Recurso: 10 

Programa de Trabalho: 10.303.0323.2286 

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 

 

6.1 - Dá-se a este Contrato valor total de R$ ............ (...............................). 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: DA EXECUÇÃO, DO RECEBIMENTO E DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

 

7.1 - O Contrato deverá ser executado fielmente, de acordo com as cláusulas avençadas, nos termos 

do Instrumento Convocatório, 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 

servidor/comissão constituída de 03 (três) membros, conforme ato de nomeação do CONTRATANTE, 

designado(s) pelo Diretor Presidente.  

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: O objeto do Contrato será recebido em tantas parcelas quantas forem ao 

do pagamento, de acordo com o Cronograma Físico-Financeiro, Anexo XIII, na seguinte forma: 
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a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a 

especificação; 

 

b) definitivamente, após a verificação da qualidade e da quantidade do material, no prazo de até 05 

(cinco) dias após o recebimento provisório. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO: A Comissão a que se refere o parágrafo primeiro, sob pena de 

responsabilidade administrativamente, 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 ao Diretor Presidente, em 10 (dez) dias, para 

ratificação. 

 

PARÁGRAFO QUARTO: Salvo se houver exigência a ser cumprida, o processamento da aceitação 

provisória e/ou definitiva deverá ficar concluído no prazo de até 30 (trinta) dias úteis, contados da 

entrada do respectivo requerimento no protocolo do CONTRATANTE. 

 

PARÁGRAFO QUINTO: Em caso de eventual inexecução total ou parcial do objeto, a Comissão não 

efetuará o recebimento do objeto e fará constar do parecer circunstanciado as pendências verificadas, 

assinalando prazo para a CONTRATADA realizar os necessários reparos, o que, desde logo, 

caracteriza mora da prestação. 

 

PARÁGRAFO SEXTO: O prazo para as correções será de, no máximo, 05 (cinco) dias úteis, contados 

do recebimento do relatório circunstanciado acima referido. 

 

PARÁGRAFO SÉTIMO: Sanadas as pendências, a Comissão deverá realizar nova vistoria, a ser 

efetuada no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, para o recebimento definitivo, se for o caso.  

 

PARÁGRAFO OITAVO: 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 NONO: 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. 

 

 

 

CLÁUSULA OITAVA: DA RESPONSABILIDADE 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL 
Processo nº E-08/005/000807/2013 

Data: 03/09/2013     Fls. ________ 

Rubrica:_________________________ 
 

8.1 - 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 ÚNICO: A CONTRATADA é responsável por encargos trabalhistas, inclusive 

decorrentes de acordos, dissídios e convenções coletivas, previdenciários, fiscais e comerciais 

oriundos da execução do Contrato, podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a 

comprovação do cumprimento de tais encargos, como condição do pagamento dos créditos da 

CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA NONA: CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

9.1 - O CONTRATANTE deverá pagar à CONTRATADA o valor total de R$ ................. 

(..........................),conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro de Desembolso (Anexo XIII), 

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, 

em conformidade com o Decreto nº 43.181 de 08 de setembro de 2011 e a Resolução Conjunta 

SEFAZ/CASA CIVIL nº 130 de 29 de setembro de 2011.  

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A CONTRATADA deverá encaminhar a Nota Fiscal para pagamento ao 

INSTITUTO VITAL BRAZIL, sito à Rua Maestro José Botelho, 64 - Vital Brazil, Niterói, até..... 

dias/horas após a entrega de cada parcela.  

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: O pagamento será realizado no prazo de até 30 (trinta) dias, a contar data 

final do período de adimplemento de cada parcela. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO: Considera-se adimplemento o cumprimento da prestação com a entrega do 

objeto, devidamente atestado pelo (s) agente (s) competente (s). 

