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TERMO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICAPARACONTRATAÇÃODEPESSOAJURÍDICAESPECIALIZADAPARA
EXECUÇÃO DE OBRAS DE MANUTENÇÃOPARAASUNIDADESDECONSERVAÇÃODOESTADODORIO
DEJANEIRO. 
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JUSTIFICATIVAPARACONTRATAÇÃODOSERVIÇO 

O Instituto de Desenvolvimento e Gestão – IDG, que é pessoa jurídica de direito privado, sem fins
lucrativosoudefinsnãoeconômicos,compersonalidadejurídicadeassociaçãocivil,decaráterculturale
ambiental,cujoobjetivo,dentreoutroséfomentarodesenvolvimentotecnológico,educacional,cultural,
desportivo, ambiental e econômico da sociedade, desenvolver consultoria técnica para elaboração e
gerênciadeprojetos,bemcomoparapesquisaseatividadesexecutivas. 

ArealizaçãodestaseleçãoéfrutodoAcordodeCooperaçãoTécnicanº01/17,celebradoentreoIDGea
Secretaria de Estado do Ambiente para operação, manutenção e controle do Mecanismo para
Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro – Fundo da Mata Atlântica (FMA),
instrumento de gestão ambiental para gerir recursos de compensação ambiental, de restauração
florestal,alémdedoações,recursosdeTermosdeAjustamentodeCondutaecaptaçõesdeoutrasfontes,
nostermosprevistosnaLeiEstadualnº6.572,de31deoutubrode2013comaalteraçãodadapelaLei
Estadualnº7.061,de25desetembro2015. 

O Fundo da Mata Atlântica é umimportantemecanismooperacionalefinanceiroprivadoquepermite
uma execução mais ágil e eficiente dos projetos voltados às Unidades de Conservação, tais como
parques,reservasbiológicas,estaçõesecológicaseáreasprotegidasdoEstadodoRiodeJaneiroatravés
daaplicaçãoderecursosprovenientesdecompensaçõesambientaiseoutrasverbasnãoorçamentárias. 
As Unidades de Conservação (UC’s) se caracterizam como principal instrumento para conservação da
faunaeflora,dosecossistemasedaspaisagensnotáveis,sendohojeasmaisimportantesferramentasde
preservaçãodobiomadaMataAtlântica,umdosmaisricoseameaçadosdetodooplaneta. 
As UCs são providas de diversas edificações, entre elas: Guaritas, sede administrativa, centro de
visitantes, casa do guarda chefe, alojamento dos guardas edepesquisadores,laboratórios,galpõesde
serviço,etc.. 
OEstadodoRiodeJaneirovem,aolongodosúltimosanos,implementandoumsistemadegestãoque
visa à estruturação e ampliação das áreas de preservação e conservação, com a criação de novas
Unidades de Conservação e a construção de novas sedes enúcleoscomointuitodeproporcionarum
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suporteoperacionalparaagestãodasUnidades. 
Nas últimas décadas, a preocupação ambiental em âmbito mundial vem se intensificando
progressivamente, na medida em que a humanidade percebeu o caráter finito de diversos recursos
naturais, somado a seus valores comerciais e exploratórios, valores intrínsecos, interpretativos,
contemplativoseatésentimentais,reconhecidospelo‘novo’paradigmaambientalemergentenadécada
de1970.Essaconsciênciaambientaltemassumidopapelimportantenaformulaçãoeimplementaçãode
políticas públicas e na promoção de estratégias para um novo estilo, sustentável,dedesenvolvimento
(LOUREIRO,2012). 
Amanutençãodasinstalaçõesinseridasnas“UnidadesdeConservação”,sobaadministraçãodoINEAe
visa recuperaracapacidadefuncionaldecadaedificaçãopertencenteàsunidadesdeconservaçãopara
que possa atender às necessidades e segurança dos seus usuários. O projeto “Manutenção na
Infraestrutura Física das Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro” visa realizar obras
necessáriasàinfraestruturafísicaexistentedasunidadesdeconservaçãodoEstadodoRiodeJaneiro.
Devido aos programas intermitentes de manutenção predial no Estado do Rio de Janeiro, algumas
construçõesprecisamdemanutenção,emdecorrênciadodesgastenaturalcausadopelousoetempo. 
Amanutençãodasáreasadministrativaséumfatorfundamentalparaestabelecerousosustentáveldas
unidadesdeconservação,sendorelevantesparaaestabilidadeedesenvolvimentodosbenefíciosabaixo
relacionados: 
•Melhoriaseconservaçãodascondiçõesambientais; 
•EducaçãoAmbiental; 
•DesenvolvimentodePesquisas; 
•PromoçãonodesenvolvimentoSustentável; 
•Segurançaaosquealitrabalhameaosvisitantes; 
•Geraçãodeempregoerendaatravésdoecoturismo; 
•Preservaçãodapaisagemedabiodiversidade. 
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1.

DEFINIÇÕES 
1.1.
Termos Definidos. Para os fins da Solicitação de Proposta, as palavras e termos a seguir
relacionados,semprequeiniciadosporletramaiúscula,terãoossignificadosaelesatribuídosnesta
Seção: 


IDG-InstitutodeDesenvolvimentoeGestão 
UC-UnidadedeConservação 
CEPOM -CadastrodeEmpresasPrestadorasdeOutrosMunicípios 
CTAA-ComissãoTécnicadeAcompanhamentoeAvaliação 
SNUC-SistemaNacionaldeUnidadedeConservação 
INEA- InstitutoEstadualdoAmbiente 
SEAS-SecretariadeEstadodeAmbienteeSustentabilidade
BDI-Benefíciosedespesasindiretas 

2.

OBJETO 


O presenteTermodeReferênciatemporobjetoacontrataçãosobregimedeempreitadapor
preçounitáriodosserviçosdemanutençãoeintervençãocivilemedificaçõesexistentesnasUnidades
de Conservação do Estado do Rio de Janeiro, conforme demanda, incluindo fornecimento de
materiaiseequipamentosnecessáriosàexecuçãodosserviços. 



