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Subsecretaria de Planejamento e Gestão

TERMO DE REFERÊNCIA

    

1. NATUREZA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DO “PROJETO CINEMA DA CIDADE” NO MUNICÍPIO DE SÃO
FIDÉLIS.
2. OBJETO

O presente Termo de Referência tem por objetivo estabelecer o escopo, as diretrizes, as especificações técnicas e os
padrões para a prestação de serviços a ser contratada pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro –
SECEC, para Construção do “Projeto Cinema da Cidade” fornecido pela Agência Nacional de Cinema - ANCINE, contemplando o
Município de São Fidélis.

O complexo exibidor será construído em um terreno de 1.274,16 m², localizado à Rua Emygdo Mais do Santos,
s/n, Bairro Vila dos Coroados-São Fidélis- Rj.
 
3. JUSTIFICATIVA

O Projeto “Cinema da Cidade” é uma das linhas de ação do Programa “Cinema Perto de Você”, instituído através da Lei
12.599 de 23 de março de 2012, regulamentada pelo Decreto nº 7.729, de 25 de maio de 2012, destinado à ampliação, diversificação e
descentralização do mercado de salas de exibição cinematográfica no Brasil. Preocupa-se com a viabilização financeira da implantação
de complexos exibidores em municípios de pequeno e médio porte (entre 20.000 e 100.000 habitantes) do Estado do Rio de Janeiro,
que não contam com salas de cinema em funcionamento. Para tanto, busca-se a formalização de parcerias da Agência Nacional de
Cinema – ANCINE com a Secretaria de Cultura do Estado e Economia Criativa do Rio de Janeiro – SECEC e com os Municípios
beneficiários do Projeto, resultando em Complexos de Exibição Cinematográfica de propriedade pública, com gestão privada.
 
4. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

A contratação de empresa especializada para a Construção do Projeto Cinema da Cidade no Município de São Fidélis,
pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa - SECEC, deverá seguir o Programa Arquitetônico desenvolvido pela
Agencia Nacional de Cinema – ANCINE e os projetos fornecidos pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa - SECEC,
conforme quadro abaixo:
 

Ambientes Quantidades Áreas Aproximadas /Unid.

Sala de Projeção 2 142m²

Foyer 1 90m²

Bombonière 1 9,5m²

Bilheteria 1 5m²

Administração 1 6m²

Sanitário Feminino 1 7,5m²

Sanitário Masculino 1 7,5m²

Sanitário PNE Feminino 1 2,5m²

Sanitário PNE Masculino 1 2,5m²

Vestiário 1 4,2m²

Depósito de Óculos 1 2,6m²



Depósito de Material de Limpeza 1 6m²

Casa de Bombas 1 9m²

Antecâmara 2 5m²

Cabine de Projeção 2 8m²

Sala de Ar Condicionado 2 6,5m²

Circulação 2 5,2m²

 
5. REQUISITOS TÉCNICOS DE APLICAÇÃO GERAL

São parte deste Termo de Referência os anexos:

Projeto Executivo, com todas as informações necessárias, possibilitando que a CONTRATADA execute os serviços de acordo
com as normas pertinentes da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), as quais deverão ser rigorosamente
cumpridas;
Memorial Descritivo completo dos serviços a serem executados;
Memoria de Cálculo do Projeto Estrutural;
Planilha Orçamentária com índice EMOP, contemplando a relação de todos os serviços a serem realizados conforme o Projeto
Arquitetônico e que está de acordo com as normas pertinentes da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), as quais
deverão ser cumpridas rigorosamente;
Relatórios Técnicos de todos os projetos complementares:

1. • Elétrica;
2. • Hidráulica;
3. • Esgoto e Águas Pluviais;
4. • Drenagem;
5. • Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico;
6. • Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio;
7. • Sistema de Sonorização e Sinalização;
8. • Sistema de Proteção de Descarga Atmosférica (SPDA);
9. • Circuito Fechado de Televisão (CFTV);

10. • Sistema de Lógica;
11. • Sistema de Telefonia;
12. • Sistema de Acústica;
13. • Climatização e Exaustão Mecânica. 