 

PARÁGRAFO QUARTO: 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 QUINTO: Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que não 

decorram de ato ou fato atribuível à CONTRATADA, sofrerão a incidência de atualização financeira 

pelo IGP-M e juros moratórios de 0,5% ao mês, calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo 

inferior ao estabelecido neste Edital serão feitos mediante desconto de 0,5% ao mês pro rata die. 
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PARÁGRAFO SEXTO: A CONTRATADA deverá emitir a Nota Fiscal Eletrônica - NF-e, consoante o 

Protocolo ICMS 42, de 03 de julho de 2009, com a redação conferida pelo Protocolo ICMS 85, de 09 

de julho de 2010, e caso seu estabelecimento estiver localizado no Estado do Rio de Janeiro deverá 

observar a forma prescrita no parágrafo 1º, alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do artigo 2º da Resolução SER nº 

047/2003.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA: DA GARANTIA 

 

10.1 - A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE, no prazo máximo de ___ (___) dias, 

contado da data da assinatura deste instrumento, comprovante de prestação de garantia da ordem de 

5% (cinco por cento), a ser prestada em qualquer das modalidades de que trata o § 1º, artigo 56 da Lei 

nº 8.666/93, a ser restituída após sua execução satisfatória. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A garantia prestada não poderá se vincular a outras contratações, salvo 

após sua liberação. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Caso o valor do Contrato seja alterado, de acordo com o artigo 65 da Lei 

Federal nº 8.666/93, a garantia deverá ser complementada, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

para que seja mantido o percentual de 5% (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 

 

11.1 - O presente Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nas hipóteses previstas 

no artigo 65, da Lei nº 8.666/93, mediante Termo Aditivo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA RESCISÃO 

 

12.1 - O presente Contrato poderá ser rescindido por ato unilateral da 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 nº 8.666/93, sem que caiba à CONTRATADA, direito a indenizações 

de qualquer espécie.  
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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 do 

Estado do Rio de Janeiro. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO: Na hipótese de rescisão administrativa, além das demais sanções cabíveis, 

o Estado poderá: 

 

 a) Reter, a título de compensação, os créditos devidos à CONTRATADA e cobrar as importâncias por 

ela recebidas indevidamente; 

 

 b) Cobrar da CONTRATADA multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o saldo reajustado do 

objeto contratual não executado e;  

 

c) Cobrar indenização suplementar se o prejuízo for superior ao da multa.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES 

 

13.1 - A inexecução dos serviços, total ou parcial, a execução imperfeita, a mora na execução ou 

qualquer inadimplemento ou infração contratual, sujeitará o contratado, 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 do Estado do Rio 

de Janeiro.   

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A sanção administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e 

a gravidade da falta cometida. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da 

falta cometida também deverão ser considerados para a sua fixação.  

 

PARÁGRAFO TERCEIRO: A imposição das penalidades é de competência exclusiva do ÓRGÃO 

LICITANTE. 

 

PARÁGRAFO QUARTO: A advertência e a multa, previstas nas alíneas a e b, do subitem 13.1, serão 

impostas pelo Ordenador de Despesa, na forma do artigo 35, do Decreto Estadual nº 3.149/80. 

 

PARÁGRAFO QUINTO: A suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a 

Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro, prevista na alínea c, do subitem 13.1, será 

imposta pelo Ordenador de Despesa, na forma do artigo 35, do Decreto Estadual nº 3.149/80, devendo 

ser submetida à apreciação do Secretário de Estado da Pasta a que a Entidade se encontra vinculada. 

 

PARÁGRAFO SEXTO: A aplicação da sanção prevista na alínea d, do subitem 13.1, é de competência 

exclusiva do Secretário de Estado da Pasta a que a Entidade se encontra vinculada. 

 

PARÁGRAFO SÉTIMO: A multa administrativa, prevista na alínea b, do subitem 13.1: 

 

a) corresponderá ao valor de até 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, aplicada de acordo 

com a gravidade da infração e proporcionalmente às parcelas não executadas; 

 

b) poderá ser aplicada cumulativamente a qualquer outra; 

 

c) não tem caráter compensatório e seu pagamento não exime a responsabilidade por perdas e danos 

das infrações cometidas; 

 

d) deverá ser graduada conforme a gravidade da infração; 

 

e) nas reincidências específicas, deverá corresponder ao dobro do valor da que tiver sido inicialmente 

imposta, observando- se sempre o limite de 20% (vinte por cento) do valor do contrato ou do empenho, 

conforme preceitua o artigo 87 do Decreto Estadual n.º 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 item 13.1: 

 

a) Não poderá ser aplicada em prazo superior a 02 (dois) anos; 
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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. 

 

PARÁGRAFO NONO: A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração 

Pública do Estado do Rio de Janeiro, prevista na alínea d, do subitem 13.1, 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 02 (dois) anos de sua aplicação. 