3.

DAMODALIDADEETIPODESELEÇÃO 
3.1.
3.2.



Modalidade:Concorrência 
Tipo:MenorPreço 

FMA-0004-MANU-GPR-2021-002-TQT-A 



4.

DOPRAZOCONTRATUAL 
4.1.
O Contrato vigorará pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses ou até o uso total do valor
destinado ao projeto, sendo o queocorrerprimeiro,podendoserrenovávelmedianteassinaturade
aditivocontratual; 
4.2.
OprazodemobilizaçãoapósaetapadeaprovaçãodaPropostadeServiçodeveráserdeaté
07(sete)diascorridos. 



5.

DOLOCALDEEXECUÇÃODOSSERVIÇOS 
Parques: 
1)ParqueEstadualdaLagoadoAçu–PELA 
2)ParqueEstadualdaCostadoSol–PECS 
3)ParqueEstadualdoMendanha–PEM 
4)ParqueEstadualdaSerradaTiririca–PEST 
5)ParqueEstadualdaPedraBranca–PEPB 
6)ParqueEstadualdaIlhaGrande–PEIG 
7)ParqueEstadualCunhambebe–PEC 
8)ParqueEstadualdaPedraSelada–PEPS 
9)ParqueEstadualdaSerradaConcórdia–PESC 
10)ParqueEstadualdosTrêsPicos–PETP 
11)ParqueEstadualdoDesengano–PED 

ÁreasdeProteçãoAmbiental: 
12)ApaEstadualdaSerradeSapiatiba-APASES 
13)ApaEstadualdoPauBrasil-APABR 
14)ApaEstadualdeMassambaba-APAMA
15)ApaEstadualdeMaricá-APAMAR 
16)ApaEstadualdeGericinó-Mendanha-APAGM 
17)ApaEstadualdeMangaratiba-APAMAN 
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18)ApaEstadualdeTamoios-APATAM 
19)ApaEstadualdoRioGuandu-APAGDU 
20)ApaEstadualdoAltoIguaçu-APAIGU 
21)ApaEstadualdaBaciadoRiodosFrades-APAFRADES 
22)ApaEstadualdaBaciadoRioMacacu-APABM 
23)ApaEstadualMacaédeCima-APAMC 
24)ApaEstadualSepetibaII-APASEP 

RefúgiosdeVidaSilvestre: 
25)RefúgiodeVidaSilvestreEstadualdaSerradaEstrela-REVISEST 
26)RefúgiodeVidaSilvestreEstadualdaLagoadaTurfeira–REVISTUR 
27)RefúgiodeVidaSilvestreEstadualdoMédioParaíba-REVISMEP 

ReservaExtrativista: 
28)ReservaExtrativistaMarinhadeItaipu–RESEXMARINHAITAIPU 

ReservasBiológicas: 
29)ReservaBiológicaEstadualdaPraiadoSul-RBPS 
30)ReservaBiológicaEstadualdeAraras-RBA 
31)ReservaBiológicaEstadualdeGuaratiba-RBG 
32)ReservaEcológicaEstadualdaJuatinga-REJ 

ReservadeDesenvolvimentoSustentável: 
33)ReservadeDesenvolvimentoSustentávelEstadualdoAventureiro–RDS 
MonumentosNaturalEstadual: 
34)MonaSerradaBeleza-MONASBEL 
35)MonadosSerradosMascates–MONAMASC 
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FlorestaEstadual: 
36)FlorestaEstadualJoséZago-FLOEZAGO 

EstaçãoEcológica: 
37)EstaçãoEcológicaEstadualdeGuaxindiba–EEEG 



6.

DADESCRIÇÃOEESPECIFICAÇÃODOSSERVIÇOS 
6.1.

MobilizaçãoeDesmobilização 

ACONTRATADAdeveráiniciaramobilizaçãoimediatamenteapósaAutorizaçãodeServiçoedeacordo
comosprazosenecessidadesestabelecidosnoCronogramadeObraenoplanejamentoexecutivodas
instalaçõesdocanteirodeobras. 
Os serviços de desmobilização consistirão na desmontagem e retirada de todas as estruturas,
construçõeseequipamentosdocanteirodeobras.Incluídosaoitemdesmobilizaçãodepessoal,bem
comoalimpezageralereconstituiçãodaáreaàsituaçãooriginal. 
6.2.

InstalaçõesProvisórias 

Compreendem as construções de natureza provisória, indispensáveis aofuncionamentodocanteiro
deserviços,demaneiraadotá-lodefuncionalidade,organização,segurançaehigiene,durantetodoo
períodoemquesedesenvolveráaobra,emobediênciaàNormaNR18–CondiçõeseMeioAmbiente
deTrabalhonaindústriadaconstrução. 
6.3.CanteirodeObras 
AsáreasdetrabalhofixasetemporáriasdocanteirodeobrasdeverãoseguiraNR18,NBR12264/1991
e as normas técnicas brasileirasvigentes.Oscanteirosdeobrasserãoinstaladospróximosaocentro
de gravidade das obras e de fácil acesso. A localização dos canteiros deverá obedecer à legislação
vigenteeaprovadapelafiscalizaçãodoprojeto,sobresponsabilidadedoINEA. 
CaberáaCONTRATADAmobilizareinstalarcontêineresparaacomodaçãodoescritóriodoengenheiro 
coordenador, dispor de mobiliário e computador para uso da CTAA, com mobiliário adequado à
realização de reuniões, refeitório, almoxarifado, vestiário/instalações telefônicas, água, elétricas e
sanitárias,conformenormasvigenteseasnecessidadesparaaperfeitaexecuçãodaobra. 
Durante todo o desenvolvimento da obra, será mantida nos canteiros equipes permanente paraos
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serviçosdelimpezaemgeraleremoçãodeentulhosresultantesdosserviçoslocais. 
Estas equipes serão responsáveis pela manutenção, ordem e limpeza na área do canteiro, sendo
responsável ainda pela manutenção dos acessos necessários ao transporte de materiais. As áreas
externas dos canteiros deobrasserãoadequadamenteiluminadas,sendodadaespecialatençãoaos
locaisdeacessoecirculaçãodepessoalecarga,assimcomoasáreasdeembarqueedesembarquede
pessoal. 
A CONTRATADA será responsável, durante todo o prazo de execução das obras, por implantar um
Plano de Qualidade e um Programa para Controle de Desperdício e Gestão dos Resíduos gerados
atravésdetreinamentoeconscientizaçãodaequipedetrabalho,obedecendoàsnormasdepadrãode
qualidade exigidas pelalegislaçãoemvigor,inclusiveematendimentoàResolução216daSecretaria
EstadualdoAmbiente. 
Devemserobedecidostodososprocedimentosreferentesàsegurançaehigienedotrabalho,trânsito
de pedestreseveículos,ligaçõesdeáguaeluz,esgoto,telefoneeoutrosprocedimentosnecessários
aobomdesempenhodasobras. 

