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TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO
1.1. Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de instalação e de fornecimento de cortinas‑painel com substituição dos trilhos e
cortinas existentes visando à adequação das instalações do IPEA/RJ, localizado no Edifício do Banco Central no R.J. ‑ Av. Pres. Vargas, 730 - Centro ‑ R.J
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:

ITEM
 

DESCRIÇÃO/
ESPECIFICAÇÃO

       
 CATSERV

Unidade
de
Medida

Quantidade 

1

Serviço de instalação e fornecimento de cortinas painel com trilhos suíços de 3 vias - folhas de painel simples
em lona crua, em 100% de algodão natural, pré‑encolhido simples, com 0,90 m de largura e 2,00 m de altura
cada, costuradas com apliques - 2 faixas -  de lona verde escuro, tendo cada faixa 7 cm de largura e
espaçamento de 6 cm entre as mesmas, devendo ser colocadas 37 cm acima da extremidade da folha;

Inclui a substituição e remoção das cortinas e dos trilhos existentes.
Todos os materiais necessários à montagem serão fornecidos pela empresa contratada, tais como trilhos,
buchas, parafusos.
Estima-se que serão necessários 70 metros lineares de trilhos.
Tecidos de Material lavável
A empresa deverá apresentar amostra dos tecidos a serem utilizados, do trilho, e ainda uma folha de
cortina pronta que servirá de modelo para aprovação da Administração.  
Os trilhos são fixados em estruturas metálicas específicas, podendo haver necessidade de ajustes e/ou
adequações para a correta instalação.
A empresa contratada deverá realizar vistoria prévia das instalações antes da produção das cortinas e
encomenda dos trilhos.
Materiais de acordo com a ABNT NBR 14251/1998.

5819 M² 169,2

1.2. O objeto da -contratação tem a natureza de serviço comum, nos termos do inciso XIII do art 6º da Lei nº 14.133 de 2021.
1.3. Os quantitativos e respectivos códigos dos itens são os discriminados na tabela acima.
1.4. A presente contratação adotará como regime de execução a Empreitada por Preço Global e o critério de julgamento será por menor preço global.
1.5. O prazo de vigência do presente Contrato inicia-se no 1º dia útil subsequente à data de sua assinatura, estendendo-se até a data de emissão do
Termo de Recebimento Definitivo do objeto (item 15 do TR), sem prejuízo da garantia dos serviços prestados (item  18 do TR) e sem comprometer o pagamento
devido ao fornecedor ( item 16 do TR). 
2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO
2.1. A Justificativa e objetivo da contratação encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares.
2.2. Em 2021 foi realizada a contratação da instalação com fornecimento de cortinas‑painel com trilhos para espaços ocupados pelo IPEA RJ, conforme
processo nº 03001.003631/2020-11.
2.3. Em função da publicação da PORTARIA ME Nº 1.708, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2021, sobre o compartilhamento de espaços públicos, foi
necessário rever o quantitativo de cortinas previstas anteriormente no ETP do processo nº 03001.003631/2020-11, razão pela qual algumas áreas do 19º andar  não
foram atendidas com o fornecimento e instalação das novas cortinas. Porém após análise minuciosa de tal normativo e do planejamento orçamentário, é possível a
contratação remanescente para atender às necessidades de adequação da estrutura física do Ipea, especialmente porque estamos utilizando cortinas e trilhos
emprestados do BACEN e que devem ser devolvidos, são elas: Sala da Presidência, parte das torres 1 e 2, além do depósito localizado dentro do auditório da torre
4. Sendo assim, esta nova contratação visa a atender esses espaços que não foram contemplados na contratação anterior.
2.4. A segregação de serviços e materiais aumentaria o custo administrativo da contratação e da fiscalização, além disso poderia atrasar a execução do
objeto, seja pelo prazo de entrega, seja por defeito de fabricação dos materiais ou por desatendimento das especificações técnicas. Por outro lado, isso poderia
afetar a garantia dos serviços prestados, pois o instalador poderia alegar que os trilhos, puxadores não possuem a qualidade adequada, prejudicando a
Administração Pública. Assim, a forma mais eficiente é a contratação do serviço de instalação com o fornecimento de todos os insumos.
3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO
3.1. Os requisitos e a descrição da solução estão descritos nesse Termo de Referência e em especial nos itens 1, 5, 7, 8, 9.
4. CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR
4.1. Trata-se de serviço comum, não continuado,  e que por uma questão de economia processual e eficiência administrativa deverá ser contratado por
dispensa de licitação, conforme art. 75, inciso II da Lei 14.133 de 2021.
4.2. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de setembro de 2018, não se constituindo em quaisquer
das atividades, previstas no art. 3º do aludido decreto, cuja execução indireta é vedada.
4.3. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a Administração Contratante, vedando-se qualquer
relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.
5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
5.1. Os requisitos da contratação abrangem o seguinte:
5.2. O fornecedor deverá atender aos requisitos descritos no objeto da contratação, tanto técnicos, quanto qualitativos e quantitativos.
5.3. Os serviços objetos deste processo possuem natureza não continuada e visam ao serviço de fornecimento de materiais, e contratação de mão-de-
obra especializada com a utilização de equipamentos adequados à execução dos serviços de instalação de cortinas nas dependências do IPEA RJ, 19º andar (torres
1,2,3 e 4) do Edifício do Banco Central.
5.4.  Deverão ser confeccionados, para o local, cortinas‑painel conforme a seguir:
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a) Total de 94 folhas de painel simples em lona crua (equivalente a 169,2 m2), 100% de algodão natural, pré‑encolhido simples, com 0,90 m de
largura e 2,00 m de altura cada, costuradas com aplicação de 2 faixas de lona verde escuro, tendo cada uma 7 cm de largura e espaçamento de 6
cm entre as mesmas, devendo ser colocadas 37 cm acima da extremidade da folha.