 

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO: O atraso injustificado no cumprimento das obrigações contratuais 

sujeitará a CONTRATADA à multa de mora de 1% (um por cento) por dia útil que exceder o prazo 

estipulado, a incidir sobre o valor do contrato, da nota de empenho ou do saldo não atendido, 

respeitado o limite do artigo 412 do Código Civil, sem prejuízo da possibilidade de rescisão unilateral 

do contrato pelo CONTRATANTE ou da aplicação das sanções administrativas. 

 

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO: Se o valor das multas previstas na alínea b, do subitem 13.1, e no 

PARÁGRAFO SÉTIMO, 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 e os fundamentos legais pertinentes para a 

aplicação da penalidade, 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 05 (cinco) 

dias úteis, no caso de aplicação das penalidades previstas nas alíneas a, b e c, do subitem 13.1, e no 

prazo de 10 (dez) dias, no caso da alínea d, do subitem 13.1. 
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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: 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. 

 

PARÁGRAFO VIGÉSIMO: As penalidades previstas no subitem 13.1 também poderão ser aplicadas 

aos licitantes e ao adjudicatário. 

 

PARÁGRAFO VIGÉSIMO PRIMEIRO: Os licitantes, adjudicatários e contratantes que forem 

penalizados com as sanções de suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de 

contratar e a declaração de inidoneidade para licitar e contratar ficarão impedidos de contratar com a 

Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro enquanto perdurarem os efeitos da respectiva 

penalidade. 

 

PARÁGRAFO VIGÉSIMO SEGUNDO: As penalidades impostas aos licitantes serão registradas pelo 

ÓRGÃO LICITANTE no Cadastro de Fornecedores do Estado, por meio do SIGA. 

 

PARÁGRAFO VIGÉSIMO TERCEIRO: Após o registro mencionado no item acima, deverá ser remetido 

para a Coordenadoria de Cadastros da Subsecretaria de Recursos Logísticos da SEPLAG o extrato de 

publicação no Diário Oficial do Estado do ato de aplicação das penalidades citadas nas alíneas c e d 

do subitem 13.1, 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 QUARTO: 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 impedido de 

licitar e contratar com o Estado do Rio de Janeiro, e terá o seu registro no Cadastro de Fornecedores 

suspenso pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em Edital, Contrato e 

das demais cominações legais. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: EXTINÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO 

 

14.1 - O CONTRATANTE poderá denunciar o Contrato por motivo de interesse público ou celebrar, 

amigavelmente, o seu distrato na forma da lei. A rescisão, por inadimplemento das obrigações da 
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CONTRATADA, poderá ser declarada unilateralmente após garantido o devido processo legal, 

mediante decisão motivada. 

 

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, produz efeitos em relação à CONTRATADA a partir da sua ciência 

e a terceiros a partir da publicação em Diário Oficial. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DO RECURSO AO JUDICIÁRIO 

 

15.1 - As importâncias decorrentes de quaisquer penalidades impostas à CONTRATADA, inclusive as 

perdas e danos ou prejuízos que a execução do Contrato tenha acarretado, quando superiores à 

garantia prestada ou aos créditos que a CONTRATADA tenha em face do CONTRATANTE, que não 

comportarem cobrança amigável, serão cobradas 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 da ação, 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 SEXTA: DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA 

 

16.1 - 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, na forma do disposto no artigo 75 do 

Decreto nº 3.149/1980 e nos seguintes casos: 
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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 SÉTIMA: EXCEÇÃO DE INADIMPLEMENTO  

 

17.1 - 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 artigo 78, XIV da Lei n° 

8.666/93, pela CONTRATADA, sem a prévia autorização judicial. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

 

18.1 - 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 NONA: DA PUBLICAÇÃO E CONTROLE DO CONTRATO 

 

19.1 - Após a assinatura do Contrato deverá seu extrato ser publicado, no prazo de 20 (vinte) dias, no 

Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, correndo os encargos por conta da CONTRATANTE, 

devendo ser encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado, para conhecimento, cópia autenticada do 

Contrato até o 5º (quinto) dia útil seguinte ao da sua assinatura. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: O extrato da publicação deve conter a identificação do instrumento, partes, 

objeto, prazo, valor, número do Empenho, fundamento legal do ato e número do processo 

administrativo. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DO FORO DE ELEIÇÃO 
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Fica eleito o Foro da Cidade de Niterói - RJ, 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 03 (três) vias de igual forma e teor, depois de lido e achado 

conforme, em presença de testemunhas abaixo firmadas. 