 
6. HABILITAÇÃO TÉCNICA
Será exigida para habilitação das empresas licitantes a apresentação das cópias dos seguintes documentos, autenticados em Cartório: 
6.1. Certidão de Registro do proponente no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho Regional de
Arquitetura e Urbanismo (CAU) que habilite a Licitante, fornecedoras e instaladoras para o ramo de Engenharia Civil, Engenharia
Elétrica e Engenharia Mecânica, com comprovada execução dos serviços pertinentes; 
6.2. Declaração formal da disponibilidade do aparelhamento (máquinas e ferramentas) e de todo pessoal técnico adequado e disponível
para a realização do objeto da licitação. 
6.3. Atestados de capacidade técnica-operacional, devidamente registrados no CREA/CAU da região onde os serviços foram
executados, acompanhados das respectivas Certidões de Acervo Técnico (CAT), expedidas por aqueles Conselhos, que comprovem
que o proponente tenha executado para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou
do Distrito Federal, ou ainda, para empresas privadas, semelhantes ao objeto deste Termo de Referência.
 
7. EXAME DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

A proponente deverá fazer um completo estudo e verificação de todo o projeto e documentação técnica recebida antes da
apresentação da proposta. Consequentemente será feita imediata comunicação por escrito ao Contratante de qualquer discrepância,
omissão ou erro encontrado, inclusive transgressões a normas técnicas ou desrespeitos a posturas municipais, de forma a serem sanados
os erros que possam vir a causar problemas à obra ou desvirtuar os orçamentos. A inexistência de comunicação escrita acima referida
implicará na admissão de que a documentação técnica está perfeita, não se obrigando a Contratante a acolher qualquer reivindicação
posterior com base em incorreção de documentação técnica.



Uma vez que a contratação se fará por regime de empreitada por preço global, quaisquer serviços constantes neste
Termo de Referência, mesmo que não explicitados nas planilhas de quantidades, serão de responsabilidade da contratada (incluindo
detalhes complementares em quaisquer das disciplinas). Para isto, deverão ser considerados todos estes custos na composição de custo
unitário do item da planilha que for mais conveniente, sendo considerado que seus custos estão incluídos dentro dos preços ofertados,
caso não seja introduzido item específico por ocasião de acerto da planilha, à época da licitação.
 
8. VISITA TÉCNICA

A Licitante deverá agendar, com prévia antecedência de, no mínimo uma semana, através doE-mail
marcos.manso@cultura.rj.gov.br, com cópia para o E-mail paulo.almeida@cultura.rj.gov.br, visita prévia para inspecionar as
condições do local de forma FACULTATIVA. A visita deverá se dar em horário comercial, de segunda à sexta-feira, das 9:00h às
17:00h, com o acompanhamento de um representante indicado pela Secretaria, até o limite do dia anterior ao da licitação, de modo a
obter, para sua própria utilização e por sua exclusiva responsabilidade, toda a informação necessária à elaboração da proposta, sendo
recomendada a juntada do Termo de Vistoria emitida pela CONTRATANTE nos autos do processo licitatório. Caso a visita técnica não
seja realizada, a empresa proponente torna-se responsável por todos os ônus que vierem a ocorrer pelo não conhecimento prévio do
local onde se dará a obra.

O Termo de Vistoria indicará que a empresa licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições
locais para cumprimento das obrigações relativas ao objeto licitado. Todos os custos associados às visitas e à inspeção serão de inteira
responsabilidade da licitante.

Todas as condições locais da obra deverão ser adequadamente observadas nessa visita, quando os LICITANTES deverão
conhecer e equacionar, mediante inspeção preliminar e coleta de informações, todos os dados e elementos que possam vir a ter
influência no desenvolvimento dos trabalhos.
 
9. DOS REQUISITOS A SEREM EXIGIDOS NO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

As empresas interessadas em participar da presente licitação deverão estar cadastradas e com a documentação
obrigatória atualizada no SIGA - Sistema Integrado de Gestão de Aquisição, sendo confirmada sua regularidade através de consulta
"ON LINE" no Sistema no ato da abertura dos envelopes de documentação.

