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FUNDAÇÃO DE ESTUDOS DO MAR - FEMAR 
 

COTAÇÃO DE PREÇOS PRESENCIAL N° 44/2022 
 
 

A FUNDAÇÃO DE ESTUDOS DO MAR – FEMAR torna público para conhecimento dos 
interessados, a realização de COTAÇÃO DE PREÇOS, com modo de disputa aberta por meio de 
lances, a ser conduzida por videoconferência na plataforma Microsoft Teams, com o objetivo de 
selecionar proposta de preço mais vantajosa, segundo as condições e especificações fixadas neste 
instrumento e em seus anexos. 

O processo de COTAÇÃO DE PREÇOS e seus respectivos procedimentos estão compatíveis 
às exigências legais contidas no Manual de Convênio e Termo de Cooperação da FINEP, Código de 
Defesa do Consumidor - CDC e aos princípios da impessoalidade, da moralidade, da probidade, da 
publicidade, da transparência, da eficiência, da competitividade, da busca permanente de qualidade e 
durabilidade, e da vinculação ao instrumento convocatório, insculpidos nos princípios da teoria geral 
dos contratos, devendo ser observado as seguintes datas: 

A) Data de divulgação da Cotação Preços: 25/11/2022; 

B) Data-limite para solicitação de esclarecimentos: 30/11/2022, até às 14:00; 

C) Período para realização da Visita Técnica: 29 e 30/11/2022; 

D) Data-limite para entrega das Propostas de Preços, Termo de Autorização de Uso de Imagem 

Audiovisual e documento que outorga poderes ao licitante formular lances em nome da 

empresa: 01/12/2022, até às 10:00; 

E) Data de divulgação do resultado das propostas comerciais: 01/12/2022;  

F) Data e período para realização da reunião no ambiente virtual Microsoft Teams: 

01/12/2022, no período de 13:30 às 14:50 - fase de lances; 

G) Data limite para apresentação dos documentos até: 05/12/2022, até às 12:00; e 

H) Data limite para divulgação do resultado final até: 06/12/2022, até às 15:30. 

 

1.0 OBJETO  

1.1. A presente cotação de preços tem por objeto a contratação de empresa especializada 
na área de engenharia ou arquitetura para prestação de serviço de Elaboração de Projeto Executivo 
para reforma dos edifícios 12 e 13 do Centro Tecnológico da Marinha no Rio de Janeiro - CTMRJ 
(Coordenadoria de Inovação). 
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2.0 ESPECIFICAÇÕES 
 

2.1. Para garantir a qualidade do serviço e estrito atendimento técnico a pretensão desta Fundação, 
deverão ser observados, com total rigor, as especificações constantes do Termo de Referência e 
Caderno de Encargos.   

 
3.0 FINALIDADE DA CONTRATAÇÃO 

3.1. Atender o Convênio firmado entre a Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP e a Fundação 
de Estudos do Mar – FEMAR, tendo como executor o Centro Tecnológico da Marinha no Rio de 
Janeiro – CTMRJ, por meio da contratação de empresa especializada para elaboração do Projeto 
executivo conforme descrito no item 1 deste documento.  

 
4.0 MODO DE DISPUTA ABERTA  

4.1. Os licitantes apresentarão suas propostas de preços de acordo com o item 6, dentro do prazo 
estabelecido na alínea “D” do preâmbulo deste documento; e  
 
4.2. Ato contínuo, após a divulgação do resultado das propostas comerciais no prazo estabelecido 
na alínea “E” do preâmbulo deste documento, terá início a realização das fases de lances, de acordo 
com o item 6.4 deste instrumento. 
 
5.0 SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS 

 
5.1. Os pedidos de esclarecimentos, caso necessários, poderão ser enviados à Comissão de Seleção 
até a data limite estabelecida na alínea “B” do preâmbulo, exclusivamente por meio eletrônico, no 
endereço: licitacao@fundacaofemar.org.br  

 
6.0 PROPOSTA DE PREÇO, DOCUMENTAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS 

 

6.1. PROPOSTA DE PREÇO  

 
6.1.1. O licitante deverá enviar a sua Proposta de Preço inicial para o endereço eletrônico: 
licitacao@fundacaofemar.org.br dentro do prazo estabelecido na alínea “D” do preâmbulo deste 
documento.  

6.1.2. O campo assunto do e-mail encaminhado deverá ser preenchido com o seguinte texto: 
COTAÇÃO DE PREÇOS PRESENCIAL N° 44/2022 - PROPOSTA DE PREÇO. 

6.1.3. A Proposta de Preço deverá ser encaminhada como anexo do e-mail, conforme abaixo: 

6.1.3.1. Ser apresentada em papel timbrado da empresa; 
6.1.3.2. Conter os dados para contato (telefone e e-mail); 
6.1.3.3. Identificação do CNPJ; 
6.1.3.4. Data; 
6.1.3.5. Assinatura do responsável ou preposto, com outorga de poderes para formular preços, 
negociar, renunciar e prestar esclarecimentos;  
6.1.3.5.1. Será solicitado o documento que comprove os poderes para atuar em nome da empresa.  
6.1.3.6. A validade da proposta de preço ofertado deverá ser de, no mínimo, 30 (trinta) dias úteis 
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considerando os prazos e condições definidos nos anexos deste documento;  

6.1.3.7. Cotar o valor em moeda corrente nacional; e 

6.1.4. O valor deve contemplar obrigatoriamente todos os custos diretos e indiretos incidentes 
sobre o pretendido serviço. Caso algum custo deixe de ser provisionado pela proponente, a mesma se 
responsabilizará sem repasse do ônus para a FEMAR. 

 
6.2. DOCUMENTAÇÃO/ DIVULGAÇÃO DE RESULTADO 
 
6.2.1. O licitante que apresentar a melhor Proposta comercial deverá enviar os documentos citados 
no item 7 para o endereço eletrônico: licitacao@fundacaofemar.org.br dentro do prazo estabelecido 
na alínea “G” do preâmbulo deste documento.  
 
6.2.2. Os comunicados e Resultados das fases atinentes ao processo de Cotação de Preços serão 
divulgados através do e-mail: licitacao@fundacaofemar.org.br  

 
6.3. VIDEOCONFERÊNCIA 

6.3.1. No dia e hora designados para a sessão, os licitantes deverão acessar o “link” encaminhado por 
e-mail para participar da reunião na sala virtual do Microsoft Teams e identificar- se. No caso de 
representante, este deverá comprovar o credenciamento e os necessários poderes para formulação de 
propostas e para a prática de todos os atos relativos ao certame. 

6.3.2. Os licitantes que forem participar da sessão pública deverão preencher, assinar e enviar o 
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM AUDIOVISUAL - anexo “E”, autorizando 
o uso da imagem e da voz, juntamente com uma cópia da cédula de identidade, dentro do prazo 
estabelecido na alínea “D” do preâmbulo. 

6.3.2.1. Caso o documento citado no subitem 6.3.2 não seja enviado, o licitante não poderá 
participar da sessão pública. Participando do processo somente com a proposta de preço inicial. 