 

 

 

Niterói, .......... de .................................. de 2013. 

 

 

 

..................................................................                                     .............................................. 

           INSTITUTO VITAL BRAZIL                  TESTEMUNHA 

IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE 

 

 

 

....................................................................                             ............................................... 

                   CONTRATADA                                          TESTEMUNHA 

IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE 
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Anexo V – Modelo de Declaração de Atendimento ao disposto no art. 7º, XXXIII, 

da Constituição Federal. 
 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

DECLARO, sob as penas da Lei, em atendimento ao Edital de Pregão Eletrônico nº 064/2013, 

promovido pelo Instituto Vital Brazil, na Rua Maestro José Botelho, nº 64, Vital Brazil - Niterói - RJ, que 

a firma.................................. (Nome Completo) - CNPJ nº................, com sede (ou domicílio) no 

(endereço completo), por mim representada, não possui em seu quadro funcional nenhum menor de 18 

(dezoito) anos desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou qualquer trabalho por 

menor de 16 (dezesseis) anos, em obediência ao artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal. 

 

 

 

Niterói,       de                          de 2013. 

 

 

(assinatura, nome completo, cargo, documento de identidade). 

 

 

 

 

Observação: Esta declaração deverá ser prestada em papel timbrado da licitante. 
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Anexo VI – Declaração de que dispõe em seus quadros funcionais percentual 
mínimo de beneficiários da Previdência Social (Decreto nº 33.925/2003) 
 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

DECLARO, sob as penas da Lei, em atendimento ao Edital de Pregão Eletrônico nº 064/2013, 

promovido pelo Instituto Vital Brazil, na Rua Maestro José Botelho, nº 64 - Vital Brazil - Niterói - RJ, que 

a firma............................... (Nome Completo) - CNPJ nº......................., com sede (ou domicílio) no 

(endereço completo), por mim representada, atende às exigências impostas pelo Decreto Estadual nº 

33.925 de 18/09/03, relacionadas com a existência em seus quadros de empregados beneficiários da 

Previdência Social reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência habilitada, conforme dados a 

seguir: nº total de empregados, .....................; nº total de empregados reabilitados e/ou deficientes, 

.......................... 

 

 

 

Niterói,       de                          de 2013. 

 

 

(assinatura, nome completo, cargo, documento de identidade) 

 

 

 

 

Observação: Esta declaração deverá ser prestada em papel timbrado da licitante. 
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Anexo VII - Convênio ICMS n.º 026 de 04 de abril de 2003 
 

● Publicado no DOU de 09.04.2003.  

● Ratificação Nacional DOU de 28.04.2003, pelo Ato Declaratório 05/2003.  

● Adesão do AM pelo Convênio ICMS 006/2005, efeitos a partir de 15.03.2005.  

● Exclusão de AM e DF pelo Conv. ICMS 61/2004, efeitos a partir de 13.07.2004.  

● Exclusão de AC, AL, MT, MS, PE e PI  pelo Conv. ICMS 84/2004, efeitos a partir de     

19.10.2004.   

I. Vide Portaria ST n.º 22/2003.  

II. Disciplinado pela Resolução SER n.º 47/2003.  

 

                                                                        Autoriza os Estados e o Distrito Federal  

                  a conceder isenção de ICMS nas operações  

       ou prestações internas destinadas a órgãos  

       da Administração Pública Estadual Direta e suas  

                                                                        Fundações e Autarquias. 

                                                                                                                                                                                                                                       

O Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ, na sua 109ª reunião ordinária, realizada 

em Salvador, BA, no dia 4 de abril de 2003, tendo em vista o disposto na Lei Complementar n.º 24, de 

7 de janeiro de 1975, resolve celebrar o seguinte 

C O N V Ê N I O 

Cláusula primeira Ficam os Estados e o Distrito Federal autorizados a conceder isenção de ICMS 

nas operações ou prestações internas, relativas a aquisição de bens, mercadorias ou serviços por 

órgãos da Administração Pública Estadual Direta e suas Fundações e Autarquias. 

§ 1º A isenção de que trata o "caput" fica condicionada: 

I – ao desconto no preço, do valor equivalente ao imposto dispensado; 

II – à indicação, no respectivo documento fiscal, do valor do desconto; 

III – à comprovação de inexistência de similar produzido no país, na hipótese de qualquer operação 

com mercadorias importadas do exterior. 