6.4.PlacadaObra 
A CONTRATADA será responsável por fornecer e instalar a placa deidentificaçãodaobra,emlocais
previamente autorizados pela FISCALIZAÇÃO, no modelo recomendado pela COMISSÃO DE
ACOMPANHAMENTODASOBRAS. 
A placa deverá ser confeccionada de acordo com cores, medidas, proporções edemaisorientações
fornecidaspelaCONTRATANTE.Deverãoserconfeccionadasemchapasplanas,metálicas,galvanizadas
oudemadeiracompensadaimpermeabilizada,emmaterialresistenteàsintempéries.Asinformações
deverãoestaremmaterialplástico(poliestireno),parafixaçãoouadesivaemplaca.Quandoissonão
forpossível,asinformaçõesdeverãoserpintadascompinturaaóleoouesmalte.Dá-sepreferênciaao
materialplásticopelasuadurabilidadeequalidade. 
A placa será fixada pela CONTRATADA, em local visível, preferencialmente no acesso principal do
empreendimento ou voltada para a via que favoreça a melhor visualização. A CONTRATADA será
responsável por manter a placa em bom estado de conservação, inclusive quanto à integridadedo
padrãodascores,durantetodooperíododeexecuçãodasobras. 

6.5.EscopodosServiços 
As ações a serem desenvolvidas nesteTermodeReferênciaestãodeacordocomassolicitaçõesdas
ações prioritárias que serão objeto desta contratação, passíveis de programação acordada com a
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CONTRATADA, desde que sejam justificadas e aprovadas pela Coordenação do Projeto, sob
responsabilidadedoINEA,eContratante. 
As instruções apresentadas no Termo de Referência têm a finalidade deestabelecerascondiçõese
normas necessárias à execução dos serviços para implantação das obras de recuperação das
edificaçõeseáreasexternas. 
As atividades previstas integram parte do objeto, porém não se limitam, devendo a CONTRATADA
procedertodososserviçosnecessáriosaoperfeitocumprimentodoobjeto. 
Os serviços pertinentes visam à execução das obras de manutenção nas estruturas físicas das
Unidades deConservaçãoEstaduaisdoRiodeJaneiro,deacordocomoescopofornecidoedefinido
pela CTAA (Comissão Técnica de Acompanhamento e Avaliação), obedecendo as normas técnicas
nacionais,asdiretrizesestabelecidasporeste“ TermodeReferência”. 
ACONTRATADAdeveráterplenoconhecimentodosPlanosdeManejodasUnidadesdeConservação. 