5.5. A quantidade de trilhos necessários para o serviço está estimada em 70 metros lineares, quantitativo que deve ser verificado e eventualmente
ajustado pela contratada, para garantir que a instalação ocorra conforme as especificações deste termo de referência.
5.6. Para referência, constam fotografias dos modelos de cortina, dos trilhos, dos suportes e dos pontos de fixação no Anexo VII deste documento.
5.7. A empresa contratada deverá observar os seguintes cuidados na confecção das cortinas:

a) Os materiais utilizados para a confecção das cortinas deverão apresentar textura, cor e acabamentos compatíveis com a segurança e a
qualidade esperada de um material de 1ª qualidade. Não podem apresentar: rebarbas, espessura insuficientes para a vedação do sol, cores
desbotadas e outros defeitos 
b) A lona deverá ser em algodão pré-encolhido;
c) Acabamentos laterais e superiores com costura dupla, evitando‑se o uso de cola;
d) Réguas de alumínio, madeira ou eucatex para fixação superior e na parte inferior para servir de peso das folhas.
e) Utilização de sistema de fixação de boa qualidade, especiais, que possibilitem regulagem na altura das folhas; 
f) Os tecidos usados na confecção das cortinas deverão ser fabricados de acordo com a norma ABNT NBR 14251/1998.

5.8. A empresa deverá observar os seguintes cuidados com relação aos trilhos fornecidos:
a) Deverão ser utilizados trilhos de 3 vias do tipo suíço, resistentes, de modo que durante o manuseio as cortinas apresentem firmeza e balanço
compatíveis com a segurança e a qualidade esperada de um serviço de 1ª qualidade;
b) Deverá ser utilizada parafina ou material equivalente que facilite a boa rolagem dos painéis, sem travamento, pelos trilhos instalados;
c) As dimensões dos trilhos fornecidos deverão ser ajustadas pela contratada, para que sejam evitadas emendas que possam atrapalhar a rolagem
dos painéis pelos trilhos;
d) O elevador de carga do edifício suporta o transporte de trilhos de até 3 metros de comprimento. Trilhos com metragem superior deverão ser
transportados pelas escadas.

5.9. A empresa deverá observar os seguintes cuidados com relação à fixação dos trilhos:
a) Os trilhos deverão ser fixados em suportes metálicos existentes, em estrutura que apresenta características específicas, razão pela qual a
vistoria prévia das instalações é recomendável. No Anexo VII deste documento constam para referência fotos de suportes e dos pontos de
fixação dos trilhos.
b) Para a instalação dos novos trilhos poderá ser necessária a modificação e/ou instalação de novos pontos de fixação, além de adequações para
que os novos trilhos possam ser instalados sem interferir nos trilhos e cortinas pré-existentes.
c)  Se necessário, o IPEA fornecerá placas de suporte adicionais para fixação dos novos trilhos, entretanto, a empresa poderá adotar outra
solução de fixação, desde que comprovada a sua maior eficácia e aprovada pela fiscalização do contrato.
d)  Os trilhos devem ser instalados com o máximo de precisão e mínimo possível de emendas, de modo que os painéis possam ser manuseados
sem travamento;
e)  Os trilhos e cortinas a serem desinstalados deverão ser retiradas por etapas, conforme cronograma a ser definido com a fiscalização.

5.10. A empresa contratada deverá apresentar à fiscalização do IPEA as seguintes amostras:
a) Amostra dos tecidos previamente à confecção das cortinas;
b) Amostra de uma folha de cortina pronta, que servirá de modelo;
c) Amostra dos trilhos que serão utilizados na instalação com comprovação de sua funcionalidade.

5.11. As cortinas e os trilhos desinstalados não poderão ser descartados, pois serão devolvidos ao BACEN,e devem ser transportados para
armazenamento no 12º andar do edifício. Em função do comprimento dos trilhos, será necessário o transporte por escada.
5.12. Poderá ser exigido à empresa que os serviços sejam executados nos finais de semana.
5.13. A sede do IPEA RJ fica localizada dentro do Edifício do Banco Central, de modo que o acesso ao edifício depende de prévia autorização:
encaminhamento dos dados dos profissionais que realizarão os serviços bem como os dados dos veículos de entrega com no mínimo 24 horas de antecedência.
5.14. A empresa encarregada deverá arcar com todas as despesas relativas a transporte e instalação das referidas cortinas, bem como todos os insumos
necessários à instalação, como trilhos, parafusos, buchas e outros.
5.15. O IPEA deverá providenciar local para a guarda de ferramentas e material da empresa encarregada.
5.16. Os locais onde serão realizados tais serviços deverão ser entregues limpos e desimpedidos de entulhos de qualquer espécie (retirada total
dos entulhos e entrega das cortinas e trilhos ao IPEA).
5.17. O fornecedor deverá apresentar atestado de capacidade técnica que comprove o fornecimento e a instalação de no mínimo 84,6 m2 de
cortinas/persianas/painéis. 
5.18. Será aceito o somatório de atestados de capacidade técnica de fornecimentos e instalações efetuadas simultaneamente para o alcance do
quantitativo.
5.19. A empresa deverá enviar, a pedido do Ipea, caso solicitado, os contratos/notas de empenho que atestem o serviço executado.
5.20. Declaração do fornecedor de que tem pleno conhecimento das condições necessárias para a prestação do serviço.
5.21. Na contratação proposta, deverão ser observadas as disposições da Lei nº 12.305, de 12 de agosto de 2010; Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de
2009 e Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010, sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens e contratação de serviços ou
obras, e bem como o descarte pela administração pública federal direta, autárquica e fundacional.
5.22. As obrigações da Contratada e Contratante estão previstas neste TR.
6. VISTORIA PARA A CONTRATAÇÃO
6.1. Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, e em função de características específicas do edifício relativas aos pontos para
fixação dos trilhos das cortinas, o é recomendável que o fornecedor realize vistoria nas instalações do local de execução dos serviços, acompanhado por servidor
designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 09h00 horas às 14h00 horas.
6.2. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do envio do pedido de cotação ao fornecedor, estendendo-se até o dia útil
anterior à data limite de envio da proposta.

a) Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverá estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e
documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.
b) A vistoria poderá ser agendada pelo telefone (21)3515-8600 e 3515-8613.
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6.3. Por uma questão do condomínio do Ed. Bacen, a empresa deverá informar previamente o nome dos representantes que irão vistoriar as instalações
do Ipea/RJ.
6.4. Por ocasião da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, poderá ser entregue, “pen-drive” ou outra forma compatível de reprodução,
contendo as informações relativas ao objeto da contratação, para que a empresa tenha condições de bem elaborar sua proposta.
6.5. A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer
detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo o fornecedor vencedor assumir os ônus dos serviços decorrentes.
6.6. A empresa participante da cotação deverá declarar que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento
das obrigações objeto da contratação.
7. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO
7.1. Os serviços serão prestados nas dependências do Ipea, localizado nos andares 16º ao  19º andares do Edifício do Banco Central no R.J. ‑ Av. Pres.
Vargas, 730 - Centro ‑ R.J, e irão  seguir a seguinte dinâmica:

a) Após a assinatura do contrato, o Ipea deverá emitir a ordem de serviço com os quantitativos e a especificação dos itens.
b) O prazo máximo para a execução dos serviços de retirada e de instalação das cortinas será de 60 dias a partir da emissão da Ordem de
Serviços pela Contratada.
c) Os serviços deverão ser executados por profissionais qualificados e com experiência em confecção e instalação de cortinas. Todos os
profissionais devem estar devidamente uniformizados e utilizarem todos os equipamentos de EPI exigidos por lei.
d) As amostras dos tecidos e do trilho deverão acontecer no prazo de 20 (vinte) dias, contados da assinatura do contrato. As amostras serão
recebidas pelo(a) responsável por acompanhar e fiscalizar o contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as
especificações constantes neste Termo de Referência e da propostas.
e) Antes de iniciar a instalação a empresa deverá apresentar folha de cortina pronta que servirá de modelo para aprovação da Administração,
bem como amostra dos trilhos que serão utilizados.

É recomendável que a empresa só inicie a etapa de fabricação das cortinas ou encomende os trilhos do fabricante após a efetiva aprovação
da amostra pela Administração.

f) Durante a execução e ao final da execução, o fiscal do contrato realizará vistorias para verificar a qualidade dos serviços e dos insumos e se as
cortinas estão de acordo com as especificações contidas no objeto e no item 5 deste Termo de Referência  
g) Todos os itens deverão ser produtos novos de 1º uso, em embalagem lacrada original do fabricante, etiquetados e certificados pelas
autoridades competentes. A Contratada deverá confeccionar e instalar as cortinas e todos os seus respectivos acessórios, bem como fornecer
todos os materiais necessários à perfeita execução dos serviços, retirando as cortinas e acessórios antigos então existentes nas dependências deste
instituto para instalar os novos itens, nos dias e horários estabelecidos pela contratante, observando-se rigorosamente as características
especificadas e as normas legais pertinentes.
h) O descarte dos materiais inservíveis deveráser realizado em  local apropriado e fora do IPEA.

O descarte do material fica a cargo da CONTRATADA e deverá ser feito , em áreas apropriadas, respeitando as normas de sustentabilidade,
conforme legislação específica. A empresa deverá evitar acúmulos  e sujeiras que dificultem o andamento do serviço e que prejudiquem as
atividades do Ipea.

i) A contratada terá 20 dias corridos, contados a partir da comunicação feita pelo Ipea,  para sanar os defeitos ou inconformidades verificadas,
caso haja necessidade de prorrogação do prazo, o pedido será avaliado pela fiscalização que poderá ou não autorizar.
j)  As quantidades e locais de destino dos painéis do item 01 deverão ser instaladas em andares do Ipea nos locais a serem indicados pela
Administração.

19º andar ( torres 1,2,3 e 4)
Quantidade total de folhas do item 01: 94 unidades que equivale a 169,2 m²

k) Não será admitida a subcontratação do objeto. 
8.  MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO
8.1. Administração nomeará servidor responsável pela fiscalização para acompanhar e verificar a perfeita execução dos serviços.
8.2. A fiscalização poderá rejeitar os serviços e recusar profissionais que não estejam de acordo com o previsto neste Termo de Referência e/ou
Contrato.
8.3. A ação da fiscalização será preventiva, sem interferência na metodologia de trabalho da Contratada, e não gerará responsabilidade para o IPEA pela
execução dos serviços, como também não excluirá nem reduzirá responsabilidades da CONTRATADA pela execução.
8.4. Somente poderá haver solicitação dos serviços por parte do IPEA, após a disponibilização da nota de empenho à empresa vencedora.
8.5. Quando os serviços contratados forem concluídos, caberá à CONTRATADA apresentar comunicação escrita informando o fato à fiscalização do
IPEA, a qual competirá, no prazo de até 10 (dez) dias, a verificação dos serviços executados, para fins de recebimento provisório.
8.6. Sempre que se exigir, a comunicação entre o Gestor do Contrato e a CONTRATADA deverá ser formal, considerando-se como documentos
formais, além de documentos do tipo ofício, as comunicações por correio eletrônico e/ou por software de gestão de contratos.
8.7. O Gestor do Contrato e a CONTRATADA responderão todas as questões sobre o contrato a ser firmado, procurando solucionar todos os problemas
que defrontarem, dentro dos limites legais e da razoabilidade.
8.8. O prazo de execução dos serviços será de 60 dias a partir do emissão da Ordem de Serviços pela Contratada e o pagamento será efetuado apenas
após o recebimento definitivo da conclusão de cada ordem de serviço.
8.9. Se por qualquer motivo alheio à vontade do CONTRATANTE for suspensa a entrega dos serviços, o período correspondente não gerará obrigação
de pagamento.
8.10. Critérios de Aferição/Medição dos serviços:

a) A CONTRATADA deverá realizar a prestação do serviço e entregar os produtos conforme descrição neste termo de referência.
b) A fiscalização do contrato avaliará a execução do objeto com base em indicadores objetivos, conforme modelo previsto no Anexo III, e
emitirá documento comprobatório da avaliação realizada após o recebimento definitivo.
c) Com a finalidade de subsidiar a fiscalização para aferir os serviços executados, também será aplicado o CHECK LIST- ATESTO DE NOTA
FISCAL - Anexo V - deste Termo de referência;

8.11. Método de avaliação da conformidade dos produtos e dos serviços:
a) Inicialmente, a empresa deverá apresentar amostra dos tecidos no prazo de 15 (quinze) dias, que será recebida pelo(a) responsável por
acompanhar e fiscalizar o contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de
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Referência e da propostas. E durante a execução e ao final da execução,  o fiscal do contrato deverá  vistoriar e verificar a qualidade dos serviços
e dos insumos e se as cortinas estão de acordo com as especificações contidas no objeto e no item 5 deste Termo de Referência. 