6.3.3. O coordenador da disputa fará abertura da sessão pública apresentando o cronograma de 
eventos, que seguirá o seguinte roteiro: 
a) Abertura da sessão pública; 
b) Credenciamento dos representantes; 
c) Abertura, análise e classificação das Propostas de Preços enviadas; 
d) Início da rodada de lances, com duração máxima de 50 minutos, ou enquanto houver disputa 
entre os participantes; e 
e) Término da rodada de lances e classificação das empresas participantes.  

6.3.3.1. Os licitantes deverão manter as suas câmeras ligadas e os microfones fechados, que só 
deverão ser ativados quando solicitados pela Comissão de Seleção para realização dos lances verbais; 
e  

6.3.3.2. Será compartilhado com os licitantes presentes a tela contendo os lances verbais ofertados 
e a ordem de classificação. 
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6.4. FASE DE LANCES – (Microsoft Teams) 

6.4.1. A fase de lances será conduzida na ferramenta Microsoft Teams, cabendo destacar que a 
sessão será gravada. 
6.4.2. Dentre as propostas recebidas, a Comissão de Seleção classificará em primeiro lugar a de 
menor preço e as demais apresentadas em ordem crescente, com a finalidade de participarem da fase 
de lances verbais, que ocorrerá no período estipulado na alínea “F” do preâmbulo. 

6.4.3. A Comissão de Seleção divulgará a classificação das empresas com os seus respectivos 
valores apresentados, de acordo com a alínea “E” do preâmbulo. 

6.4.4. A fase de lances terá início às 13:30 minutos com as seguintes ações: 

6.4.4.1. A Comissão de Seleção convidará individualmente os licitantes classificados, de forma 
sequencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os 
demais, em ordem decrescente de valor; 
6.4.4.2. A cada novo lance será efetivada a classificação momentânea das propostas, o que definirá 
a sequência dos lances seguintes; 
6.4.4.3. O lance sempre deverá cobrir o valor da proposta de menor preço, ou o lance de menor valor 
da rodada precedente; e 
6.4.4.4. Os lances deverão ser ofertados em múltiplos de R$ 2.000,00 (dois mil reais). 

6.4.5. A Comissão de Seleção divulgará através do e-mail citado no subitem 6.2.2 deste documento 
e o compartilhamento da tela da Comissão de Seleção, o resultado dos lances com a classificação das 
propostas. 

6.4.6. Incumbirá ao licitante acompanhar a reunião no Microsoft Teams, ficando responsável pelo 
ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pela 
FEMAR ou de sua desconexão. 
6.4.7. Caso a licitante tenha problemas no envio do e-mail contento a sua proposta, lance ou de 
conexão do Microsoft Teams, este deverá comunicar a Gerência de Aquisições e do Patrimônio, por 
meio do telefone (21) 3732-9500 ou (21) 3732-9552, os motivos que ocasionaram a impossibilidade 
de envio. 
6.4.8. A Comissão de Seleção irá analisar cada caso, e, com base na argumentação apresentada, 
tomará sua decisão quanto à continuidade ou não de prosseguimento da licitante no certame. 

6.4.9. Caso o coordenador da disputa julgue necessário poderá: 
6.4.9.1. Suspender temporariamente a fase de lances, informando um novo horário para dar 
prosseguimento ao processo; ou  
6.4.9.2. Reagendar a disputa para outra data. 

6.4.10. Todas as decisões e informações serão comunicadas aos licitantes pelos canais disponíveis. 

6.4.11. A Comissão de Seleção encerrará a fase de lances após o termino da negociação, com a 
lavratura da Ata contendo os lances ofertados, classificação dos licitantes participantes e a solicitação 
da documentação de habilitação conforme descrito no item 7. 

6.4.12. O resultado da análise pertinente à documentação de habilitação será divulgado por e-mail 
no prazo estabelecido na alínea “H” do preâmbulo deste documento, quando será permitido a 
manifestação de recurso. 
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7.0 DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

7.1. Para habilitação será exigida a documentação referente à habilitação jurídica, à regularidade 
fiscal e qualificação técnica, conforme previsto neste instrumento. Ou apresentação de situação 
regular de inscrição no SICAF, com as certidões válidas. 

7.2. A referida documentação de habilitação consiste na apresentação dos documentos abaixo 
relacionados, sob pena de inabilitação: 

 
7.2.1. Habilitação Jurídica: 

7.2.1.1. Registro comercial no caso de empresa individual. 
7.2.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, no caso de 
sociedades comerciais, e acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, no caso 
de sociedade por ações. 
7.2.1.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civis, acompanhada de prova de diretoria 
em exercício. 
7.2.1.4. Declaração de que não está inscrita em cadastros nacionais de empresas punidas pela 
administração pública. 

 
7.2.2. Regularidade Fiscal  

7.2.2.1. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou 
sede do interessado, ou outra equivalente, na forma da lei.  

7.2.2.2. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço - FGTS, que comprove situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por 
lei. 

7.2.2.3. Qualificação Técnica  

7.2.2.3.1. Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante apresentação de Certidão de 
Acervo Técnico – CAT compatível com o objeto, expedida pelo CREA ou CAU da região pertinente, 
nos termos da legislação aplicável, em nome do (s) responsável (is) técnico (s) do projeto. 

7.2.2.3.2. Comprovação da capacitação técnico-profissional dos membros da equipe técnica que 
participaram da execução de projeto compatível, que demonstre a Anotação de Responsabilidade 
Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica – RRT – (Engenharia Civil, Engenharia 
Elétrica, Engenharia de Telecomunicações e Arquitetura) ou ainda, mediante a declaração de que 
dispõe de equipe técnica com qualificação profissional antes referida. 

7.2.2.3.3. Atestado (s) de Capacidade Técnica, emitido (s) por pessoa (s) jurídica (s) de direito 
público ou privado, que comprovem a execução de serviços, em nome da futura CONTRATADA, 
com as condições, especificações, exigências, prazos e quantitativos compatíveis com o objeto 
previsto no item 1 deste documento. 

7.3. Os documentos citados no item 7 desta Cotação de Preços, quando solicitados pela Comissão 
de Seleção ao licitante classificado em primeiro lugar, deverão ser enviados para o email: 
licitacao@fundacaofemar.org.br dentro do prazo estabelecido na alínea “G” do preâmbulo. 

 
8.0 JULGAMENTO DAS PROPOSTAS  

8.1. As propostas serão julgadas com base no critério de MENOR PREÇO, respeitadas as 
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disposições contidas no item 9 do Termo de Referência, considerando-se exclusivamente aquelas 
apresentadas na forma e prazos estabelecidos neste documento, sendo ordenadas da menor para a 
maior proposta. 

8.2. A FEMAR utilizará a pesquisa mercadológica constante nos autos do processo como referência 
no julgamento das propostas apresentadas pelos licitantes, devendo elas estarem dentro do limite 
estabelecido na pesquisa. 

8.3. Durante o julgamento das propostas e análise da efetividade destas, a FEMAR poderá em 
caráter de diligência, convocar os participantes para esclarecimentos de qualquer natureza. 