Declarar a não existência de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a
menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, em conformidade ao inciso XXXIII do art. 7º da
Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional n.º 20, de 1998.

A licitante deverá, na data da entrega da proposta, indicar, expressamente, um profissional de nível superior para cada
especialidade da obra, devidamente registrado no CREA/CAU, e que será o responsável técnico pelo serviço, em cujo acervo conste
Atestado de Responsabilidade Técnica, devidamente registrado no CREA/CAU, por execução de serviços de características
semelhantes ao do objeto do presente Termo de Referência.
 

GENERALIDADES FISCALIZAÇÃO:

A CONTRATADA é obrigada a facilitar a fiscalização dos materiais, da execução das obras ou serviços contratados e o
acesso a todas as partes da obra. Obriga-se, do mesmo modo, a facilitar a fiscalização em oficinas, depósitos, armazéns ou qualquer
outra dependência que se vincule à obra ou serviço.

A CONTRATADA disponibilizará na obra um engenheiro responsável, devidamente inscrito no CREA ou CAU local,
que atenderá à Fiscalização da SECEC e prestará todos os esclarecimentos necessários, sempre que solicitado.

Correrão por conta da Contratada a elaboração de detalhes e cálculos complementares que se fizerem necessários à
perfeita execução da obra, devendo a mesma agir em tempo hábil e submetê-los à prévia aprovação da Fiscalização.

Em caso de discrepância, questões de prioridade e dúvidas quanto à interpretação deste TR e da documentação técnica
da obra, deverá ser consultada a Fiscalização para solução do problema. Tal substituição só poderá ser efetuada após autorização por
escrito da Fiscalização.

 

CANTEIRO DE OBRAS

Correrão por conta da Contratada todas as providências, instalações e ligações necessárias ao início e execução das
obras ou serviços, bem como as ligações definitivas necessárias ao funcionamento das instalações.

Todos os materiais, equipamentos, ferramentas, acessórios e mão-de-obra necessários à execução das obras ou serviços
deverão ser fornecidos pela Contratada. 
A Contratada se responsabilizará pela guarda e segurança, durante as vinte e quatro horas do dia, de todo o material, ferramentas,
equipamentos, acessórios e serviços necessários ao objeto da obra, até que a mesma esteja totalmente concluída e aceita.

Deverá ocorrer no canteiro de obras um controle de recebimento por parte da Fiscalização, a fim de verificar se os
materiais que ali estão descarregados são os constantes das especificações. Para tanto a Fiscalização deverá ser previamente e
formalmente comunicada.

Todo material colocado na obra será submetido à aprovação da Fiscalização, que verificará a sua qualidade de acordo
com este Termo de Referência e Memorial Descritivo, registrando no Livro de Ocorrências da obra a aprovação ou rejeição desse
material.



 

OBRIGAÇÕES LEGAIS:

A CONTRATADA deverá providenciar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART ou RT) sobre a obra ou serviço
junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) local ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo ( CAU) local , de
acordo com a legislação vigente e instruções pertinentes.

As despesas de qualquer registro no conselho de Classes competente e em outros órgãos necessários a regularidade da
execução do objeto deste Termo de Referência correrão por conta da Contratada.

Assumir sob sua responsabilidade, o pagamento de todos os impostos, taxas ou quaisquer ônus fiscais de origem federal,
estadual ou municipal bem como todos os encargos trabalhistas, previdenciários e comerciais.

Não subcontratar, total ou parcialmente, o objeto do presente contrato sem prévia anuência e autorização da
Administração, que analisará o caso com base no que prevê o artigo nº 72 da Lei 8.666/93, atualizada.

Os serviços a cargo de diferentes firmas subcontratadas, tais como estaqueamento, conforto térmico, instalações
especiais e programação visual serão articulados pela CONTRATADA de modo a proporcionar o andamento harmonioso da obra em
seu conjunto. Qualquer dúvida concernente a essa articulação será resolvida entre as referidas firmas e a Contratada, com a
interveniência da Fiscalização, quando solicitada. A CONTRATADA assumirá total e única responsabilidade pela qualidade e
cumprimento dos prazos de execução dos serviços subcontratados.

Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade em quaisquer acidentes de trabalho, de execução das
obras e serviços contratados, do uso indevido de patentes e, por qualquer causa, da destruição ou danificação de obra em construção,
até a definitiva aceitação da mesma, bem como as indenizações que possam vir a ser devidas ao Contratante ou terceiros por fatos
oriundos dos serviços contratados, ainda que ocorridos na via pública.

A Fiscalização terá o direito de ordenar a suspensão das obras e serviços sem prejuízo das penalidades a que ficar sujeita
a Contratada e sem que esta tenha direito a qualquer indenização, no caso de não ser atendida qualquer reclamação sobre defeito
essencial em serviço executado ou material posto na obra, dentro de dois dias úteis a contar da data de lançamento no Diário de
Ocorrências da obra.

A aceitação de um serviço é condição para que seja feita a medição correspondente. O aceite será dado à
CONTRATADA pela Fiscalização, com o objetivo de liberar a continuação do serviço e permitir o faturamento, pela Contratada, da
parte aceita.

SEGURANÇA:

A CONTRATADA deverá manter seus empregados identificados, uniformizados e utilizando os equipamentos de
proteção individual (EPI) exigíveis para os serviços; ressalta- se que o uso de capacete e botas será exigido para qualquer serviço.

Manter seus empregados identificados, uniformizados e com equipamentos de proteção individual.
Providenciar, por conta própria, toda sinalização necessária à execução da obra, no sentido de evitar qualquer tipo de

acidente;

LIMPEZA:

O transporte de material residual para bota fora será de responsabilidade da CONTRATADA, não devendo esta deixar o
local com qualquer resíduo de material utilizado durante a execução dos serviços;

Manter, durante a execução da obra, em local adequado, caçamba, para recolhimento diário dos entulhos provenientes da
obra;

Não será permitido o acúmulo de entulho e lixo nas áreas trabalhadas e áreas externas da obra, devendo os mesmos ser
retirados da obra pela contratada em períodos previamente combinados com a Fiscalização. A Contratada será responsável pela correta
destinação dos resíduos gerados no decorrer da obra e obedecerá à diretriz DZ-1310-R-7 - Sistema de Manifesto de Resíduos, que tem
como objetivo subsidiar o controle dos resíduos gerados, desde sua origem até a destinação final, evitando seu encaminhamento para
locais não licenciados.

Acompanhamento Fotográfico:

A Contratada providenciará acompanhamento fotográfico da execução das obras ou serviços, de forma que fique caracterizado o início,
desenvolvimento e conclusão de cada etapa prevista neste TR.
A Fiscalização definirá o número mínimo de fotos, a periodicidade e a forma de apresentação pela Contratada.
 
10. OBRIGAÇÃO DA CONTRATANTE

Acompanhar, controlar e fiscalizar o andamento da obra através da Comissão de Fiscalização;
Prestar informações e esclarecimentos à CONTRATADA quando solicitado, sobre quaisquer dúvidas com relação aos serviços;
Transmitir à CONTRATADA, por escrito, as instruções sobre qualquer modificação de localização da execução dos serviços ou
cronograma da obra;
Efetuar as medições dos serviços efetivamente executados e seu respectivo pagamento.



 
11. DIÁRIO DE OBRAS

Caberá à CONTRATADA o fornecimento e manutenção do "Diário de Obras” devidamente numerado e rubricado pela
FISCALIZAÇÃO e pela CONTRATADA diariamente, este permanecerá disponível para escrituração no local da obra e terá as
seguintes características:

Será único, com páginas numeradas tipograficamente, em 02 vias, sendo a primeira via da CONTRATANTE e a segunda da
CONTRATADA;
Todas as folhas do Diário de Obras deverão ser assinadas por um representante da FISCALIZAÇÃO e do RESPONSÁVEL
TÉCNICO da CONTRATADA, no máximo um dia após a referida data de entrada de dados.
Deverá, a qualquer tempo, permitir a reconstituição dos fatos relevantes ocorridos na obra e que tenham influenciado de alguma
forma seu andamento ou execução, contendo, no mínimo, os seguintes campos: nome da contratada, nome do contratante, data,
prazo contratual, prazo decorrido, prazo restante, condições do tempo, máquinas e equipamentos, número e categoria de
empregados, campo de ocorrências, campo para assinaturas do CONTRATADO e do CONTRATANTE.