8.12. Critérios de Aceitação:
a) A contratada deverá comunicar formalmente a intenção da entrega dos serviços para fins de vistoria.
b) Após realizada a vistoria de acordo com os requisitos constantes no Termo de Referência, o IPEA dará o aceite para a entrega final do serviço.
c) O recebimento, melhor descrito no item 15 deste TR, e a aceitação dos serviços dar-se-ão:  

PROVISORIAMENTE: em até 10 (dez) dias, contados da data da comunicação, por escrito, da conclusão dos serviços pela
CONTRATADA, após a vistoria da Fiscalização.
DEFINITIVAMENTE: em até 10 (dez) dias, contados da vistoria, mediante o de termo de aceite, que será assinado pelas partes, para que
seja configurado o recebimento definitivo.

d) O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos prejuízos resultantes da incorreta
execução do contrato.
e) Havendo erro no documento de cobrança, ou outra circunstância que impeça a liquidação da despesa, este ficará pendente até que o
CONTRATADO providencie as medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso, qualquer ônus ao CONTRATANTE.

8.13. A gestão contratual do objeto relativo a este Termo de Referência será efetuada por servidor(es) designado(s) pela Administração mediante
Portaria, os quais se responsabilizarão pelo acompanhamento da execução dos serviços, pela fiscalização da execução do objeto e cumprimento das cláusulas
contratuais, e ainda pelo “atesto” da Nota Fiscal/Fatura. A fiscalização está disciplinada no item 14 deste Termo de Referência.
8.14. Independentemente da vigência do contrato, os serviços executados deverão ter garantia mínima de 01 (um) ano, contado do RECEBIMENTO
DEFINITIVO dos serviços.
8.15. Durante o prazo de garantia, a CONTRATADA ficará obrigada a reparar quaisquer defeitos relacionados à má execução dos serviços objeto deste
Termo de Referência, sempre que houver solicitação, e sem ônus para a CONTRATANTE.
8.16. Durante o período de vigência contratual, a empresa deverá manter todas as condições que ensejaram a sua classificação e habilitação no certame
licitatório. 
9. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS
9.1. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários,
inclusive, trilhos, buchas, parafusos etc.
10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
10.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
10.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas,
indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as
providências cabíveis;
10.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços,
fixando prazo para a sua correção, certificando-se que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas;
10.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas neste Termo de Referência;
10.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da contratada, no que couber, conforme a seguir:

a) Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins), e Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público
(PIS/Pasep), na forma da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012, conforme determina o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de
dezembro de 1996;
b) Contribuição previdenciária, correspondente a 11% (onze por cento), na forma da Instrução Normativa RFB nº 971, de 13 de novembro de
2009, conforme determina a Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
c) Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), na forma da Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003, combinada com a
legislação municipal e/ou distrital sobre o tema.

10.6. Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como:
a) exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados,
exceto quando o objeto da contratação previr o atendimento direto, tais como nos serviços de recepção e apoio ao usuário;
b) direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;
c) promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilização destes em atividades distintas daquelas
previstas no objeto da contratação e em relação à função específica para a qual o trabalhador foi contratado; e
d) considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do próprio órgão ou entidade responsável pela contratação,
especialmente para efeito de concessão de diárias e passagens.

10.7. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato;
10.8. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento;
10.9. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento das
obrigações pela Contratada;
11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
11.1. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito
cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade
mínimas especificadas neste Termo de Referência e em sua proposta;
11.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em
que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
11.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à União ou à entidade
federal, devendo ressarcir imediatamente a Administração em sua integralidade, ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida neste
instrumento, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;
11.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em conformidade com as normas e determinações
em vigor;
11.5. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público ocupante de cargo em comissão ou função de
confiança no órgão Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;
11.6. Manter as condições de habilitação fiscal, social e trabalhista nos termos do art. 68 da Lei 14.133 de 2021;
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11.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das
categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja
inadimplência não transfere a responsabilidade à Contratante;
11.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos
serviços.
11.9. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local
dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento;
11.10. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco
a segurança de pessoas ou bens de terceiros.
11.11. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução dos serviços, durante a vigência do
contrato;
11.12. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e
especificações que integram este Termo de Referência, no prazo determinado;
11.13. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo
sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina;
11.14. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às
especificações do memorial descritivo.
11.15. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem
permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
11.16.  Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na contratação;
11.17. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da
Previdência Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislação, quando a contratada houver se beneficiado da preferência estabelecida pela Lei
nº 13.146, de 2015;
11.18. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
11.19. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis
decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados na  Alínea “d”
do inciso II do artigo 124  da Lei 14.133 de 2021;
11.20. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança da Contratante;
11.21. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensílios em quantidade,
qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;
11.22. Assegurar à CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no art. 93 da lei 14.133 de 2021, os direitos patrimoniais e respectiva
documentação técnica relativa aos projetos ou serviços técnicos especializados desenvolvidos.
12. SUBCONTRATAÇÃO
12.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.
13. ALTERAÇÃO SUBJETIVA
13.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica
todos os requisitos de habilitação exigidos na contratação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do
objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.
14. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO
14.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais,
técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais representantes da Contratante,
especialmente designados, na forma do art. 117 da Lei n º14.133 de 2021
14.2. O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para o acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.
14.3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos neste Termo de Referência.
14.4. A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço,
deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de
alteração dos valores contratuais previstos no art 125 da Lei 14.133 de 2021
14.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada juntamente com o documento da
Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência, informando as respectivas quantidades e
especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.
14.6. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento
das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos § 1º e 2 º  do art 117 da Lei 14.133 de 2021
14.7. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas,
previstas neste Termo de Referência e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual,  Inciso II do art 111 e art 156 da Lei 14.133 de 2021
14.8. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser
exercidas por servidores, equipe de fiscalização ou único servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, fique assegurada a distinção dessas atividades e, em
razão do volume de trabalho, não comprometa o desempenho de todas as ações relacionadas à Gestão do Contrato. É permitida a contratação de terceiros para
assisti-los e subsidiá-los com informações pertinentes a essa atribuição na forma do art. 117 da lei 14.133 de 2021.
14.9. A fiscalização dos contratos avaliará constantemente a execução do objeto e deverá aferir a qualidade da prestação dos serviços adotando as
medidas cabíveis caso a empresa:

a) não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou
b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à
demandada.