 

9.0 DESCLASSIFICAÇÃO E INABILITAÇÃO DA PROPOSTA 

9.1. Será considerada DESCLASSIFICADA, a proposta classificada em primeiro lugar que: 
9.1.1. Não atenda as especificações técnicas e demais condições exigidas no Termo de Referência e 
no Cadernos de Encargos; e 
9.1.2. Deixar de observar o disposto no subitem 6.1 deste instrumento convocatório. 

9.2. Será considerada INABILITADA, a proposta que: 
9.2.1. Deixar de exibir a documentação relacionada no subitem 7.2.2.3, ou ainda, que apresentar 
parcialmente os documentos;  
9.2.2. Apresentar documentos fora dos respectivos prazos de validade, indicados nos próprios textos; 
9.2.3. Constar do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela 
Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e 

9.2.4. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido 
pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

9.3. Na eventualidade do licitante classificado em primeiro lugar infringir os subitens 9.1 e 9.2, a 
Comissão de Seleção irá convocar por e-mail, o licitante que se segue na classificação para apresentar 
a documentação relacionada no item 7, no prazo máximo de 01 (um) dia útil. 
9.4. A Comissão de Seleção irá repetir o procedimento descrito no subitem 9.3 até habilitar um 
licitante ou esgotar a relação de classificação. 
 

10.0 FASE RECURSAL 
 

10.1. A fase recursal será única e ocorrerá após a conferência dos documentos de habilitação listados 
no item 7. 
10.2. A Comissão de Seleção divulgará por e-mail o resultado da Cotação de Preços contendo a 
classificação das empresas participantes e afixando o prazo máximo de duas horas, para que qualquer 
licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, indicando contra qual(is) decisão(ões) 
pretende recorrer e por quais motivos, através do e-mail licitacao@fundacaofemar.org.br . 

10.3. Havendo quem se manifeste, caberá a Comissão de Seleção verificar a tempestividade e a 
existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso no prazo 
máximo de 1 (um) dia útil, fundamentadamente. 

10.4. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a 
decadência desse direito. 
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10.5. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 2 (dois) dias úteis 
para apresentar as razões, pelo e-mail indicado no item 5.1 desta cotação, sendo-lhes franqueada vista 
ao processo por meio de solicitação. 

10.6. A Comissão de Seleção terá o prazo de até 3 (três) dias úteis para julgar o recurso. 

10.7. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 

 
11.0 ADJUDICAÇÃO DA COTAÇÃO DE PREÇOS 

 
11.1. A Comissão adjudicará o objeto ao vencedor, quando atendidas todas as condições do Termo 
de Referência e Caderno de Encargos. 

11.2. Encerrado o procedimento, a empresa que tiver apresentado a proposta vencedora e aceita será 
notificada por e-mail.  
 
11.3. A formalização da contratação será por intermédio da assinatura do contrato, conforme modelo 
constante do Anexo – “D”. 
 
12.0 SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

12.1. As regras atinentes as sanções administrativas aplicáveis na presente Cotação de Preços estão 
dispostas no item 19 do Termo de Referência - Anexo – “A”.  

 
13.0 LOCAL DE ENTREGA  

13.1. O objeto será entregue no local descrito no item 15 do Termo de Referência - Anexo – “A”. 

 
14.0 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 
14.1. O pagamento obedecerá a forma estipulada no item 16 do Termo de Referência - Anexo – “A”. 
 
15.0 RECEBIMENTO DO OBJETO 

 
15.1. A execução dos serviços, bem como a entrega do Projeto Executivo pela contratada deverá 
ocorrer de acordo com o item 17 do Termo de Referência - Anexo – “A”. 
 

 
16.0 VISITA TÉCNICA 

 
16.1. A visita técnica será conduzida de acordo com o item 12 do Termo de Referência - Anexo – 
“A”. 

 
17.0 CUMPRIMENTO DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS 

 
17.1. A FEMAR firma o compromisso de estar em conformidade com a Lei Geral de Proteção de 
Dados (LGPD), Lei nº 13.709/2018 e suas alterações, respeitando sempre a privacidade dos dados 
pessoais dos licitantes e a confidencialidade da informação fruto deste processo. 

17.2. A FEMAR possui instruções próprias que orientam o cumprimento da Lei Geral de Proteção 
de Dados, disponível no seu site na internet, com o título “Guia da LGPD”, em 
“www.fundacaofemar.org.br”, cujo objetivo é tornar viável a implementação dos princípios e normas 
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da Lei, assegurando, assim, a proteção dos direitos fundamentais de liberdade e privacidade da pessoa 
natural. 
17.3. Todas as medidas de segurança são adotadas pela FEMAR para resguardar as informações 
pessoais dos seus licitantes, bem como dos colaboradores que atuem neste processo de compras. 
17.4. Para recepcionar reclamações e comunicações dos titulares de dados e da Autoridade Nacional 
de Proteção de Dados, bem como sugestões de aperfeiçoamento, deverá ser contatado o Encarregado 
de Proteção de Dados da Fundação no endereço eletrônico lgpd@fundacaofemar.org.br. O nome e 
contato eletrônico do Encarregado consta no site da FEMAR. 
 
18.0 ANEXOS 

18.1. A presente cotação de preços possui, como parte integrante, de seu texto, os seguintes anexos:  

18.1.1. Anexo A – Termo de Referência;  
18.1.2. Anexo B – Caderno de Encargos; 
18.1.3. Anexo C – Atestado de Visita Técnica;  
18.1.4. Anexo D – Minuta do contrato; e 
18.1.5. Anexo E – Termo de Autorização de Uso de Imagem Audiovisual. 
  
 
 

Rio de Janeiro, 25 de novembro de 2022. 
 
 
 
 
 
 
 

Marcos Manoel Pinho Braga 
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE SELEÇÃO 



�����������	�
���������������

�
�
�
�

�
���������������������������

�

�

���������� ���

Visite o site da FEMAR –  www.fundacaofemar.org.br 
�

TERMO DE REFERÊNCIA  
 

CONVÊNIO nº 0.1.22.0295.00 CTMRJ-FINEP 
 

1. OBJETIVO:   
Realizar a prestação dos serviços técnicos especializados de ELABORAÇÃO DE 

PROJETO EXECUTIVO PARA OBRA DE REFORMA DOS EDIFÍCIOS 12 E 13 DO 
CTMRJ, para o Projeto “Centro de Inovação Estratégico da Marinha do Brasil – CIEMB”. 

 

2. OBJETO:  
2.1. O presente TERMO DE REFERÊNCIA tem como objeto a contratação de empresa para 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO de ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PARA 
OBRA DE REFORMA DOS EDIFÍCIOS 12 E 13 DO CTMRJ, Subitem 1 da Meta Física 2 

do Plano de Trabalho Ref nº 0163/22 – CIEMB, do Projeto “Centro de Inovação Estratégico da 
Marinha do Brasil – CIEMB”, que compreendem uma área total de aproximadamente 564 m2, 
conforme exigências, especificações e quantitativos estabelecidos neste Termo de Referência e 
caderno de encargos. 