Serão obrigatoriamente registrados no "Diário de Obras", pela CONTRATADA:
 

Falhas nos serviços de terceiros não sujeitos à sua ingerência;
Consultas à FISCALIZAÇÃO;
Datas de conclusão de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma aprovado;
Acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;
Respostas às interpelações da FISCALIZAÇÃO;
Eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra ou serviço;
Observações sobre o andamento da obra ou serviço, tendo em vista as especificações, prazos e cronogramas;
Soluções às consultas, lançadas ou formuladas pela CONTRATADA, com correspondência simultânea para autoridade superior,
quando for o caso;

 
12. SEGURANÇA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO.
Os Serviços deverão ser executados de forma a atender perfeitamente todas as normas e legislações federais, estaduais e municipais de
segurança, higiene e medicina do trabalho. Onde deverá ser previsto:

Equipamentos de Proteção Individuais – EPI;
Andaimes com guarda-corpo;
Uniforme e Crachás para os funcionários;
Demais despesas com segurança.

Fica estabelecido que é de responsabilidade da CONTRATADA:
a) Cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e medicina do trabalho;
b) Dar ciência aos empregados, por meio de ordens de serviço, das normas regulamentadoras sobre segurança e medicina do trabalho.
A CONTRATADA é obrigada a fornecer aos empregados gratuitamente equipamentos de proteção individual adequado ao risco
envolvido e em perfeito estado de conservação e funcionamento.
A observância em todos os locais de trabalho das obrigações básicas atrás relacionadas, com referência à segurança, higiene e medicina
do trabalho, não desobriga a CONTRATADA do cumprimento de outras disposições relativas ao mesmo assunto, incluídas em Código
de Obras e/ou regulamentos sanitários da Administração Pública em que se situe o estabelecimento, bem como daquelas oriundas de
convenções coletivas de trabalhos.
A CONTRATADA será responsabilizada por danos pessoais ou materiais havidos em consequência de erros, falhas ou negligências,
por ação ou omissão no cumprimento dos regulamentos e determinações relativas à segurança em geral;
13. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PARA HABILITAÇÃO
Por ocasião da licitação as empresas interessadas deverão apresentar os documentos:
a) Anexo I – Equipe Técnica;
b) Anexo II – Equipamento Mínimo;
c) Anexo III – Atestado de Capacitação Técnica registrada no CREA. 
 
14. INÍCIO DOS SERVIÇOS:
A CONTRATADA deverá iniciar os serviços no prazo máximo de 15 dias corridos após a emissão da ORDEM DE INÍCIO emitida
pela CONTRATANTE.



É condicionante para autorização do início do objeto a apresentação das licenças junto aos órgãos públicos e concessionárias.
15. CONDIÇÕES DOS SERVIÇOS:

Horário de Trabalho

O horário normal de trabalho será de 7:00h às 17:00h em dias úteis, fins de semana e feriados, respeitadas as condições seguintes. 
Todos os trabalhos em fins de semana e feriados deverão ser comunicados e autorizados pela CONTRATADA.

Limpeza da Obra:

A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação, devendo apresentar funcionamento perfeito em todas as suas
instalações, equipamentos e aparelhos;
Todo o entulho deverá ser removido diariamente pela CONTRATADA, observando os seguintes cuidados:
a) ensacamento ou não do entulho para deslocar do local demolido à caçamba coletora;
b) limpeza constante das áreas trafegadas;
c) disposição de caçamba coletora de entulho;
Serão lavados convenientemente e de acordo com as especificações, todos os pisos e, ainda, aparelhos sanitários, vidros, ferragens e
metais, devendo ser removidos quaisquer vestígios de tintas, manchas e argamassa; Os ralos e válvulas de lavatórios deverão ser
tamponados durante a remoção dos detritos de obra a fim de não serem obstruídos.
A obra deverá ser limpa constantemente de forma a manter o ambiente de trabalho dos funcionários, servidores, membros e
terceirizados, em condições normais de utilização.
 