6.6.CondiçõesdeExecução,FornecimentoeRecebimento. 
A empresa contratada assumirá, por força desta Contratação, a responsabilidade objetiva pela
segurança,solidezeperfeitaexecuçãodaempreitada,nostermosdosartigos12e13daLei8078de
11/09/90, garantindo- a até 5 (cinco) anos após a data do recebimento definitivo, sem prejuízodo
prazoprescricionalestabelecidonoart.205doCódigoCivil. 
A CONTRATADA será responsável por todas as obrigações concernentes às legislações tributária,
trabalhistaeprevidenciária,osquaiscorrerãoporsuaexclusivaconta.ÉencargodaCONTRATADAea
sua custa, quanto a obtenção junto às concessionárias de serviços, das aprovações dos serviços,
pagamentodetaxaseasrespectivaslicençaseautorizaçõesparaexecuçãodosserviços. 
A CONTRATADA deverá providenciar, antes do início da obra, o recolhimento daART-Anotaçãode
ResponsabilidadeTécnicae/ouRRT-RegistrodeResponsabilidadeTécnica–conformedeterminaaLei
Federalnº6.496de07/12/77,relativoàexecuçãodaobra,definindooresponsáveltécnicodamesma. 
A CONTRATADA, a sua custa, adotará uniformes no padrão determinado pela COMISSÃO DE
ACOMPANHAMENTO DASOBRAS,viaturas,equipamentoseetc.,queestejamempregadosnasobras
deverãoestaradesivadoscomlogosaprovadaspelaCOMISSÃODEACOMPANHAMENTODASOBRAS. 
Todos os empregados e terceirizados da CONTRATADA deverão trabalhar com Uniforme e
Equipamentos de Proteção Individual (EPI), tais como capacetes, botas, capas, óculos e demais
equipamentosadequadosparacadatipodeserviçoqueestiversendodesenvolvido.ACOMISSÃODE
ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS poderá paralisar os serviços que estejam em condições inseguras
aos empregados. Os ônus das paralisações correrão por conta da CONTRATADA mantendo-se
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inalteradooprazodeexecuçãodaobra. 
AaceitaçãodosserviçosficarásujeitaàaprovaçãodaCOMISSÃODEACOMPANHAMENTODASOBRAS,
obrigandoseaCONTRATADAarefazeraquelesqueforemrejeitados,semônusparaaCONTRATANTE. 
ACONTRATADAseobrigaacumprirasdeterminaçõesdaLeiFederalnº6514,de22dedezembrode
1977 edaPortarianº3214,de08dejunhode1978,queaprovamasNormasRegulamentadorasdo
CapítuloV,títuloII,daCLT,relativasàEngenhariadeSegurançaeMedicinadoTrabalho.Sendodever
da CONTRATADA informar a COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS todos os incidentes e
acidentesqueocorramduranteaexecuçãodasobrasdeimplantação. 
ACONTRATADAedemaisenvolvidoscomaexecuçãodasobras,seobrigamamanterposturasdetotal
respeito às normas ambientais, bem como promover ações que visem evitar riscos ambientais.Em
casodeacidentesambientais,aCONTRATADA,asuacusta,deveráatuarimediatamenteparasanaro
fatoocorrido,bemcomorepararasáreasatingidasnomenorespaçodetempo. 
A CONTRATADA, à suacusta,efetuarátodososlevantamentos,estudoseidentificaçãoderiscosque
sejam necessários, e que sirvam de base, para o plenoplanejamentoparaexecuçãodosserviços,e
queestejamdiretaouindiretamente,ligadosaoobjetolicitado. 
CaberáaCONTRATADA: 
Manter, à suacusta,nocanteiroprincipal,espaçodestinadoaoalojamentodaequipedaCOMISSÃO
DE ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS com toda a infraestruturadepessoaldeapoio,computadores,
impressorasecarrolocado. 
Prover, a sua custa, cópias de qualquerdocumentação,bemcomoosinsumosnecessáriosaopleno
atendimentoàssolicitaçõesoriundasdotribunaldecontas,ministériopúblicoeetc; 
Asuacusta,atenderàssolicitaçõesdaCOMISSÃODEACOMPANHAMENTODASOBRAS,emqualquer
momento, para comprovação através de estudos técnicos, consultorias e etc., com finsagarantira
qualidadedematériaseaperfeitaexecuçãodasobras. 
NãoiniciarnenhumafrentedeobrasemadevidaautorizaçãodaCOMISSÃODEACOMPANHAMENTO
DASOBRAS. 
Não executar, sem autorização formal da COMISSÃO DEACOMPANHAMENTODASOBRAS,qualquer
serviço, ou mesmo empregarmateriais,queestejamemdesacordocomosprojetosaprovadose/ou
itensdaplanilhaorçamentária. 
Qualquer solicitação à COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS para alteração (inclusão ou
redução)dosserviçose/ouitensdaplanilhaorçamentária,encaminharNOTATÉCNICAdemonstrando: 
•Motivospelasolicitaçãodealteração; 
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•Estudostécnicosquevalidemasolicitação; 
•Estudosdeeconomicidade. 
Manteratualizadodiáriodeobrareferenteatodasasfrentesdetrabalho. 
Sempre encaminhar as medições (Impressos serviços em duas vias impressas e uma digital,
acompanhadas de memóriadecálculo,relatóriofotográficoecomquaisquerinformaçõesadicionais
solicitadas pela COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS para devida comprovação da
execuçãodosserviços; 
Afastaresubstituirnoprazode24(vinteequatro)horasapósnotificação,todooempregadoque,a
critériodaCOMISSÃODEACOMPANHAMENTODASOBRAS,tivercondutainconveniente. 
Retirar,aotérminodasobras,todoseupessoaldetrabalho. 
Manteraguardadaobraatéoseurecebimentodefinitivo,pelaCONTRATANTE. 
EnviaràCOMISSÃODEACOMPANHAMENTODASOBRAS,em24(vinteequatro)horas,quaisqueratos
deinfraçãocontraaCONTRATANTE,juntamentecomumrelatocomosmotivosquedeterminaramtal
infração. 
AtenderatodasasexigênciasdaCOMISSÃODEACOMPANHAMENTODASOBRASqueestejamligadas
aoobjetodocontrato. 
Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidadecomasobrigaçõesassumidas,as
condiçõesqueculminaramemsuahabilitaçãoequalificaçãonafasedacontratação.

6.7.FornecimentosdeEquipamentose/ouMateriais 
Todososmateriaisaempregarnasobrasdeverãosernovos,comprovadamentedeprimeiraqualidade
e satisfazer rigorosamente as especificações.Todososlaudosquecomprovemaqualidadedositens
fornecidosdeverãoserdisponibilizadosàCOMISSÃODEACOMPANHAMENTODASOBRAS. 
Mesmo com o recebimento por parte da COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTODASOBRAS,caberáa
CONTRATADA a responsabilidade pela segurança, perfeita execuçãodosserviçosedaqualidadedos
materiaisfornecidos. 
6.8.Cadastro“AsBuilt” 
No caso de alterações da estrutura e/ou instalações complementares, caberá a CONTRATADA a
execução de cadastros que registram com precisão todas as características das obras, como por
exemplo, as dimensões e locações das obras, como efetivamente foram executadas, as etapas de
construção,aseventuaissubstituiçõesdemateriaiseequipamentosequaisqueroutrasmodificações
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significativas. 
Este documento é importante para municiar a eventual necessidade de futuros reparos e
manutenções,facilitandoalocalizaçãodasredes,conhecimentodaestruturaexistente,etc. 
SerádetotalresponsabilidadedaCONTRATADAaexecuçãodosdesenhosdecadastrodefinitivo-“AS
BUILT”. É importante assinalar que asmodificaçõesnoProjetodeverãoserintroduzidasaolongodo
desenvolvimento dos serviços, que ao término das obras passarão a ser os próprios desenhos “AS
BUILT”,nospadrõesaprovadospelaCOMISSÃODEACOMPANHAMENTODASOBRAS. 