3. JUSTIFICATIVA: 
3.1. O(s) serviço(s) solicitado(s) neste Termo de Referência encontra-se previsto no subitem nº 1 
da Meta Física nº 2 do Cronograma Físico da página nº 26, constante do Plano de Trabalho de 
referência nº 0163/22, anexo ao Convênio nº 0.1.22.0295.00 CTMRJ-FINEP. A execução dos 
serviços se justifica para execução do Projeto “Centro de Inovação Estratégico da Marinha do 
Brasil – CIEMB”. 

3.2. O CTMRJ assumiu as instalações do Complexo Naval da Ribeira, na Ilha do Governador, em 
2018. Os edifícios 12 e 13 sofreram inspeções por equipe interna de engenharia, detectando 
diversas necessidades de reparo. As construções possuem anos de existência sem terem sofrido 
qualquer tipo de intervenção técnica, gerando a necessidade de uma reforma adequada de sua 
infraestrutura e que atenda as demandas e objetivos do CTMRJ.  

3.3. Trata-se de uma reforma de grande monta, que abrange áreas multidisciplinares da Engenha-
ria, tais como: Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia de Telecomunicações e Arqui-
tetura. Esta contratação tem como objetivo transformar o Layout preliminar em um Projeto Arqui-
tetônico com Projetos Complementares, a nível executivo, para especificar em sua totalidade todos 
os detalhes construtivos da obra, especificações e quantitativos dos diferentes materiais a serem 
empregados, tipos de instalação, acabamento entre outras atividades. 

 
4. DEFINIÇÕES:  

 
- CTMRJ: Centro Tecnológico da Marinha no Rio de Janeiro;  

- CIEMB: Centro de Inovação Estratégico da Marinha do Brasil; 
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- DOCM: Diretoria de Obras Civis da Marinha; 

- FINEP: Financiadora de Estudos e Projetos; 

- FEMAR: Fundação de Estudos do Mar; 

- CONCEDENTE: Financiadora de Estudos e Projetos; 

- CONVENENTE: Fundação de Estudos do Mar; 

- EXECUTOR: Centro Tecnológico da Marinha no Rio de Janeiro; e 

- FISCALIZAÇÃO: Função realizada pelo representante indicado pelo CTMRJ e designado 
pela FEMAR para promover o pleno cumprimento deste Termo de Referência. 
 

5. ENQUADRAMENTO E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: 
 
O presente processo será conduzido de acordo com as normas vigente e os termos do Manual de 
Convênio e Termo de Cooperação da FINEP, utilizando subsidiariamente o Código de Defesa do 
Consumidor - CDC. 

 
6. RECURSOS: 

 
As despesas decorrentes da contratação do objeto deste Termo de Referência, correrão à conta de 
recursos específicos oriundos do Convênio nº 0.1.22.0295.00 CTMRJ-FINEP, celebrado entre a 
FINEP e a FEMAR tendo como executor a União, através do CTMRJ. 

 
7. CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DE PREÇOS:  

7.1. Os serviços serão executados com base nas especificações constantes deste documento e do 
caderno de encargos, confeccionado pelo Centro Tecnológico da Marinha no Rio de Janeiro 
(CTMRJ). 

7.2. As propostas de preços serão julgadas e avaliadas de acordo com as regras do instrumento 
convocatório a ser promovido pela FEMAR, sendo válido como critério de julgamento o MENOR 
PREÇO.  

7.3. A FEMAR utilizará a pesquisa mercadológica como referência no julgamento das propostas 
apresentadas pelos licitantes, devendo elas estarem dentro do limite estabelecido na pesquisa.  

7.4. Caso o valor ofertado fique acima do limite estabelecido, o CTMRJ deverá autorizar a 
contratação. 
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7.5. A Estimativa de Preços poderá ser consultada nos autos do processo. Nela conterá todos os 
dados que foram utilizados para definir o limite e o preços de referência.  
 
8. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:  

 
8.1. Registro ou inscrição da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), em plena validade. 

8.2. Capacitação Técnico-Profissional:  

8.2.1. Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante apresentação de Certidão 
de Acervo Técnico – CAT compatível com o objeto, expedida pelo CREA ou CAU da região 
pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) do 
projeto. 

8.2.3. Comprovação da capacitação técnico-profissional dos membros da equipe técnica que 
participaram da execução do Projeto, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Téc-
nica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica – RRT – (Engenharia Civil, Enge-
nharia Elétrica, Engenharia de Telecomunicações e Arquitetura) ou ainda, mediante a decla-
ração de que dispõe de equipe técnica com qualificação profissional antes referida.  

8.3. Atestado (s) de Capacidade Técnica, emitido (s) por pessoa (s) jurídica (s) de direito público 
ou privado, que comprovem a execução de serviços, em nome da futura CONTRATADA, com as 
condições, especificações, exigências, prazos e quantitativos compatíveis com o objeto deste 
Termo de Referência. 

 
9. MEMORIAL DESCRITIVO: 

 
9.1 – A área construída dos Prédios 12 e 13, somam aproximadamente 564 M2. A descrição 
pormenorizada dos detalhes técnicos que o Projeto Executivo, e os documentos que o compõem 
(Projetos arquitetônico e projetos complementares), encontram-se estabelecidos no anexo B - 
Caderno de Encargos.  

10. METODOLOGIA: 
 

A CONTRATADA deve prestar o serviço a ser contratado na excelente qualidade e especificações 
condizentes com este Termo de Referência. 

 
11. QUANTITATIVO:  

Conforme Anexo: Caderno de Encargos. 
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12. VISITA TÉCNICA: 

 
12.1. Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante poderá realizar 
vistoria nas instalações do local de execução dos serviços, acompanhado por servidor designado 
para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 09:00 horas às 15:00 horas, devendo o agendamento 
ser efetuado previamente pelo telefone (21) 2126-5749 ou pelo e-mail: 
martins.bruno@marinha.mil.br 

12.2. A Vistoria Técnica deverá ocorrer no o período estipulado na alínea “C” da Cotação de 
Preços referenciada.  

12.3. 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. Nesta ocasião deverá ser preenchido o 
termo de vistoria de acordo com o modelo constante do anexo C.  

12.4. 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 a licitante vencedora assumir os ônus dos serviços decorrentes. 
  
12.5. Aos licitantes que optarem por não realizarem a vistoria citada, serão considerados 
informados tacitamente das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da 
licitação, não podendo portanto, argumentar em momento futuro o desconhecimento de qualquer 
fato relacionado às condições do local ser reformado.  
 

12.6.As reuniões de feedback quando necessárias serão organizadas e coordenadas pelo gerente 
do projeto e ocorrerão preferencialmente no ambiente virtual. 