14.10. A utilização de modelo de avaliação objetiva por indicadores, conforme (Anexo III), não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos
para a avaliação da prestação dos serviços.
14.11. Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração,
devendo intervir para requerer à CONTRATADA a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.
14.12. O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho
e qualidade da prestação dos serviços realizada.
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14.13. Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços
realizada.
14.14. A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal,
desde que comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador.
14.15. Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em relação à qualidade exigida, bem como quando esta
ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à CONTRATADA de acordo com
as regras previstas no ato convocatório.
14.16. O fiscal poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o
desempenho e qualidade da prestação dos serviços. 
14.17. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência
desta, não implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art.120 da Lei 14.133 de 2021.
15. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO
15.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos serviços, nos termos abaixo:

a) No prazo de até 5 dias corridos do adimplemento da parcela, a CONTRATADA deverá entregar toda a documentação comprobatória do
cumprimento da obrigação contratual; 
b) O recebimento provisório será realizado pelo fiscal ou pela equipe de fiscalização após a entrega da documentação acima, da seguinte forma:

A contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados
dos profissionais encarregados pelo serviço, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates,
retoques e revisões finais que se fizerem necessários.
Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das
avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em
consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em
relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato
A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última
e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento
Provisório.
O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos manuais e
instruções exigíveis.

c) No prazo de até 10 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalização deverá
elaborar relatório circunstanciado em consonância com suas atribuições, e encaminhá-lo ao gestor do contrato.

Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o relatório circunstanciado deverá conter o registro, a análise e a conclusão
acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar
necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.
Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do relatório circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser
feito, com a entrega do último.
Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo anterior não ser procedida tempestivamente, reputar-se-á como realizada,
consumando-se o recebimento provisório no dia do esgotamento do prazo.

d) No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisório dos serviços, o Gestor do Contrato deverá providenciar o
recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execução dos serviços, obedecendo as seguintes diretrizes:

Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a
liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas
correções;
Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentações
apresentadas; e
Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização.

15.2. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do
contrato, ou, em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor (Lei n°
10.406, de 2002).
15.3. O gestor emitirá termo circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentação
apresentados, e comunicará a CONTRATADA para que emita a Nota Fiscal ou Fatura com o valor exato dimensionado pela fiscalização a ser calculado
proporcionalmente à execução contratual, uma vez que atenda também os padrões de qualidade.
15.4. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na
proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.
16. PAGAMENTO
16.1. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.
16.2. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do serviço, conforme este Termo de Referência.
16.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, social e trabalhista, conforme art.68 da
Lei 14.133 de 2021

a) Caso a regularidade possa ser comprovada por consulta à sítios oficiais, como SICAF e outros, a contratada está dispensada de enviar a
referida documentação, salvo se os sítios não estiverem atualizados.

16.4. No dever de pagamento pela Administração, será observada a ordem cronológica para cada fonte diferenciada de recursos, subdividida nas
seguintes categorias de contratos:

a) fornecimento de bens;
b) locações;
c) prestação de serviços;
d) realização de obras.

16.5. A ordem cronológica referida no item 16.4 poderá ser alterada, mediante prévia justificativa da autoridade competente e posterior comunicação ao
órgão de controle interno da Administração e ao tribunal de contas competente, exclusivamente nas seguintes situações:

a) grave perturbação da ordem, situação de emergência ou calamidade pública;
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b) pagamento a microempresa, empresa de pequeno porte, agricultor familiar, produtor rural pessoa física, microempreendedor individual e
sociedade cooperativa, desde que demonstrado o risco de descontinuidade do cumprimento do objeto do contrato;
c) pagamento de serviços necessários ao funcionamento dos sistemas estruturantes, desde que demonstrado o risco de descontinuidade do
cumprimento do objeto do contrato;
d) pagamento de direitos oriundos de contratos em caso de falência, recuperação judicial ou dissolução da empresa contratada;
e) pagamento de contrato cujo objeto seja imprescindível para assegurar a integridade do patrimônio público ou para manter o funcionamento
das atividades finalísticas do órgão ou entidade, quando demonstrado o risco de descontinuidade da prestação de serviço público de relevância
ou o cumprimento da missão institucional.

16.6. A inobservância imotivada da ordem cronológica referida no item 16.4 ensejará a apuração de responsabilidade do agente responsável, cabendo aos
órgãos de controle a sua fiscalização.
16.7. O órgão ou entidade deverá disponibilizar, mensalmente, em seção específica de acesso à informação em seu sítio na internet, a ordem cronológica
de seus pagamentos, bem como as justificativas que fundamentarem a eventual alteração dessa ordem.
16.8. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31
da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.
16.9. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais
do documento, tais como:

a) o prazo de validade;
b) a data da emissão;
c) os dados do contrato e do órgão contratante;
d) o período de prestação dos serviços;
e) o valor a pagar; e
f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

16.10. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não
acarretando qualquer ônus para a Contratante;
16.11. Caberá ao fiscal avaliar se os serviços contratados produziram os resultados acordados e se apresentaram a qualidade mínima exigida;
16.12. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento;
16.13. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF e outros sítios oficiais para verificar a manutenção das condições exigidas
neste instrumento;
16.14. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5
(cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da
contratante.
16.15. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível
proibição de contratar com o Poder Público.
16.16. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização
da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessários para
16.17. garantir o recebimento de seus créditos;
16.18. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.
16.19. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada
não regularize sua situação junto ao SICAF. 
16.20. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro
de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.
16.21. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, em especial a prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de
1993.
16.22. É vedado o pagamento, a qualquer título, por serviços prestados, à empresa privada que tenha em seu quadro societário servidor público da ativa do
órgão contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente.
17. REAJUSTE
17.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

a) Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno
de um ano, aplicando-se o índice IPCA/IBGE exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