6.9.EmissãodaAutorizaçãodeIníciodosServiços 
O procedimento operacional para emissão da “Autorização de Início dos Serviços” será conforme
abaixo: 
1ºpasso:Caberáàfiscalizaçãodocontratoasolicitaçãodevistoriatécnicaàcontratada; 
2º passo: Caberá à contratada a realização da visita em campo para avaliação da demanda em
conjuntocomapessoadesignadapeloContratanteparafiscalizaçãodocontrato; 
3ºpasso:Apósarealizaçãodavistoriadecampo,acontratadadeveráencaminharparaafiscalização
docontratoeoContratanteIDGosseguintes:i.orelatóriodevistoria,contendoregistrofotográfico,
croquicomascotaseáreasdeintervençãoe,ii.listagemdosserviçosaseremrealizados. 
Ainda, a contratada deveráencaminharaPropostadeServiçocontendoosseguintesdocumentos:i.
Cronogramafísico-financeiro,ii.MemóriadeCálculo,emextensãopdfearquivoeditável; iii.Planilha
de composição de custos de serviços, em extensão pdf e arquivo editável, contendoocustoglobal
obtidoapartirdocatálogodecomposiçãodeserviçosdosistemadecustosEMOP,quantidadeepreço
unitário e total dos serviços. Observa-se queopreçounitáriodacomposiçãodeserviçosdeveráser
formadoapartirdospreçosdosinsumosofertadosnaPropostaComercialvencedoradoprocessode
concorrência e; iv. Planilha Orçamentária - Insumos, em extensão pdf e arquivo editável, obtido a
partir da “Planilha de composiçãodecustosdeserviços”,contendoospreçosunitáriosofertadosna
PropostaComercialvencedoranoprocessodeconcorrência.
A Proposta de Serviço a ser apresentada deverá conter no preço global todos os componentes do
custo,incluindocustoslogísticosedeacordocomopercentualdoBDIdapropostavencedora,onde
estarão contidos todas as despesas indiretas, como cópias, plotagens e eventuais projetos
subcontratadosetc.elucro; 
4º passo: Após a análise e anuência do Relatório de Vistoria e Proposta de Serviço pela SEAS e
INEA/DIRRAM, caberá ao Contratante IDG encaminhar a Autorização de Início dos Serviços à
contratada. 
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Observa-se que os índices de produtividade para formação da composição de serviços deverão ser
conformeosistemadecustosEMOP. 
NaausênciadepreçonosistemadecustosEMOPdaatividadeaserrealizadaouoíndicesemostrar
incompatívelcomarealidade,acontratadadeveráencaminharasugestãodacomposiçãodoitemou
o encaminhamento de 03 orçamentos a ser avaliado previamente pela fiscalização e IDG
antecipadamentedasuaexecução. 

6.10.RecebimentodosServiços 
Qualquer falha detectadanosserviçosexecutados,apósaconcessãodaaceitaçãoprovisória,deverá
serreparadapelaCONTRATADA,semônusparaaCONTRATANTE,emprazoestipuladopelaCOMISSÃO
DE ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS. Somente após a conclusão desses reparos, e sem quaisquer
pendênciasadministrativas,aComissãoemitiráoparecerfinaldeaceitaçãodefinitiva. 
AAceitaçãoprovisóriaoudefinitivanãoexcluiaresponsabilidadecivildaCONTRATADApelasolideze
segurança da obra ou serviço realizado, nem a responsabilidade ético-profissional pelo perfeito
atendimentodascondiçõescontratuais. 
A CONTRATADA garantirá a qualidade dos serviços pelo período de 5 (cinco) anos, a partir do seu
recebimento definitivo pela CONTRATANTE, ressalvados os casos em que outro prazo maior seja
estabelecidopelalei. 
LicenciamentoeTaxas-SerádeinteiraresponsabilidadedaCONTRATADAaobtençãodaslicençaspara
a execução das obras e o pagamento detaxasdiversasjuntoàsautoridadesmunicipais,estaduaise
federais. 
ACONTRATADAdeveráarcarcomasdespesasrelativasàsrelaçõescomacomunidade,comunicação
social e com o conjunto de providências que visem a minimizar os impactos das obras sobre a
populaçãoafetada. 
NaexecuçãodasmedidascompensatóriasdecorrentesdeLicençasAmbientaiscorrerãoporcontada
empresa CONTRATADA, os custos de aquisição e execução de todos os itens, não cabendo à
CONTRATANTEefetuarqualquertipoderessarcimento. 
Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA a prevenção e o reparo de danos causados a
terceirosporseusequipamentos,seupessoaloudefirmasprestadorasdeserviçose/oufornecedoras
demateriaiseequipamentos. 

6.10.ConsideraçõesGerais 
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OpresenteTermodeReferêncianormatizaeestabeleceascondiçõesbásicasaseremobservadaspela
CONTRATADA na execução das obras e serviços, sendo parte integrante do Contrato, devendo ser
observado,também,porterceirosquandodaexecuçãodeserviçosespecializados. 
Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA a execução de todas as atividades necessárias à
completa realização dos serviços contratados, em consonância com as prescrições contidas no
Contrato,nasEspecificaçõesTécnicas,nasPlanilhasdeOrçamentoenoCronogramadeexecuçãodas
obras. 
Fica reservado à CONTRATANTE odireitoeaautoridadepararesolvertodoequalquercasosingular
que porventura esteja omisso neste Termo de Referência e que não seja definido em outros
documentoscontratuais,comoopróprioContratooudocumentosdeprojeto. 
Na existência de serviços não especificados, a CONTRATADA somente poderá executá-los após a
aprovaçãodaCONTRATANTE. 
Em todos os serviços deverá ser executada a limpeza completa da obra que porventuratenhasido
afetadapelaexecuçãodecadaserviço. 
CaberáàCONTRATADAtotalresponsabilidadenaexecuçãodosserviçoseobrascontratadas,proveros
meios necessários para que todos os serviços e obras sejam executados rigorosamente em
concordância com o disposto nos Projetos, nas Especificações Técnicas, às normas da ABNT –
Associação Brasileira de Normas Técnicas, normas internacionais equivalentes e normas da
CONTRATANTEedentrodosprazosedemaiscondiçõescontratuaisestabelecidas. 

7.