 
13. CUSTO ESTIMADO:  
13.1. O valor de referência para a elaboração do Projeto Executivo foi estipula pelo CTMRJ e 
poderá ser consultada a qualquer momento nos autos do processo. Ele será adotado como critério 
no julgamento das propostas apresentadas pelos licitantes. 
13.2. Será observado o limite financeiro estabelecido no Plano de Trabalho do convênio citado no 
item 6 deste documento. Assim sendo, os casos excepcionais deverão ter aprovação do CTMRJ.  
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14. PRAZO DE ENTREGA:  
 

O objeto descrito no item 2 deverá ser entregue no prazo de 60 dias corridos, podendo ser 
prorrogado por mais 30 dias corridos, mediante justificativa aceita pelo Gerente e o Coordenador 
do Projeto, conforme as especificações constantes no item 9 e no Caderno de Encargos. 

 
15. LOCAL DE ENTREGA:  

15.1. O projeto executivo deverá ser entregue no Centro Tecnológico da Marinha no Rio de Janeiro 
(CTMRJ), situado na Rua Ipiru, nº 2 – B: Cacuia – Ilha do Governador - Rio de Janeiro/RJ e CEP 
21.931-095. 

15.2. Os documentos que compõem o projeto executivo (Projetos arquitetônico, projetos 
complementares, plantas, memoriais descritivos, planilhas orçamentárias, cronograma físico e 
financeiro, etc) deverão ser entregues tanto em meio digital como em meio físico pela contratada. 

 
16. FORMA DE PAGAMENTO:  

 
16.1. Os pagamentos das parcelas serão realizados no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis, a 
contar da data do recebimento da Nota Fiscal certificada pelo o CTMRJ, de acordo com o Cronograma 

de Pagamento. 
16.2. As Notas Fiscais/Faturas deverão ser emitidas em nome da Fundação de Estudos do Mar 
(FEMAR), CNPJ nº 33.798.026/0001-86, Rua Marques de Olinda nº 18, Botafogo, Rio de Janeiro-
RJ. 

16.2.1. No campo observação da Nota Fiscal Eletrônica deverá constar os seguintes dados:  
“Convênio nº 0.1.22.0295.00 CTMRJ-FINEP, celebrado entre a FINEP e a FEMAR tendo 

como executor a União, através do CTMRJ.” 

16.3. Quando dos pagamentos, serão efetuadas as retenções tributárias previstas na legislação 
aplicável. 

 
17. DO RECEBIMENTO DO OBJETO: 

 
17.1. Após a execução dos serviços, com entrega do Projeto Executivo pela contratada, o objeto 
será recebido: 

17.1.1 Provisoriamente, pelos responsáveis técnicos por seu acompanhamento e fiscalização 
(CTMRJ), mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias 
corridos da comunicação escrita da contratada.  
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17.1.2. Definitivamente, pelos responsáveis técnicos por seu acompanhamento e 
fiscalização (CTMRJ) e DOCM (órgão especializado e responsável pelas obras civis 
realizadas na Marinha), em até 45 (quarenta e cinco) dias corridos contados a partir da 
emissão do Termo de Recebimento Provisório, mediante termo circunstanciado, assinados 
pelas partes, após o prazo de observação ou vistoria que comprove a adequação do objeto 
aos termos contratuais.  

 
17.2. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e 
segurança dos serviços prestados, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, 
dentro dos limites estabelecidos pela lei pertinente ou pelo contrato.  

17.3. Caso o objeto recebido, após análise, necessite de correções técnicas, as mesmas serão 
listadas e a contratada notificada para efetuar as correções no prazo máximo de 15 (quinze) dias 
corridos. Após efetivadas as alterações solicitadas será emitido o termo circunstanciado. 

17.4. Caso o Projeto Executivo não seja aprovado em função do não atendimento dos parâmetros 
estabelecidos no Caderno de Encargos e os erros listados não tenham sido corrigidos no tempo 
definido no subitem 17.6, o contrato será rescindido, no prazo máximo de até 5 (cinco) dias, sendo 
convocado na sequencia o licitante que apresentou a melhor proposta de preços na Ata de 
divulgação de resultados.   

17.5. O Pagamento de 50% do valor total da proposta vencedora, ficará condicionado a aprovação 
Provisória do Projeto Executivo, sem ressalvas, ou após as correções solicitadas pela contratante.  

17.6 A contratante terá o prazo de até 5 (cinco) dias úteis, para elaborar os termos circunstanciados 
de recebimento do Projeto Executivo.  

17.7. O Pagamento dos 50% restantes, se dará em até 10 (dez) dias úteis, após aprovação definitiva 
do Projeto Executivo. 

17.8. Os documentos citados no subitem 17.1.1 e 17.1.2 serão assinados digitalmente pelas partes 
envolvidas. 

 
18. DAS OBRIGAÇÕES: 

18.1. São obrigações da Contratada: 

18.1.1. Cumprir fielmente toda a execução do objeto, de acordo com as condições e exigências 
previamente expressas neste Termo de Referência, caderno de encargos, plantas e arquivos 
técnicos, disponibilizados pela contratante.  

18.1.2. Comunicar a FEMAR por escrito e em tempo hábil, qualquer anormalidade que esteja 
impedindo a entrega do Projeto Executivo, prestando os esclarecimentos julgados necessários. 
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18.1.3. Responsabilizar-se por todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais que incidam ou 
venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre o serviço executado, bem como pelo custo de 
entrega e outros inerentes a execução do objeto, apresentando os documentos fiscais do produto 
em conformidade com a legislação vigente. 

18.1.4. Realizar a entrega do objeto conforme prazo estabelecido neste Termo de Referência, a 
contar da assinatura do Contrato. 

18.1.5. Efetuar a entrega do objeto de acordo com as especificações técnicas e demais condições 
expressas neste Termo de Referência e no Caderno de Encargos. 

18.1.6. Prover a FEMAR as informações necessárias adequadas a execução do objeto. 

18.1.7. Assumir toda a responsabilidade pelos encargos fiscais, comerciais e trabalhistas 
resultantes da execução do objeto. 

18.1.8. Permitir o livre acesso dos empregados da CONCEDENTE e dos servidores dos órgãos de 
controle aos documentos e registros contábeis das empresas Contratadas.  

18.2. São obrigações da FEMAR: 
 

18.2.1. Efetuar o pagamento à CONTRATADA conforme prazo e forma prevista neste Termo de 
Referência. 

18.2.2. Notificar a CONTRATADA, por escrito, em todas as ocorrências típicas registradas nas 
fases de Recebimento Provisório e Recebimento Definitivo do objeto. 

18.2.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços executados que não forem aprovados nas fases 
descritas nos subitens 17.1.1 e 17.1.2 estabelecidas neste Termo de Referência. 

18.2.4. Fiscalizar toda a execução contratual, inclusive na coordenação e orientação dos TERP e 
TERD, como forma de assegurar todas as condições estabelecidas neste Termo de Referência e 
no Caderno de Encargos. 

18.2.5. Aplicar a CONTRATADA, quando necessário, as sanções legais cabíveis, sendo garantida 
a ampla defesa. 

18.2.6. Disponibilizar as plantas e os arquivos técnicos necessários à elaboração do Projeto 
Executivo. 
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19. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

19.1.Comete infração administrativa a Contratada que: 

19.1.1. deixar de executar, total ou parcial, qualquer das obrigações assumidas em decor-
rência do fornecimento; 

19.1.2. ensejar o retardamento na entrega do objeto; 

19.1.3. fraudar no fornecimento da ordem de fornecimento; 

19.1.4. comportar-se de modo inidôneo; 

19.1.5. cometer fraude fiscal; e 

19.1.6. não mantiver a proposta. 