§ 2º - A inexistência de similar produzido no país será atestada por órgão federal competente ou por 

entidade representativa do setor produtivo da mercadoria ou do bem com abrangência em todo o 

território nacional. 

§ 3º Ficam os Estados e o Distrito Federal autorizados a dispensar o estorno do crédito fiscal a que se 

refere o artigo 21 da Lei Complementar nº 87, de 13 setembro de 1996. 

§ 4º No caso de mercadorias ou serviços sujeitos ao regime de substituição tributária, os Estados 

podem autorizar a transferência do valor do ICMS retido por antecipação, a crédito do contribuinte 

substituído que realizou operação ou prestação subseqüente isenta, conforme dispuser a legislação 

estadual. 
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Cláusula segunda. O disposto no inciso III da cláusula anterior não se aplica ao Estado do Paraná 

relativamente ao desembaraço aduaneiro de mercadoria importada do exterior efetuado até 30 de 

junho de 2003. 

Cláusula terceira. Este Convênio entra em vigor na data da publicação de sua ratificação nacional. 

 Salvador, BA, 4 de abril de 2003 

 

                                                 Resolução SER n.º 047 de 24 de setembro de 2003 

 

      Estabelece normas para concessão de isenção  

      do ICMS nas operações ou prestações internas,  

      destinadas a órgãos da administração pública  

      estadual direta e suas fundações e autarquias,  

      conforme previsto no Convênio ICMS 26/03. 

 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA RECEITA, no uso de suas atribuições, e tendo em vista as 

disposições contidas no Convênio ICMS 26/03, de 4 de abril de 2003, 

R E S O L V E :  

Art. 1.º Ficam isentas do ICMS as operações e prestações internas, relativas a aquisição de bens, 

mercadorias ou serviços por órgãos da Administração Pública Estadual Direta e suas Fundações e 

Autarquias. 

Art. 2.º Para fruição do benefício previsto no artigo anterior, o estabelecimento remetente deve abater 

do preço da mercadoria ou do serviço o valor equivalente ao imposto dispensado. 

§ 1.º Na Nota Fiscal que acobertar a saída da mercadoria ou a prestação do serviço, o estabelecimento 

remetente fica obrigado a: 

a) demonstrar os cálculos relativos à redução do preço; 

b) mencionar a seguinte expressão: "Operação beneficiada com isenção do ICMS nos termos do 

Convênio ICMS 26/03. Valor dispensado de R$________________________ (valor por extenso)". 

c) mencionar o número e a data da Nota de Empenho e o código da Unidade Executora; 

d) mencionar o número da Declaração de Importação (DI) e da respectiva nota fiscal emitida na 

entrada, na hipótese de mercadoria ou bem importado. 

§ 2.º As exigências estabelecidas nos itens "c" e "d" do parágrafo anterior não se aplicam às empresas 

concessionárias de serviço público de energia elétrica, telefonia e de fornecimento de água. 

Art. 3.º As empresas que efetuarem operações com a isenção, a que se refere o artigo 1º, exceto as 

concessionárias de serviço público a que se refere o §2º do artigo anterior, devem apresentar à 

repartição fiscal de sua circunscrição, até o 10º (décimo) dia útil do mês subseqüente ao da operação 

ou prestação, declaração contendo a informação do órgão público estadual destinatário das 

mercadorias ou dos serviços. 

Parágrafo único - A declaração a que se refere este artigo deve estar acompanhada dos seguintes 

documentos: 
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a) cópia do contrato social da empresa declarante; 

b) procuração atribuindo poderes ao signatário da declaração para representar a empresa declarante; 

c) cópia do documento de identidade do procurador; 

d) cópia das Notas Fiscais emitidas; 

e) cópia do instrumento de contrato assinado com o órgão público estadual para o fornecimento das 

mercadorias ou a prestação dos serviços. 

{redação da alínea "e" do parágrafo único do art. 3.º, alterada pela Resolução SER n.º 121/2004, com 

efeitos a partir de 11.08.2004} 

[redação(ões) anterior(es) ou original] 

Art. 4.º A repartição fiscal encaminhará a declaração a que se refere o artigo anterior ao Departamento 

de Planejamento Fiscal da Subsecretaria-Adjunta de Fiscalização, para as verificações que julgar 

necessárias. 