DASMEDIÇÕES 
7.1.
Paraofaturamentomensalacontratadadeveráentregarematé10(dez)diascorridosapósa
realização dos serviços os seguintes documentos para avaliação da Comissão de Acompanhamento
dasObras-Fiscalização: 
A) Relatóriodemediçãocomodescritivodasprincipaisatividadesrealizadasnoperíodo; 
B) Relatóriofotográficocomprovandotodosositensmedidosnoperíodo; 
C) Cronogramafísico-financeiro,contendoovalorprevistoxrealizado; 
D) Memóriadecálculo,emextensãopdfearquivoeditável; 
E) Planilhadecomposiçãodecustosdeserviços,emextensãopdfearquivoeditável,contendoo
custoglobalobtidoapartirdocatálogodecomposiçãodeserviçosdosistemadecustosEMOP,
quantidade e preço unitário e total dos serviços realizados, conforme Proposta de Serviço
aprovada pela fiscalização e Contratante. Ainda, deverá conter ainformaçãodasquantidades
previstasparaexecuçãov ersusr ealizadae; 
F) Planilha Orçamentária - Insumos, em extensão pdf e arquivo editável, obtido a partir da
“Planilha de composição de custos de serviços”, contendo os preços unitários ofertados na
Proposta Comercial vencedora no processo de concorrência e deacordocomasquantidades
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realizadas. 
7.2.
Caberá à Comissão de Acompanhamento das Obras, mensalmente,procederàverificaçãoe
aprovaçãodosserviçosrealizadosedoavançodaimplantação,eemissãodeparecertécnicoeTermo
deRecebimentoeAceite(TRA).ApósaaprovaçãodoprodutoeemissãodoTRA,oContratantedeverá
autorizaraemissãodanotafiscalàContratada. 
7.3.
Somente serão medidos os serviços executados e aprovados pela Comissão de
Acompanhamento das Obras, sendo os faturamentos limitados ao escalonamento e percentuais
definidosnoCronogramadeDesembolso. 
7.4.
Após avaliação da medição, em conjunto com a memória de cálculo, caso não haja
concordância compartedamedição,aComissãodeAcompanhamento-Fiscalizaçãoliberaráaparte
nãocontrovertida,notificandoaCONTRATADAquantoàspendênciasdorestantedamedição. 
7.5.
No caso da Comissão de Acompanhamento encontrar erros na medição efetuada pela
contratada,estamediçãodeveráserdevolvida,pelaComissão,parareapresentaçãodamesma. 
7.6.
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)

MensalmenteaC
 ONTRATADAdeveráentregarcópiadosseguintesdocumentos: 
FolhadePagamentoAnalítica(comresumogeral) 
FolhasdePonto 
CópiadoComprovantedePagamento(contra-chequeassinadoourecibodepagamento) 
CópiadoComprovantedePagamento(Férias) 
CópiadoComprovantedePagamento(13ºSalário)

RelatórioAnalítico(GRF) 
Cópia daGuiadeRecolhimentodoFundodeGarantiadoTempodeServiçoecomprovante
depagamento(FGTS) 
H)
RelatórioAnalítico(GPS) 
I)
CópiadaGuiadeRecolhimentodaPrevidênciaSocialeComprovantedePagamento(GPS) 
J)
ComprovantedeEntregadeValeTransporte

K)
ComprovantedeEntregadeValeAlimentação/Refeição 
L)
GuiadeRecolhimentodoInss

M) RelaçãodeTrabalhadores(RE)

N)
RelaçãodoTomadordosServiços/Obra(RET) 
O)
ComprovantedeDeclaraçãodasContribuiçõesaRecolheraPrevidênciaSocial(FPAS) 
P)
ProtocolodeEnviodeDocumentos(ConectividadeSocial) 
Q)
RecibodoCaged 
R)
ComprovantedoSegurodeVida,quandoaplicável

S)
ComprovantedeEntregadeEPI,quandoaplicável 
T)
Emcasodefaltas,encaminharoatestadomédico 


7.7.


A CONTRATADA deverá encaminhar mensalmente e/ou quando houver necessidade de
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revalidaçãodascertidõesabaixo: 

A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)

Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativada
União 
CertificadodeRegularidadedoFGTS-CRF 
CertidãoNegativadeDébitosTrabalhistas-CNDT/TST 
Certidão de Regularidade Fiscal relativa ao Imposto de Circulação de Mercadorias - ICMS
expedidapelaSecretariadeEstadodaFazenda,quandoaplicável 
CertidãodeRegularidadeFiscaldeDébitosemDívidaAtivaexpedidapelaProcuradoriaGeral
doEstado,quandoaplicável 
CertidãoNegativa,oupositivacomefeitosdenegativa,deDébitosdoISS 
CertidãoNegativadeDébitosdoIPTU,quandoaplicável 
CertidãoNegativa,oupositivacomefeitosdenegativa,deDébitosdaDívidaAtivaMunicipal 
expedidapelaProcuradoriaGeraldoMunicípio


7.8.
Quandoaextinçãoourescisãodocontratodetrabalho,aCONTRATADAdeveráentregar cópia
dosseguintesdocumentos: 

I)
J)
K)
L)
M)
N)
O)

Termo de Rescisão de Contrato e Termo de Quitação Rescisão de Contrato de Trabalho e
comprovantedepagamento 
GuiadeRecolhimentoRescisóriodoFGTSecomprovantedepagamento 
DemonstrativodoTrabalhadordeRecolhimentoFGTSRescisório 
GuiadeRecolhimentodaContribuiçãoPrevidenciáriaecomprovantedepagamento 
ExtratodosDepósitosEfetuadosnasContasVinculadasIndividuaisdoFGTS 
ExameMédicosDemissionaisdosEmpregadosDispensados 
Comunicadodedispensa(SD-SeguroDesemprego) 


7.9.
A CONTRATADAdeveráencaminharadocumentaçãorelacionadaabaixoapóso1ºmêsde
prestaçãodeserviço,alémdosdocumentossolicitadosnoitem8.5: 

A)
FichadeRegistro 
B)
ContratodeTrabalho 
C)
CTPS 
D)
FichadoE-Social 
E)
ASOAdmissional 
F)
PPRAEPCMSO

G)
Convenção ou Acordo Coletivo de Trabalho do Sindicato da Classe, que deverá, ainda,ser
encaminhadaanualmente. 
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8.