19.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará 
sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

19.2.1. advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 
significativos para a FEMAR; 

19.2.2. multa moratória de 0,5 % (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso injustifi-
cado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias; 

19.2.3. multa compensatória de 10 % (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no 
caso de inexecução total do objeto; 

19.2.4. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do 
subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; e 

19.2.5. suspensão de licitar e impedimento de contratar com a FEMAR pelo prazo de até 2 
(dois) anos. 

19.3. Também ficam sujeitas às penalidades as empresas que: 

19.3.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal 
no recolhimento de quaisquer tributos; 

19.3.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; e 

19.3.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a FEMAR em virtude de 
atos ilícitos praticados. 

19.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 
que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada. 

19.5. 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 FEMAR, observado 
o princípio da proporcionalidade. 
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20. REAJUSTE DE PREÇOS:  

Os preços serão fixos e irreajustáveis. 

 
21. FISCALIZAÇÃO:  

21.1.1 A Fiscalização Técnica se efetivará por profissionais indicados pelo CTMRJ, sob a 
coordenação da DOCM, sendo este último o órgão especializado e responsável pelas obras civis 
realizadas na Marinha. 

21.1.2. A FEMAR designará os profissionais indicados.  

 
22. MEDIDAS ACAUTELADORAS: 
 
A FEMAR, motivadamente, adotará providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento 
como forma de prevenir a ocorrência de danos de difícil ou impossível reparação.  

 
23. IMPACTO AMBIENTAL:  

É de total responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento das Normas Ambientais vigentes 
para a execução do objeto deste Termo de Referência, no que diz respeito à poluição ambiental e 
destinação de resíduos. 

 
A CONTRATADA deverá assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas cabíveis para a 
correção dos danos que vierem a ser causados caso ocorra passivo ambiental em decorrência da 
execução do objeto deste Termo de Referência. 
 

Rio de Janeiro, RJ, 23 de novembro de 2022. 
 
 
 

                                                          ....................................................... 
                                                    BRUNO MARTINS SILVA 
             Capitão de Corveta (IM) 
               Coordenador do Projeto 
                                                                      CTMRJ 
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Atesto que o representante da Empresa ______________________________, 

Sr (a).__________________________________________________________, 

carteira de identidade n.º _______________, expedida pelo _______________, 

realizou nesta data, visita aos EDIFÍCIOS 12 E 13 DO CTMRJ 

(COORDENADORIA DE INOVAÇÃO), de forma a tomar conhecimento dos 

detalhes, da documentação técnica e condições para cumprimento das 

obrigações do objeto da presente Cotação de Preço.  

 

Rio de Janeiro, _____de ______________de 2022. 

 

 

______________________________________ 
Representante do CTMRJ 

�

 

______________________________________ 
Representante da empresa 

 

 



 
Rua Marquês de Olinda n° 18 – Botafogo – Rio de Janeiro – RJ 

CNPJ n° 33.798.026/0001-86– Inscrição Estadual: Isento 

PROCESSO N°56/2022 – ANEXO D. 
 
 
               
 
             

 
FUNDAÇÃO DE ESTUDOS DO MAR  

 

 
Contrato nº FEMAR-SAF-2022-xx-00 celebrado entre a 
FUNDAÇÃO DE ESTUDOS DO MAR – FEMAR e a 
empresa xxx, para prestação de serviço de Elaboração de 
Projeto Executivo para reforma dos edifícios 12 e 13 do 
Centro Tecnológico da Marinha no Rio de Janeiro - 
CTMRJ (Coordenadoria de Inovação). 

FUNDAÇÃO DE ESTUDOS DO MAR – FEMAR, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do 
Ministério da Economia – CNPJ/ME sob o nº 33.798.026/0001-86, com sede na Rua Marquês de Olinda, 
nº 18, Bairro de Botafogo, na Cidade do Rio de Janeiro-RJ, CEP 22.251- 040, doravante denominada 
FEMAR, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social, pelo xxxx, xxxxx, portador da carteira 
de Identidade nº xxxxx, emitida xxxx, inscrito no CPF-MF sob o nº xxxxxx e pelo Gerente de Aquisições 
e do Patrimônio xxxxxx, portador da carteira de Identidade nº xxxx, emitida pelo xxxxx, inscrito no CPF-
ME sob o nº xxxxxxxxx e a empresa xxxx, com sede localizada na xxxxx, no xxxxxx, CEP xxxxxx, 
inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia – CNPJ/ME sob o nº 
xxxxxx, neste ato representada mediante outorga de poderes específicos por instrumento público para em 
conjunto praticar atos de natureza contratual, xxxxxx, xxx, portadora da carteira de identidade nº xxxx, 
expedida pelo xxxxx, inscrita no CPF/ME nº xxx, resolvem celebrar o presente Contrato, oriundo da 
Cotação de Preços nº 33/2022 - Processo nº 56/2022, sujeitando-se as partes as normas editadas no 
Decreto nº 8.241/2014 e na Lei nº 8.078/1990, bem como nas regras contidas na Cotação de Preços nº 
44/2022 as quais estão adstritas, mediante as cláusulas e condições adiante aduzidas. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  
 
Prestação de serviço de Elaboração de Projeto Executivo para reforma dos edifícios 12 e 13 do Centro 
Tecnológico da Marinha no Rio de Janeiro - CTMRJ (Coordenadoria de Inovação). 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO 

O valor global fixo e irreajustável para a aquisição, objeto da avença em foco, é de R$ xxxx (xxxx), já 
incluídos todos os custos diretos e indiretos, nos exatos termos da Proposta xxx datada de xxx da 
CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO MEMORIAL DESCRITIVO 

A descrição pormenorizada dos detalhes técnicos que o Projeto Executivo e Complementares devem 
conter, encontra-se no adendo ao Termo de Referência, no arquivo de nome “Caderno de Encargos” 
anexo. 
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CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO E CRONOGRAMA 
 
4.1. Os pagamentos das parcelas serão realizados no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis, a contar da 
data do recebimento da Nota Fiscal certificada pelo o CTMRJ, de acordo com o Cronograma de 
Pagamento. 
 
4.2. As Notas Fiscais/Faturas deverão ser emitidas em nome da Fundação de Estudos do Mar (FEMAR), 
CNPJ nº 33.798.026/0001-86, Rua Marquês de Olinda nº 18, Botafogo, Rio de Janeiro-RJ. 
 
4.3. No campo observação da Nota Fiscal Eletrônica deverá constar os seguintes dados:  
 
“Convênio nº 0.1.22.0295.00 CTMRJ-FINEP, celebrado entre a FINEP e a FEMAR tendo como executor 

a União, através do CTMRJ. ” 

 
4.4. Quando dos pagamentos, serão efetuadas as retenções tributárias previstas na legislação aplicável. 
 
4.5. O pagamento será realizado em duas fases distintas denominadas Termo de Recebimento Provisório – 
TERP e Termo de Recebimento Definitivo – TERD. 
 