Art. 5.º O contribuinte que deixar de efetuar a comunicação a que se refere o artigo 3º perderá o direito 

ao benefício, sendo-lhe exigido o imposto dispensado, com todos os acréscimos legais. 

Art. 6.º Na hipótese de qualquer operação com mercadorias importadas do exterior, a concessão do 

benefício fica condicionada à comprovação de inexistência de similar produzido no país. 

Parágrafo único - A inexistência de similar produzido no país será atestada por órgão federal 

competente ou por entidade representativa do setor produtivo da mercadoria ou do bem com 

abrangência em todo o território nacional. 

Art. 7.º Fica dispensado o estorno do crédito fiscal do ICMS a que se refere o inciso I, do artigo 37, da 

Lei nº 2.657, de 26 de dezembro de 1996, relativo às mercadorias e serviços cuja operação 

subsequente seja beneficiada pela isenção de que trata esta resolução. 

Parágrafo único - No caso de mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária, fica autorizada 

a transferência do valor do ICMS retido por antecipação, a crédito do contribuinte substituído que 

realizou a operação ou prestação subsequente isenta. 

Art. 8.º O descumprimento das condições estabelecidas nesta resolução acarreta a perda do direito ao 

benefício nela previsto e a exigibilidade do imposto não pago, com todos os acréscimos legais. 

Art. 9.º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos enquanto viger o 

Convênio ICMS 26/03. 

Rio de Janeiro, 24 de setembro de 2003. 

VIRGILIO AUGUSTO DA COSTA VAL 

Secretário de Estado da Receita.  
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Anexo VIII- Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº E-08/005/000807/2013 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064/2013 

 

[IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE], como representante 

devidamente constituído de [IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DA LICITANTE OU DO CONSÓRCIO], 

doravante denominado LICITANTE, para fins do disposto no subitem 15.3 do Edital de Pregão 

Eletrônico nº 064/2013, declara, sob as penas da lei, em especial o artigo 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 processo administrativo nº E-08/005/000807/2013, 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 processo administrativo nº E-

08/005/000807/2013, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

 

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 

participante potencial ou de fato do processo administrativo nº E-08/005/000807/2013, 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 processo 

administrativo nº E-08/005/000807/2013, 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 esta plenamente ciente do teor e da extensão desta Declaração e que detém plenos poderes e 

informações para firmá-la. 

 

Niterói,       de                          de 2013.   

 

_________________________________________________________________________________ 

(IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO REPRESENTANTE LEGAL DO LICITANTE/CONSÓRCIO NO 

ÂMBITO DA LICITAÇÃO) 
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Anexo IX – Modelo de Declaração de enquadramento da empresa licitante como 
Microempresa e Empresa de Pequeno Porte 

 

 

DECLARAÇÃO 
 

 

DECLARO, sob as penas da Lei, em atendimento ao Edital de Pregão Eletrônico nº 064/2013, 

promovido pelo Instituto Vital Brazil, na Rua Maestro José Botelho, nº 64 - Vital Brazil - Niterói - 

RJ, que a firma............................... (Nome Completo) – CNPJ nº..........................., com sede (ou 

domicílio) no (endereço completo), por mim representada, cumpre os requisitos previstos na Lei 

Complementar nº 123, de 14.12.2006, em especial quanto ao seu artigo 3º. 

 

 

 

Niterói,       de                          de 2013. 

 

 

 

(assinatura, nome completo, cargo, documento de identidade). 

 

 

 

 

Observação: Esta declaração deverá ser prestada em papel timbrado da licitante. 
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Anexo X - Modelo de Declaração de Visita Técnica 

 
 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº E-08/005/000807//2013 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064/2013 

 

 

  

Declaramos que a Pessoa Jurídica ............................................................................, visitou  os locais da 

prestação de serviços, objeto da licitação pelo Pregão Eletrônico nº 064/2013, tendo tomado 

conhecimento de todas as informações e condições, na forma especificada no subitem 12.5.3 do presente 

Edital. 

 

 

 

 

Niterói, ____ de ____________ de 2013. 

 

 

_______________________________________ 

Responsável pela Emissão da Declaração 
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Anexo XI – Modelo de Declaração de Submissão as Condições do Local de 

Instalação 
 

Niterói, ________ de ____________________ de 2013. 