DOACORDODENÍVELDESERVIÇO(ANS) 


8.1.
OAcordodeNíveldeServiço(ANS)defineosaspectosdotipodeserviçoqueseráprestado,
assimcomoosprazoscontratuais,aqualidadedoserviçoeopreçoaserpagopelotrabalho; 
8.2.
Caso não sejaatingidoonívelesperadodequalidadeeprazosnaprestaçãodosserviços,o
valordoperíodoaserpagoàempresacontratadaserádesonerado,conformeosíndicesdedesconto
apresentado; 
8.3.
A empresa contratada deverá entregar, no prazo de até 10 (dez) dias úteis do períodode
medição após o início do mês subsequente ao período ao qual se refere a medição do relatório
correspondente a respectiva medição dos serviços prestados, em consonância com os prazos
apresentadosnoCronogramadeexecuçãoanexonesteTermodeQualificaçãoTécnica. 
8.4.
Onãocumprimentodaexecuçãodosserviçosconformeasatividadesdescritasnoitem6.Da
Descrição e Especificação dos Serviços e em desacordo com o cronograma físico-financeiro
apresentadonaPropostadeServiço,poderáresultarnaaplicaçãodepenalidadessobreasmedições,
desde que não haja justificativa prévia avaliada e aprovada pela fiscalização do Projeto,conforme
quadroabaixo: 

Penalidade
s 

Percentualabaixodoesperado 

Descontonamedição(PDP) 

1 

de0,50%a10,00% 

10% 

2 

10,01%a30,00% 

15% 

3 

30,01%a50,00% 

Seráaplicadomultade0,25%,conforme
fórmulaabaixo. 

4 

50,01%oumais 

SuspensãoouRescisãodoContrato 


Cálculodamultade0,25%mencionadanoitem3depenalidades. 
DFP=PDP+0,25%xTPT 
DFP=Descontonafaturadoperíodo 
PDP=Percentualdedescontoprimário 
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TPT=Totaldepercentualdeatraso,conformecronogramafísico-financeiroanexoàPropostadeServiço 

9.

DASPENALIDADES 
A inexecução total ou parcial do contrato sujeitará a CONTRATADA às seguintes penalidades,
asseguradasaapresentaçãodeesclarecimentosparaeventualcontraditório: 
-

Notificação; 
Advertência; 
Multadeaté10%(dezporcento)sobreovalortotaldaContratação,devendoserrecolhida
noprazomáximode05(cinco)diasúteisacontardanotificação; 
Rescisãodocontrato; 
PenalidadessobreasmediçõesconformeAcordodeNíveldeServiço(ANS); 
Suspensão temporária de participaçãodeprocessodeseleçãoeimpedimentodecontratar
comoIDG,porprazonãosuperiora2(dois)anos. 


10. DAFISCALIZAÇÃOECONTROLEDAEXECUÇÃODOSSERVIÇOS 

10.1. Oacompanhamento,fiscalizaçãoeatestodarealizaçãodosserviçosseráderesponsabilidade
doINEA. 
10.2. AresponsabilidadedafiscalizaçãopeloINEAlimita-seadirimirdúvidastécnicasrelacionadas
àexecuçãodosserviços. 
10.3. Eventuais reduções, acréscimos ou modificações referentes ao escopo, prazo e valor do
contrato deverão ser submetidas previamente à aprovação do CONTRATANTE e poderão ser
realizadassomentecomautorizaçãoexpressadoIDG. 

11. DOSSEGUROS 
11.1. AContratadadeveráapresentaraoContratante,noprazomáximode15(quinze)diasapartir
da assinatura do Contrato, apólice do seguro garantia na ordem de 5% (cinco por cento) do valor
globaldocontrato,tendocomobeneficiáriooContratante,garantindotodaequalqueratividadeque
componha os serviços, incluindo-se coberturas adicionais para as multas moratórias e punitivas
aplicadaspeloContratante à Contratadae parafinstrabalhistaseprevidenciáriasapartirdoinício
dadatadeassinaturadoContratoatéoprazoprescricionalprevistoemLei,afimdecobrireventuais
condenações judiciais, multas, honorários advocatícios e custas judiciais que venham a ser
suportadospeloContratante; 
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11.2. AContratadadeveráapresentar,ainda,ematé30(trinta)diascorridos,contadosdadatade
assinatura do Contrato, Seguro de Vida e Acidentes Pessoais de todososprofissionaisalocadosna
execuçãodosserviçosobjetodesteContrato,naordemdenomínimo5%(cincoporcento)dovalor
globaldoContrato; 
11.3. As minutas dos seguros exigidos nos itens 11.1 e 11.2 deverão ser previamente
encaminhadasparavalidaçãojurídicadoIDG; 
11.4. Asapólicesdeverãosomaracoberturanaordemdenomínimo10%(dezporcento)dovalor
globaldoContrato. 