4.6 Os documentos citados na Subcláusula acima, terão os seus prazos contados a partir da assinatura do 
contrato. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
5.1 Após a execução dos serviços, com entrega do Projeto Executivo pela CONTRATADA, o objeto será 
recebido: 
 
Termo de Recebimento Provisório – TERP: 

• Esta fase terá início com a entrega do Projeto Executivo pela contratada, dentro do prazo 
estabelecido no item 14 do Termo de Referência. 

• Elaboração do TERP pelo CTMRJ em até 15 dias, após a entrega do objeto pela contratada, 
aprovando ou não o Projeto Executivo. 

• O TERP será emitido sem ressalvas ou com, sendo listados todos os pontos que deverão ser 
corrigidos pela contratada. 

• A Contratada terá o prazo máximo de 15 dias, contados da sua notificação para efetuar as 
correções.  

5.2 Caso o Projeto Executivo não seja aprovado em função do não atendimento dos parâmetros 
estabelecidos no Caderno de Encargos e os erros listados não tenham sido corrigidos no tempo definido no  
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Termo de Referência, o contrato será rescindido, no prazo máximo de até 5 dias, sendo convocado na 
sequencia o licitante que apresentou a melhor proposta de preços na Ata de divulgação de resultados.   

5.3 O Pagamento de 50% do valor total da proposta vencedora, ficará condicionado a aprovação do 
documento apresentado, sem ressalvas, ou após as correções solicitadas pelo CTMRJ. 

5.4. Cabe destacar que o Projeto Executivo aprovado pelo CTMRJ no TERP, também passará pela 
aprovação final da Diretoria de Obras Civis da Marinha (DOCM), órgão especializado e responsável pelas 
obras civis realizadas na Marinha. 

5.5 Na ocorrência de possíveis correções suscitadas pelo DOCM, a contratada será notificada para 
executar as alterações listadas, que deverá ser realizada dentro do prazo citado no Termo de Referência.  

Termo de Recebimento Definitivo – TERD: 

• Esta fase terá início após aprovação final do Projeto Executivo pela Diretoria de Obras Civis da 
Marinha (DOCM), que deverá ocorrer no prazo máximo de 45 dias.  

• O serviço será considerado totalmente entregue, somente após as correções, porventura apontadas 
pela DOCM, terem sido realizadas. 

• O CTMRJ terá o prazo de até 5 dias úteis, para elaborar o TERD aprovando o Projeto Executivo, 
após a aprovação da DOCM. 

• Caso ao fim desse prazo descrito acima, o CTMRJ não emita o TERD, o serviço considerar-se-á 
entregue definitivamente e o pagamento poderá ser efetuado no percentual correspondente. 

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

6.1. Cumprir fielmente toda a execução do objeto, de acordo com as condições e exigências previamente 
expressas neste Termo de Referência, caderno de encargos, plantas e arquivos técnicos, disponibilizados 
pela FEMAR; 

6.2. Comunicar a FEMAR por escrito e em tempo hábil, qualquer anormalidade que esteja impedindo a 
entrega do Projeto Executivo, prestando os esclarecimentos julgados necessários; 
6.3. Responsabilizar-se por todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais que incidam ou venham a 
incidir, direta ou indiretamente, sobre o serviço executado, bem como pelo custo de entrega e outros 
inerentes a execução do objeto, apresentando os documentos fiscais do produto em conformidade com a 
legislação vigente; 

6.4. Realizar a entrega do objeto conforme prazo estabelecido neste Termo de Referência, a contar da 
assinatura do Contrato; 
6.5.Efetuar a entrega do objeto de acordo com as especificações técnicas e demais condições expressas 
neste Termo de Referência e no Caderno de Encargos; 
6.6. Prover a FEMAR as informações necessárias adequadas a execução do objeto; e 

6.7.Assumir toda a responsabilidade pelos encargos fiscais, comerciais e trabalhistas resultantes da 
execução do objeto. 
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CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA FEMAR 
 
7.1. Efetuar o pagamento à CONTRATADA conforme prazo e forma prevista neste contrato; 
 
7.2.Notificar a CONTRATADA, por escrito, em todas as ocorrências típicas registradas nas fases de 
Recebimento Provisório e Recebimento Definitivo do objeto; 
 
7.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços executados que não forem aprovados nas fases descritas 
nos subitens 17.1.1 e 17.1.2 estabelecidas no Termo de Referência; 
 
7.4. Fiscalizar toda a execução contratual, inclusive na coordenação e orientação dos TERP e TERD, 
como forma de assegurar todas as condições estabelecidas no Termo de Referência e no Caderno de 
Encargos; 
 
7.5. Aplicar a CONTRATADA, quando necessário, as sanções legais cabíveis, sendo garantida a ampla 
defesa; e  
 
7.6. Disponibilizar as plantas e os arquivos técnicos necessários à elaboração do Projeto Executivo. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES 
 
8.1 O inadimplemento contratual total ou parcial do objeto, por qualquer motivo, ressalvados os casos 
fortuitos ou de força maior previstos no art. 393 da Lei nº 10.406, de 10/01/2002 – CÓDIGO CIVIL 
BRASILEIRO, sujeitará a CONTRATADA as seguintes penalidades, desde que não justificado ou cujas 
justificativas não sejam reconhecidas ou aceitas pela Fiscalização da FEMAR: 

a) Advertência, no caso de inadimplementos cujas justificativas tenham sido reconhecidas pela 
FEMAR, que não gerem prejuízos ou quaisquer tipos de atrasos nos prazos do Cronograma de Execução 
de entrega do combustível;  
b) Multas; e 
c) Suspensão temporária do direito de participar de licitações para escolha de fornecedor, promovido 
pela FEMAR e impedimento de contratar com a FEMAR, por prazo não superior a 2 (dois) anos, nos 
casos de inadimplemento total das obrigações contratuais, que gerem inclusive prejuízo. 
 
8.2 Será aplicada multa moratória de 0,5 % (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso 
injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias. 
 
8.3. No caso de inexecução total do objeto, sem justificação ou sem justificativas reconhecidas e aceitas 
pela Fiscalização da FEMAR, após 07 (sete) será executada a garantia prestada. 
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8.4. As sanções somente poderão ser aplicadas, à exceção da advertência, depois de assegurado o direito à 
CONTRATADA do contraditório em processo aberto e autuado para o devido fim.     
 
8.5. As penalidades serão aplicadas administrativamente, sem prejuízo de interpelação judicial ou 
extrajudicial. 
 
8.6 A aplicação da penalidade “multa” não impede que a FEMAR rescinda unilateralmente o Contrato e 
venha a aplicar, cumulativamente, a sanção prevista na alínea “c” da. 

8.7. Nos casos de prorrogação do prazo de vigência do Contrato ou alteração do valor originalmente 
pactuado em razão de acréscimo ou supressão dos serviços, o valor da garantia de execução deverá ser 
adequado ou renovado, de acordo com entendimentos e justificativas sobre os assuntos. 
 
CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA 

9.1 O projeto executivo, para reforma do prédio principal do Centro Tecnológico da Marinha no Rio de 
Janeiro - CTMRJ (coordenadoria de inovação), deverá ser entregue no prazo máximo de 90 dias corridos, 
conforme as especificações constantes no item 9 do Termo de Referência e no Caderno de Encargos. 
 
9.2 O prazo de entrega será contado a partir da assinatura do contrato, devendo a contratada observar os 
eventos descritos no item 17 do Termo de Referência. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

10.1 Serão considerados, nos casos acima citados, em primeiro lugar as necessidades administrativas da 
FEMAR. 

10.2 O acréscimo contratual deverá observar além das necessidades e interesses da FEMAR, o 
atendimento da demanda, nas mesmas condições contratuais pactuadas originalmente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS CASOS OMISSOS 
 

Os casos omissos serão decididos, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de 
Defesa do Consumidor, na Cotação de Preços, normas e princípios gerais dos Contratos e disposições do 
direito privado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO 
 

Pelo inadimplemento total ou parcial das obrigações, além das sanções constantes na Cláusula Oitava 
deste Contrato, é facultado a FEMAR o direito de rescindir unilateralmente o presente Contrato, sem 
prejuízo de aplicação das medidas judiciais cabíveis. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS ANEXOS 
 

Como parte integrante do presente Contrato estão anexos, a Cotação de Preços nº 44/2022, o Termo de 
Referência e a Proposta xx, datada de xxx da CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS COMPROMISSOS 
 

A FEMAR firma os seguintes compromissos com seus clientes, fornecedores e parceiros em geral: 
 
a) Política de Qualidade – A FEMAR se compromete com a melhoria contínua na busca da satisfação do 
cliente e da potencialização do seu Sistema de Gestão da Qualidade, em seus processos e serviços 
voltados para o ensino profissional, atendendo os requisitos de qualidade de seus clientes e aqueles de 
caráter regulatório. 
b) Compliance, Ética e Transparência - As boas práticas de governança e compliance constituem nosso 
pilar de sustentação, baseados na ética, integridade e transparência. 
c) Meio Ambiente – Somos uma entidade socialmente responsável, vinculada à difusão do mar, portanto 
reconhecemos a importância de proteger o meio ambiente em relação aos serviços oferecidos aos nossos 
clientes. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- CUMPRIMENTO DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE 
DADOS 
 

15.1 A FEMAR firma o compromisso de estar em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados 
(LGPD), Lei nº 13.709/2018 e suas alterações, respeitando sempre a privacidade dos dados pessoais dos 
titulares e a confidencialidade da informação. 
 
15.2. A FEMAR possui instruções próprias que orientam o cumprimento da Lei Geral de Proteção de 
Dados, disponível no seu site na internet, com o título “Guia da LGPD”, em 
“www.fundacaofemar.org.br”, cujo objetivo é tornar viável a implementação dos princípios e normas da 
Lei, assegurando, assim, a proteção dos direitos fundamentais de liberdade e privacidade da pessoa 
natural. 
 
15.3. Todas as medidas de segurança são adotadas pela FEMAR para resguardar as informações pessoais 
de seus clientes, bem como dos colaboradores que atuem em favor destes, tais como: 
 
a) uso de senhas ou duplas senhas para acesso aos seus sistemas gerenciais; 

b) controle de acesso aos sistemas; 

c) sinalização dos acessos limitados e controlados; 

d) proteção dos arquivos físicos de dados pessoais; 

e) utilização de sistema criptográfico, se necessário; 
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f) utilização de operadores treinados e comprometidos com a confidencialidade e sigilo da informação; 
e 
g) coleta de dados pessoais mediante consentimento dos titulares. 
 
15.4. Para a recepcionar reclamações e comunicações dos titulares de dados e da Autoridade Nacional de 
Proteção de Dados, bem como sugestões de aperfeiçoamento, deverá ser contatado o Encarregado de 
Proteção de Dados da Fundação no endereço eletrônico lgpd@fundacaofemar.org.br. O nome e contato 
eletrônico do Encarregado consta no site da FEMAR. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA 

O Contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, cessão de créditos bancários, no todo ou em 
parte, sob pena de imediata rescisão do mesmo. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO 
 

17.1 Fica eleito o Foro da cidade do Rio de Janeiro, para dirimir quaisquer controvérsias oriundas deste 
Contrato, que não possam ser resolvidas por meios administrativos, renunciando-se expressamente a 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
17.2. E, por assim acordarem, as partes declaram aceitar todas as disposições estabelecidas neste Contrato 
que, lido e achado conforme, vai assinado pelos representantes e testemunhas a seguir. 
 

 
                                                                                                 Rio de Janeiro, xxx de xxx de 2022. 
 
 

xxxxxxxxxxxx 

FEMAR 

                                                         xxxxxxxxxxxx  

                                                        CONTRATADA  

TESTEMUNHAS: 
 
Nome:      Nome: 
CPF:       CPF 
RG:      RG 
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TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM AUDIOVISUAL 
 
 

Nome_____________________________________________________________, 
Nacionalidade _________________, Estado Civil __________________________, 
Profissão ___________, Portador da Cédula de Identidade RG nº _____________ 
Órgão Emissor _________, Inscrito no CPF/MF____________________________. 
Residente à _______________________________________________________, 
nº _______, na cidade _________________, UF_______, CEP ______________.  
Contatos: tel ______________, cel _______________, e-mail ________________.  
�

AUTORIZO o uso da minha imagem e da minha voz em todo e qualquer material 
entre fotos, vídeos e outros meios de comunicação, pertinentes a Cotação de Preços 
nº 44/2022, cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada na área 
de engenharia ou arquitetura para PRESTAÇÃO DE serviço de Elaboração de 
Projeto Executivo para reforma dos edifícios 12 e 13 do Centro Tecnológico da 
Marinha no Rio de Janeiro - CTMRJ (Coordenadoria de Inovação)., que será 
realizado pela Fundação de Estudos do Mar (FEMAR), com sede no endereço: Rua 
Marquês de Olinda, nº 18, cidade: Rio de Janeiro, UF: RJ, inscrita no CNPJ sob o 
nº 33.798.026/0001-86, no dia ___ de novembro de 2022.  

A presente autorização é concedida à FEMAR a título gratuito, universal, em caráter 
irrevogável e irretratável, por tempo indeterminado e abrangerá o uso da imagem e 
da voz capturadas no evento acima mencionado, por todo território nacional e no 
exterior.  

Portanto, não gerará qualquer tipo de vínculo trabalhista ou ação indenizatória.  

Por esta ser a expressão da minha vontade declaro que autorizo o uso acima 
descrito sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos à minha 
imagem ou a qualquer outro, e assino a presente autorização em 02 (duas) vias de 
igual teor e forma.  
 

Rio de Janeiro, ____ de ________________ de _______. 
 
 

_________________________________________________ 
(Nome Legível) 
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(Assinatura) 