16. ACOMPANHAMENTO e FISCALIZAÇÃO.
A SECEC – Secretaria de Estado de Cultura e Economia criativa, município do Rio de Janeiro emitirá Ordem de Serviço (O.S) para
execução dos trabalhos à CONTRATADA, logo após a assinatura do Contrato num prazo máximo de 10 dias, cujos serviços deverão
ser iniciados imediatamente para cumprimento do prazo estipulado.

FISCALIZAÇÃO:

A execução dos serviços será acompanhada e obrigatoriamente fiscalizada por um representante da SECEC na figura do Fiscal de
Obra, ao qual incumbirá anotar, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas à execução, determinando o que for necessário à
regularização das faltas e defeitos observados.
O recebimento, aceitação e atestado dos serviços decorrerão necessariamente de verificação efetiva de sua execução.
A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por representante do CONTRATANTE especialmente designado a essa
atribuição.
À FISCALIZAÇÃO, designada pelo CONTRATANTE antes do início do serviço, competirá o controle e fiscalização da execução da
obra em suas diversas fases, decidir sobre dúvidas surgidas no decorrer da construção, efetuar anotações diárias em livro apropriado,
proceder às medições dos serviços e manter o CONTRATANTE informado quanto ao andamento das obras e das ocorrências que
devam ser objeto de apreciação superior.
A presença da FISCALIZAÇÃO designada pela CONTRATANTE na obra não diminuirá a responsabilidade da CONTRATADA
quanto à perfeita execução dos trabalhos.
A FISCALIZAÇÃO, ao considerar concluída a obra ou serviço, comunicará o fato ao CONTRATANTE, para as providências cabíveis.
 
17. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REGIME DE EXECUÇÃO 
17.1 - Disponibilidade orçamentária e financeira do órgão ou entidade:
O recurso para obra do Complexo Exibidor será pago pela fonte 212 sendo assim assegurado pelo Convênio nº 766309/2011 - Projeto
Cinema da Cidade - uma parceria entre a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, a Agência Nacional do Cinema
(ANCINE) e a Caixa Econômica Federal (agente operador da ANCINE) e fonte 100, que já foi depositado na conta 00000900 – 0,
agência 199, banco Caixa Econômica Federal, no dia 22/07/2015, conforme programação de desembolso e extrato bancário, conforme
Despacho da Assessoria de Editais e Convênios (4323793).
17.2 - Forma de Pagamento: 
O pagamento será efetuado por meio de medições aferidas dos valores e porcentagens constantes na planilha orçamentária e
cronograma Físico-Financeiro fornecido pela SECEC e parte integrante do Edital. Os pagamentos serão realizados no prazo de 45
(quarenta e cinco) dias, a contar da apresentação da documentação de medição.
Para recebimento, a SECEC emitirá o Termo de Recebimento e Constatação à CONTRATADA.
O primeiro pagamento só se dará após a apresentação pela CONTRATADA de todas as licenças pertinentes, emitidas pelas
concessionárias de água, energia, esgoto e demais, obrigatórias à execução das obras.
Os recursos financeiros para a execução das obras encontram-se totalmente disponibilizados em conta específica na Caixa Econômica
Federal que, na qualidade de agente operador da ANCINE – Governo Federal, será responsável pela autorização de pagamento das
medições realizadas. 