12. DASOBRIGAÇÕESERESPONSABILIDADESDACONTRATADA 
12.1. DISPONIBILIZAR profissional especializado para o acompanhamento dos trabalhos serão
realizadasreuniõessistemáticascomaComissãoTécnicadeAcompanhamentoeAvaliação(CTAA); 
12.2. Os procedimentos metodológicos adotados deverão ser claramente indicados e sempre
justificados. 
12.3. Quando diferentesresultadossedestinaremàcomparação,aobtençãodosmesmosdeverá
terhomogeneidademetodológica.Nocasodesernecessáriaaadoçãodehipóteseseconsiderações
simplificadas,asmesmasdeverãoserconvenientementeexplicitadasejustificadas;
12.4. Éindispensávelparaexecuçãodosserviçosoconhecimentodetodosostrabalhos,existentes
ouemexecução,quetenhamcorrelaçãocomosobjetivosdefinidosporestedocumento; 
12.5. A CONTRATADA deverá ter sempre presenteasrestriçõesdeordemtécnica,legalepolítico
administrativa existentes, tais como os limites municipais, as áreas de preservação ambiental, a
jurisdiçãodecadaórgãoeacompetênciadasdemaisentidadesquetenhamrelaçãocomoproblema; 
12.6. Todo serviço deverá especificar a etapa ao qual corresponde e explicitar o resumo do
conjunto das demais etapas que contemplam todas as iniciativas, comentando as medidas
sustentáveisemitigadorasqueserãoimplantadasnasdiversasetapas; 
12.7. A execução dos serviços deverá ser desenvolvida, em conformidade com a legislação
brasileira,NormasTécnicasdaABNT–AssociaçãoBrasileiradeNormasTécnicas,asnormastécnicas
da CEDAE – Companhia Estadual de Águas e Esgotos, além da Resolução SEA nº 216, diretrizes
estabelecidaspeloINEAedemaisdiretrizesinstituídaspelarespectivaLegislaçãoMunicipal.Quando
estasforemomissasserápermitidaautilizaçãodenormasestrangeirasoumétodosconsagradospelo
uso,apósdevidamenteaprovadospeloINEA; 
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12.8. Disponibilizar os insumos necessários para a execução dos serviços, objeto deste TdR,
arcandocomtodososseuscustos; 
12.9. ApresentaroRegistrodeResponsabilidadeTécnica–RRTdosprojetosjuntoaosConselhosde
Classe elaborados por arquitetos e urbanistas, e Anotação de Responsabilidade Técnica – ART dos
projetos junto ao CREA/RJ, quando os projetos forem elaborados por engenheiros.AsRRTseARTs
deverãoestarassinadosedevidamenteassinadosequitados. 
12.10. EXECUTARosserviçosrespeitandooestabelecidonopresenteTermodeQualificaçãoTécnica. 
12.11. ENGLOBAR a manutenção e inspeções em todos os locais abrangidos por este item,
detectando as inconformidades existentes e tomando as providências cabíveis, de acordo com as
condiçõeseespecificaçõesconstantesdestedocumento; 
12.12. MANTERopessoalcapacitado,dentrodospadrõesdeeficiênciaehigienerecomendáveis; 

12.13. RESPONSABILIZAR-SE pela gestão das atividades, com base em princípios da gestão
estratégicaporresultados,envolvendooapoiodiretoeindiretoaosusuários,afimdeproporcionar
melhorianaqualidadedosserviçosaseremprestadosaoInea; 

12.14. REALIZAR o serviço objeto deste termo de referência com diligência e em conformidade
legal; 

12.15. FORNECER, sempre que solicitado, informações e documentos necessários à comprovação
do desenvolvimento do serviço e do cumprimento de suas obrigações legais para com os seus
funcionários; 

12.16. GARANTIR adedicaçãodeequipesuficienteemcargahoráriacondizentecomastarefasdo
escopodesteprojeto,afimdequesejamalcançadososresultadosesperados; 

12.17. ASSEGURAR que os empregados alocados não terão qualquer vínculo empregatício como
INEA e/ou com o CONTRATANTE,sendodeinteiraresponsabilidadedaCONTRATADArecrutá-loem
seunomeesobsuainteiraeexclusivaresponsabilidade; 

12.18. EFETUAR todos os pagamentos de salários, cumprindo todas as obrigações trabalhistas,
previdenciárias e fiscais, inclusive aquelas decorrentes de acidentes, indenizações, seguros e
quaisqueroutrasdecorrentesdesuacondiçãodeempregadora,semqualquersolidariedadedoINEA
e/oudoCONTRATANTE; 

12.19. ASSUMIRaresponsabilidadeeoônuspelofornecimentodetodososinsumos,ferramentas,
equipamentos e utensílios a serem utilizados, e que serão fornecidos em quantidade e qualidade
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necessáriosàboa,plenaecompletaexecuçãodosserviços.Osequipamentoseutensíliosutilizados
deverãoestaremperfeitoestadodefuncionamentoe,nocasodeapresentaremdefeitosouforem
quebrados,deverãosersubstituídostempestivamente; 

12.20. RESPONSABILIZAR-SE pelo Uso de Equipamentos deProteçãoIndividual-EPI’sporpartede
seuscolaboradores; 

12.21. APRESENTAR e MANTER os empregados adequadamente uniformizados num só padrão e
identificados de forma condizente com o serviço a executar, repondo imediatamente as peças
desbotadasouemmauestadodeconservação,acritériodaFISCALIZAÇÃO,semrepassedoscustos; 

12.22. MANTER quadro de pessoal suficiente para atendimento dos serviços, conforme previstos
nesteTermo,sejapormotivodeférias,descansosemanal,licença,greve,faltaaoserviço,demissão
deempregadosetc,sendodeexclusivaresponsabilidadedaCONTRATADAasdespesascomtodosos
encargoseobrigaçõessociais,trabalhistasefiscais; 

12.23. RESPONDERporqualquerdanocausadoporseusempregadosaopatrimôniodoINEAoude
terceiros, ainda que por omissão involuntária, devendo ser adotadas, dentro do prazo de 48
(quarentaeoito)horas,asprovidênciasnecessáriasaoressarcimento. 

13. DASOBRIGAÇÕESDACOMISSÃOTÉCNICADEACOMPANHAMENTOEAVALIAÇÃO(CTAA) 
ParaquesejamatingidososobjetivosdopresenteTermo,aComissãoTécnicadeAcompanhamentoe
Avaliaçãoseobrigaa: 
13.1. PRESTAR as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados, bem como
disponibilizar-separareuniões; 
13.2. SUPERVISIONAR e ACOMPANHAR o desempenho dos serviços e suas etapas, assim como
convocaraqualquermomentooexecutordoProjetoparaprestaresclarecimentosousanardúvidas; 
13.3.

FISCALIZARoexatocumprimentodascláusulasecondiçõesestabelecidasnocontrato; 

13.4. DOCUMENTAR e NOTIFICAR, por meio de comunicaçãoimpressa,telefônicaoueletrônica,à
CONTRATADA e CONTRATANTE, ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades no
cursodeexecuçãodosserviços,fixandoprazoparaasuacorreçãoouregularização; 
13.5. ASSEGURAR o acesso dos empregados daCONTRATADA,quandodevidamenteidentificados,
aoslocaisemquedevamexecutarastarefas. 
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