17.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
17.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última
variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de
cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
17.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
17.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição,
o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.
17.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor
remanescente, por meio de termo aditivo.
17.7. O reajuste será realizado por apostilamento.
18. GARANTIA DA EXECUÇÃO
18.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução, pelas razões abaixo justificadas:

a) O ônus do serviço recairá sobre a empresa que terá que investir em materiais e só será paga após a efetiva instalação das cortinas e trilhos,
após o recebimento definitivo.
b) Além disso a empresa deverá garantir os serviços e os bens fornecidos, devendo reparar e substituir os itens defeituosos pelo prazo de 12
meses após o recebimento definitivo.

19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
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19.1. Comete infração administrativa nos termos do art. 155 da Lei nº14,133 de 2021, a CONTRATADA que:
I - der causa à inexecução parcial do contrato;
II - der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao
interesse coletivo;
III - der causa à inexecução total do contrato;
IV - deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
V - não mantiver a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
VI - não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de
sua proposta;
VII - ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
VIII - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do
contrato;
IX - fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
X - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
XI -  praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
XII - praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

19.2. Administração poderá aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções administrativas:
I - advertência;
II - multa;
III - impedimento de licitar e contratar;
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

19.3. Na aplicação das sanções serão considerados:
I - a natureza e a gravidade da infração cometida;
II - as peculiaridades do caso concreto;
III - as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
IV - os danos que dela provierem para a Administração Pública;
V - a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle

19.4. A sanção de advertência será aplicada exclusivamente pela infração administrativa de inexecução parcial do contrato, quando não se justificar a
imposição de penalidade mais grave.
19.5. Em caso de atraso na execução por motivos não justificados e/ou sem a aprovação da fiscalização, ou nos casos de inexecução, serão aplicadas
sanções de multa nos percentuais estabelecidos a seguir:

a) 0,5% (meio por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, quando não ultrapassar 15 dias;
b) 8% (oito por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor contratado em caso de atraso na execução do objeto, por período superior a 15
dias;
c) 30% (trinta por cento) sobre o valor contratado, em caso de inexecução total da obrigação assumida;

19.6. E ainda:
a) 0,5 (meio por cento) a 3% (três por cento) ao dia sobre o valor contratado nos seguintes casos:

Deixar de cumprir quaisquer dos itens do termo de referência e seus anexos, após reincidência formalmente notificada pelo órgão
fiscalizador;
Em caso de suspensão ou interrupção da execução, salvo motivo de força maior ou caso fortuito;
Manter funcionário sem qualificação para executar os serviços contratados;
Empregado agir de modo inconveniente ou não atenda às necessidades do serviço, por funcionário e por dia.

19.7. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si.
19.8. A sanção prevista no item III do subitem 19.2 será aplicada ao contratado pelas infrações administrativas previstas nos itens  II, III, IV, V, VI e
VII  do subitem 19.1, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá a contratada de licitar ou contratar no âmbito da Administração
Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.
19.9. A sanção prevista no item  IV  do subitem 19.2 será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos itens VIII, IX, X, XI e
XII,do subitem 19.1, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens  II, III, IV, V, VI e VII do subitem 19.1 que justifiquem a imposição de
penalidade mais grave que a sanção referida no item 19.8, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de
todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.
19.10. As sanções previstas nos itens I, III e IV do item 19.2  poderão ser aplicadas cumulativamente com a prevista no item II.
19.11. A aplicação das sanções previstas no item 19.2 não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do eventual dano causado à
Administração Pública.
19.12.  As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si.
19.13. O atraso superior a 30 (quinze) dias, por motivos não justificados e/ou sem a aprovação da fiscalização, autorizará a Administração
CONTRATANTE a promover a rescisão do contrato;
19.14. A aplicação das sanções administrativas levará em consideração a análise dos fatos e as situações previstas no artigo 155, 156. 157, 158, 159, 160,
161, 162 e 163 da Lei 14.133 de 2021.
19.15. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à
CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 14.133/2021, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
19.16. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou
deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.
19.17. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 20 (vinte) dias, a contar da data do recebimento da comunicação
enviada pela autoridade competente.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12846.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art155ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art155ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art155viii


16/09/2022 12:01 SEI/IPEA - 0483584 - Termo de Referência: Serviço não Continuado

https://processoeletronico.ipea.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=683267… 9/15

19.18. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor
remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.
19.19. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem
como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
19.20. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de
agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da
empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.
19.21. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira
nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.
19.22. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e
prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.
19.23. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
20. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR
20.1. As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal, social e trabalhista são as usuais para a generalidade dos objetos, conforme
disciplinado neste instrumento e no art. 68 da Lei 14.133/2021.
20.2. Os critérios de qualificação técnica a serem atendidos pelo fornecedor serão:

a) Atestado de Capacidade técnica: Atestado (s) ou declaração (ões) do (s) contratante (s) que demonstre (m) que a licitante tenha executado
para órgão ou entidade da Administração Pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresas
privadas, serviços relativos à execução de confecção e instalação de cortinas/persianas no quantitativo mínimo de 84,6 m², o qual representa 50%
do quantitativo do objeto a ser contratado.

20.3. O critério de julgamento:
a) Menor Preço Global, porém o fornecedor também deverá informar os custos unitários, conforme planilha de composição de preços anexa a
este instrumento.