OBSERVAÇÃO: Será reservado ao final do contrato um percentual de 20% do valor total contratado de cada serviço nos casos em que,
por ventura, os serviços dependerem de aprovação, vistoria, anuência ou parecer de órgãos de fiscalização diverso da Secretaria de
Estado de Cultura para aprovação dos projetos e documentos, os quais poderão atrasar a entrega total dos serviços contratados, sendo
pagos depois de sanada as pendências.
Respeitando-se o Cronograma Físico- Finaneiro mês a mês, na forma do arquivo (24890467).
O objeto será executado segundo o regime de execução de empreitada por preço unitario. 
18. GARANTIA
Os materiais terão garantia mínima oferecida pelo fabricante e os serviços executados de pelo menos 05 (cinco) anos, ficando sob
responsabilidade da CONTRATADA a substituição dos materiais, dos equipamentos e da prestação dos serviços, sem ônus para
Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa (SECEC).
Concluídas as obras ou serviços a Contratada fornecerá ao Contratante este Termo de Referência e os demais desenhos de projeto
devidamente corrigidos (“as built”) nas partes que por motivos diversos tenham sofrido modificações no decorrer dos trabalhos.
Quando se tratar de equipamentos fornecidos por si ou seu subcontratado, a Contratada entregará também os certificados de garantia,
manuais de operação e manutenção e informações técnicas que possibilitem a catalogação do equipamento e de todos os seus
componentes, acessórios e sobressalentes. 
A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contado da data da assinatura deste
instrumento, comprovante de prestação de garantia da ordem de 5 % (cinco) do valor do contrato, a ser prestada em qualquer
modalidade prevista pelo § 1º, art. 56 da Lei n.º 8.666/93, a ser restituída após sua execução satisfatória. A garantia deverá contemplar
a cobertura para os seguintes eventos:
a) prejuízos advindos do não cumprimento do contrato;
b) multas punitivas aplicadas pela fiscalização à contratada;
c) prejuízos diretos causados à CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;
d) obrigações previdenciárias e trabalhistas não honradas pela CONTRATADA.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A garantia prestada não poderá se vincular a outras contratações, salvo após sua liberação.
A liberação da garantia contratual ficará condicionada à entrega dessa documentação técnica, como estabelecido acima.
 
19. DO VALOR E PRAZO DE EXECUÇÃO
O valor estimado para contratação é de R$ 4.336.920,25 (quatro milhões e trezentos e trinta e seis mil e novecentos e vinte reais e vinte
e cinco centavos), com BDI de 24% e data-base EMOP Abril/2022.
O prazo máximo para execução dos SERVIÇOS será de 300 (trezentos) dias corridos a partir da data estabelecida na ordem de
execução. A CONTRATADA deverá seguir rigorosamente o cronograma físico-financeiro vinculado ao contrato.
 
20. SANÇÕES
a) O objeto deverá ser entregue de acordo com especificado em Edital. A partir da data final estipulada, a Secretaria de Estado de
Cultura não receberá o objeto, mesmo que a contratada justifique os motivos do atraso.
b) Em caso de não cumprimento do prazo estipulado no subitem anterior, a CONTRATADA ficará sujeita a multa conforme previsto
em Edital.
 
21. NORMAS APLICADAS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
Lei. n.º 6.514 do Ministério do Trabalho Proteger à Integridade física do trabalhador; Portaria MTE n.º 3.214/78 – Qualidade do
ambiente para o trabalhador: Normas Regulamentadoras;
Observar além dessas outras normas, leis, portarias, decretos e normativas vigentes no país que possam auxiliar na boa execução dos
serviços.
Toda obra de Construção, deve seguir padrões mínimos exigidos em Normas Brasileiras, como exemplo:

NBR 16280:2015 – Reforma em edificações – Sistema de gestão de reformas Requisitos;
NBR 5674:2012 – Manutenção de edificações – Requisitos para o sistema de gestão de manutenção;
NBR 9050:2015 – Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos;
Recomendações básicas para a Contratação e Fiscalização de Edificações públicas. E outras que forem pertinentes.

 
 

Documento assinado eletronicamente por Sebas�ão Bruno, Coordenador, em 08/06/2022, às 15:24, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?

http://www.fazenda.rj.gov.br/sei/documentos/legislacao/decretos/Decreto_46_730.pdf
http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6


acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador 34177915 e o código CRC 78E51BEF.
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