 

Ao 

Instituto Vital Brazil 

Rua Maestro José Botelho, 64 - CEP: 24.230-410 

Niterói / RJ 

 

DECLARAÇÃO DE SUBMISSÃO AS CONDIÇÕES DO LOCAL DE INSTALAÇÃO 

 

A Empresa ____________________________________________________ (nome da Empresa), 

Cadastro nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) nº ____________________________________, declara 

que visitou as dependências do Instituto Vital Brazil, recebeu a documentação necessária, tomou 

conhecimento de todas as informações e condições do local para o perfeito cumprimento das 

obrigações referentes ao Objeto e Exigências contidas no Edital de Licitação do pregão Eletrônico (PE) 

nº 064/2013, Processo Administrativo nº E-08/005/000807//2013. 

 

A Empresa declara, também, nossa concordância com os termos da declaração acima, dando-nos por 

satisfeitos com as informações e detalhes obtidos e plenamente capacitados a elaborar nossa proposta 

para participação nesta Licitação. 

 

Niterói, ________ de ____________________ de 2013. 

 

_______________________________ 

Empresa: (Nome da Empresa)                                                     CNPJ:.................................. 

Nome: (Nome da pessoa credenciada para realizar a vistoria)   Identidade: ......................... 

Função:                                                                                       Órgão Expedidor:................ 

 

CONDIÇÕES DE VISITAÇÃO 

 

1) – Para realização da Visita Técnica obrigatória a Empresa deve enviar um representante 

credenciado para realizar um levantamento das condições do local, levantamento de custos, entre 

outros; necessários para apresentação do preço final do Licitante. 

 

2) – A Visita será acompanhada pelo Engenheiro Responsável pela Fiscalização da Instalação – 

Diretoria Administrativa – IVB. 
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Anexo XII – Modelo de Carta de Credenciamento 

 

Niterói, ________ de ____________________ de 2013. 

 

Ao 

Instituto Vital Brazil 

Rua Maestro José Botelho, 64 - CEP: 24.230-410 

Niterói / RJ 

 

At: Fiscalização da Instalação – Engenheiro Responsável 

Diretoria Administrativa – IVB. 

 

CARTA DE CREDENCIAMENTO PARA REALIZAÇÃO DA VISTORIA 

 

Pela presente fica credenciado o Sr. (a) .................................................................................... na 

qualidade de ........................................................ identidade ....................................., expedida em 

..............................(data) ............................. (órgão emissor) CPF Nº. ........................................ para 

representar a Empresa ...................................................., situada na Rua 

................................................nº. ...... , Cidade: ............................... Estado: ......, inscrita no Cadastro 

Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº. ............................... na licitação prevista no Edital de 

Licitação do Pregão Eletrônico (PE) nº 064/2013 Processo nº. E-08/005/000807//2013 a ser realizada 

está autorizado a visitar as dependências do Instituto Vital Brazil, receber a documentação necessária, 

tomar conhecimento de todas as informações e condições do local para o perfeito cumprimento das 

obrigações referentes ao Objeto e Exigências contidas no referido Edital. 

 

Atenciosamente 

 

 

____________________________________________________ 

Nome completo do emitente 

Nº. da Carteira de Identidade e Órgão Emissor 

Apor o carimbo de Empresa 

 

Observação: A Carta de Credenciamento só terá valor quando assinada pelo representante legal da 

empresa licitante, com poderes estatutários e/ou contratuais para constituir mandatários e em 

formulários próprios da empresa. 
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Anexo XIII – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE DESEMBOLSO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº E-08/005/000807/2013 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064/2013 

 

 

 

 

 

E T A P A S 

 

 

P A G A M E N T O 

(D e s e m b o l s o) 

P e r c e n t u a l (%) 

 

TESTE DE ACEITAÇÃO NA FABRICA – FAT 

 

 

       30% 

ENTREGA EQUIPAMENTOS QUE SERÃO INSTALADOS 

NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE SOROS 
20% 

ENTREGA EQUIPAMENTOS QUE SERÃO INSTALADOS 

NA ÁREA DE PRODUÇÃO DESOLUÇÕES ORAIS 
10% 

ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DA UNIDADE DE 

PROCESSAMENTO FINAL  
10% 

INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NA ÁREA DE 

PRODUÇÃO DE SOROS 
10% 

INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NA INIDADE DE 

PROCESSAMENTO FINAL 
10% 

ENTREGA FINAL E ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS – TESTE 

DE ACEITAÇÃO - SAT 
10% 

 

T O T AL 

 

100% 