20.4. As regras de desempate entre propostas são as discriminadas no art. 60 da Lei 14.133 de 2021.
21. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS.
21.1. O custo estimado da contratação é de R$
22. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.
22.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício
de 2021, na classificação abaixo:

a) Gestão/Unidade:  113602/11302
b) Fonte: 014400000
c) Programa de Trabalho:  04122003220000001
d) Elemento de Despesa:  33.90.39.16
e) PI: 100ADMINIRJ

23. INÍCIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
23.1. Após a assinatura do contrato, o Ipea deverá emitir a ordem de serviço com os quantitativos e a especificação dos itens.

a) O prazo máximo para a execução dos serviços de retirada e de instalação das cortinas será de 60 dias a partir emissão da Ordem de Serviços.
b) A Contratada receberá as medidas estimadas das cortinas efetuadas pela contratante, bem como o quantitativo a ser fornecido. Porém, será de
inteira responsabilidade da Contratada realizar a conferência da medição para confecção sob medida das cortinas respeitando o prazo para o
início da execução dos serviços.

 
 
 
 

ANEXO I
Modelo de Atestado de Vistoria/Visita Técnica
Processo:
Cotação  nº XX/XXXX
Dia ______/_______/20XX às _____:_____ horas
Atesto, para os fins de participação da empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX E CNPJ: XXXXXXXXXXXXXXX , na respectiva cotação,
que eu, NOME COMPLETO DO SERVIDOR como representante do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA, acompanhei a vistoria do Sr.(a)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX representante da empresa participante da cotação, que procedeu a vistoria no  Ed. do
Banco Central no R.J. ‑ Av. Pres. Vargas, 730 - Centro ‑ R.J nos andares 16º ao  19º , tomando conhecimento das peculiaridades necessárias para cumprimento das
obrigações, não sendo admitido, em hipótese alguma, alegações de desconhecimento dos serviços e de dificuldades técnicas não previstas, decorrentes da
contratação.
 
_____________________________
Representante da Empresa
_____________________________
Representante da Empresa
Rio de Janeiro, ...... de .................. de 20XX.
 
 
 

ANEXO II
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Modelo de Declaração de Renúncia à Vistoria/Visita Técnica
(Emitir em papel timbrado da empresa)
Nome:.........................................responsável legal da empresa:............................................,
CNPJ nº ...................................................................................................................................,
Endereço: ...............................................................................................................................,
Fone: ..............................Fax: ...................... E-mail: ...................................................................
Declara que renuncia à Visita Técnica aos locais e as instalações para a prestação dos serviços constantes do objeto do Termo de Referência, e o quadro técnico da
empresa tomou conhecimento das reais condições de execução dos serviços, bem como coletaram informações de todos os dados e elementos necessários à
perfeita elaboração da proposta comercial, responsabilizando-se por manter as garantias que vincularem nossa proposta ao presente processo de contratação, em
nome da empresa que represento.
Rio de Janeiro, ...... de .................. de 20XX.
.........................................................................................
Assinatura do representante legal ou procurador da empresa:
Carteira de Identidade: .................................................
Órgão Expedidor: ..............................
(Obs. Entregar com a documentação no envelope de Habilitação preenchido e assinado com cópia autenticada da procuração se for o caso)
 
 

ANEXO III
Instrumento de Avaliação
 

Meta a cumprir Instalação e fornecimento das cortinas conforme quantidade e cronograma
constantes na ordem de serviço.

Instrumento de Medição Avaliação dos produtos e execução do serviço.

Forma de Acompanhamento

Pessoal, pelo servidor responsável no órgão.

Por evento, a cada recebimento de produtos previstos em ordem de
serviço específica.

Mecanismo de Cálculo
 

Verificação das faixas de pontuação para os produtos constantes da ordem
de serviço.

Prazo de execução do objeto Verificação se os prazos de execução dos serviços foram atendidos.

Início da Vigência A partir da emissão da ordem de serviço

Prazo de vigência do contrato Verificar se o contrato está em prazo de vigência,durante a prestação do
serviço.

 

Indicadores Pontuação

Instalação e fornecimento das cortinas conforme requisitos do TR. Conteúdo de qualidade plena (10 pontos); mediana (6 pontos); inferior (0
pontos)

Qualidade dos Materiais e Equipamentos conforme requisitos do TR. Conteúdo de qualidade plena (10 pontos); mediana (6 pontos); inferior (0
pontos)

Orçamento Conteúdo de qualidade plena (10 pontos); mediana (6 pontos); inferior (0
pontos)

Qualidade Plena - Correção e consistência do serviço Média ≥ 7 = 100%

Qualidade Média Mediana - Ocorrência eventual de erro que não comprometa
tecnicamente e qualitativamente o serviço Média  ≥ 6 e < 7 = 60%

Qualidade Inferior – Os erros comprometem a execução do serviço Média < 6 =  0%

Sanções: 

Multa:
- Média abaixo de 6- Multa 10% do valor do contrato. 
- Média abaixo de 5- Multa de 10% do valor do contrato e rescisão sem
prejuízo das penalidades cabíveis. 

 
Aferição =  Percentual Correspondente  X Valor da Ordem de serviço
 
 

ANEXO IV
MODELO DE ORDEM DE SERVIÇO 

(Modalidade da contratação e Forma de realização) Nº ______/______.
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IV.1

IDENTIFICAÇÃO DO PEDIDO

Nº OS: Unidade requisitante:

Data de emissão:   /   / Serviço:

Contrato nº:     / Processo nº:

 

IDENTIFICAÇÃO DA CONTRATADA

Razão social: CNPJ:

Endereço:

Telefone: Fax: E-mail

    

 

DEFINIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

Item Serviço Valor Global R$

   

   

   

Total  

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS - De acordo o IMR (ANEXO III)

 

DEMAIS DETALHAMENTOS

 

LOCAL DE REALIZAÇÃO

Item Quantidade Endereço Data a ser executado

    

    

    

 

RECURSOS FINANCEIROS

Os recursos financeiros necessários ao pagamento desta Ordem de serviço serão originários da classificação funcional programática abaixo especificada:

Unidade Orçamentária:  

Função Programática:  

Projeto de Atividade:  

Elemento de Despesa:  

Fonte de Recurso:  

Saldo Orçamentário:  

 

IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS

Local, data
 
_________________________

Local, data
 
_________________________
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Responsável pela
solicitação do serviço

Responsável pela
avaliação do serviço

 
 

ANEXO V 
MODELO DE CHCKLIST - ATESTO DE NOTA FISCAL
 

CHECK LIST - ATESTO DE NOTA FISCAL

CONTRATO N° UNIDADE:

EMPRESA: VIGÊNCIA:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: PROCESSO:

ITENS SIM NÃO

 1 Avaliação dos Indicadores Básicos:   

1.1 Ordem de serviço com a descrição da etapa   

1.2  O material utilizado na instalação está de acordo com a especificação do termo de referência
em termos qualitativos e quantitativos

  

1.3 Serviço realizado dentro do tempo estabelecido no termo de referência   

1.4 O fiscal ou a comissão de fiscalização atestou a medição dos serviços?   

 2 Avaliação da empresa:   

     2.1  Resultado -  Ótimo (A Empresa cumpriu rigorosamente)   

     2.2 Resultado - Regular (A Empresa deixou de cumprir alguns itens do Contrato)   

     2.3 Resultado - Péssimo (A Empresa não cumpriu os requisitos básicos em tempo e em qualidade)   

3. Aplicação de penalidades   

3.1 Consta notificação à Contratada em razão de descumprimento contratual?   

3.2 Consta alguma Advertência por descumprimento contratual   

3.3 Há processo em andamento para aplicação de Multa por descumprimento contratual?   

3.4 Houve a aplicação de Multa por descumprimento contratual?   

3.5 Houve aplicação de outro tipo de penalidade decorrente de falhas na execução do contrato?   

4. CONTRATO   

 4.1  Contrato ainda vigente durante a execução dos serviços   

5. NOTA FISCAL   

 5.1  Valor da Nota Fiscal corresponde ao valor do contrato/ etapa   

 5.2  O CNPJ do contratado emitido na Nota Fiscal é o mesmo da Nota de Empenho e do Contrato   

 5.3 O período de Execução dos serviços correponde ao período apresentado para cobrança   

 5.3 A data de emissão da Nota Fiscal está correta   

5.4Atesto da nota fiscal pelo fiscal ou pela comissão de fiscalização designada   

 
 

ANEXO VI 
 

MODELO DE PROPOSTA
(Processo Administrativo n.º 03001.002576/2022-11)

 

1. Objeto.

1.1 Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de instalação e de fornecimento de cortinas‑painel com substituição dos trilhos e cortinas
existentes visando à adequação das instalações do IPEA/RJ, localizado no Edifício do Banco Central no R.J. ‑ Av. Pres. Vargas, 730 - Centro ‑ R.J conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:

 

ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO
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1

Serviço de instalação e fornecimento de cortinas painel com trilhos suíços 3 vias - folhas de painel simples em lona crua, em 100% de algodão 
natural, pré-encolhido simples, com 0,90m de largura e 2,00m de altura cada, costuradas com apliques - 2 faixas - de lona verde escuro, tendo 
cada faixa 7cm de largura e espaçamento de 6cm entre as mesmas, devendo ser colocadas 37cm acima da extremidade da folha.

Inclui a substituição e remoção das cortinas e dos trilhos existentes.

Todos os materiais necessários à montagem serão fornecidos pela empresa contratada, tais como trilhos, buchas, parafusos.

Estima-se que serão necessários 70 metros lineares de trilhos.

Tecidos de Material lavável

A empresa deverá apresentar amostra dos tecidos a serem utilizados, do trilho, e ainda uma folha de cortina pronta que servirá de modelo para aprovaç

Os trilhos são fixados em estruturas metálicas específicas, podendo haver necessidade de ajustes e/ou adequações para a correta instalação.

A empresa contratada deverá realizar vistoria prévia das instalações antes da produção das cortinas e encomenda dos trilhos.

Materiais de acordo com a ABNT NBR 14251/1998.

TOTAL

 

Preço global: R$    (________________)

 

1.2 O preço cotado inclui todos os tributos, custos e despesas diretas ou indiretas, sendo de nossa inteira responsabilidade, ainda, os que porventura venham a ser
omitidos na proposta ou incorretamente cotados, sem ônus posterior para o IPEA.

1.3 Incluir o frete no preço cotado, prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias corridos, sendo o preço ofertado firme e irreajustável durante o prazo de
validade.

1.4 A proposta deve ser datada, assinada e rubricada em todas as suas folhas pelo representante legal da empresa ou por seu procurador, e deve conter: o número
do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do proponente, endereço e telefone de contato. O modelo de proposta tem por objetivo facilitar o trabalho das
empresas proponentes, admitindo-se adaptações e acréscimos desde que não seja ocultada ou retirada qualquer informação contida no modelo.

1.5 Prazo de Garantia mínimo de 12 meses a partir do aceite definitivo, prevalecendo o do fabricante se esse for superior.

1.6 O prazo de execução dos serviços será de 60 dias a partir do emissão da Ordem de Serviços pela Contratada e o pagamento será efetuado apenas após o
recebimento definitivo da conclusão de cada ordem de serviço.

 

IDENTIFICAÇÃO RAZÃO SOCIAL:

CNPJ:

ENDEREÇO:

UF:

CEP:

TELEFONE:

EMAIL:

 

 

Local e data: __________________, ____ de ___________ 2022

Empresa ____________________________________(assinatura do responsável)

 
ANEXO VII

MODELO DE CORTINA, TRILHOS E FIXAÇÃO
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Trilho suíço 

 
 

        
Cortinas Painel

 

   
                                                                                                                                                                       Cortinas Painel instaladas                                       Fixação

 
 

 
DEMANDANTE:

MARIA FERNANDA MESQUITA PESSOA
Técnica de Desenvolvimento e Administração

 
 

Aprovado por :
ANDREA BOSSLE DE ABREU -
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Gerente de Projeto da Presidência - IPEA/RJ

Documento assinado eletronicamente por Maria Fernanda Mesquita Pessoa, Técnico de Desenvolvimento e Administração - TD, em 08/09/2022, às 15:00,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Andrea Bossle de Abreu, Gerente da GERAG, em 09/09/2022, às 15:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://www.ipea.gov.br/processoeletronico/conferir informando o código verificador 0483584 e o código
CRC 8C1D4594.

Processo nº 03001.002576/2022-11 SEI nº 0483584
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