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PROCEDIMENTO DE SELEÇÃO 

I - Nº 005/SAMN/2022 

II - TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 

III - Elemento a fornecer: 

Fornecimento e montagem dos módulos habitáveis acoplados para as áreas de Recebimento 

das Novas Coleções, dos Laboratórios de Conservação e Restauração e Espaços de Reserva 

Temporária do Museu Nacional, incluindo a elaboração de projeto de arquitetura e engenharia 

dos módulos habitáveis acoplados, a execução dos serviços de rede elétrica externa de 

abastecimento dos contêineres, rede hidrossanitária externa de abastecimento dos contêineres 

e rede de lógica, tudo conforme os anexos e especificações técnicas, parte integrante deste Ato 

Convocatório. 

 

A ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO MUSEU NACIONAL – SAMN, com sede na Rua das Marrecas, nº. 

40, sala 413 – Parte – Centro – Rio de Janeiro - RJ, por meio da Comissão de Seleção a ser 

instituída pela Diretoria da SAMN, convida essa empresa a apresentar proposta para o 

‘Elemento a fornecer’ ao início apontado, tudo conforme as especificações e condições 

constantes deste Procedimento de Seleção e seus Anexos. 

 

Este Procedimento de Seleção será processado em conformidade com o estabelecido neste 

documento e no Regulamento de Compras e Contratações da SAMN. 

 

Esta contratação se efetiva no âmbito de projeto cultural aprovado na Lei Federal de Incentivo 

à Cultura - PRONAC 170378 – Museu Nacional: Conservação de Acervo e Nova Museografia.  

 

A descrição completa dos itens se encontra no Anexo – Memorial Descritivo. 

 

A Comissão de Seleção – doravante chamada de “Comissão" – é o órgão que conduzirá todos os 

procedimentos aqui estabelecidos. 
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1 - APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 

FASE 01 - HABILITAÇÃO (DOCUMENTAÇÃO DE REGULARIDADE) E 

QUALIFICAÇÃO (DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA) 

 

1.1 No dia 23/05/2022, até 18h, o Proponente deverá encaminhar para o endereço 

samnprojetosmn@mn.ufrj.br o link de acesso contendo a documentação refente aos 

Documentos de Regularidade e os Técnicos, correspondentes  ao  ENVELOPE 01. Os documentos 

serão analisados pela Comissão e o resultado de cada análise será enviado ao respectivo 

Proponente. 

 

1.2 Eventuais perguntas e as correspondentes respostas divulgadas durante o processo de 

elaboração das propostas integrarão o Procedimento de Seleção. As respostas e informações 

prestadas não poderão modificar as condições constantes da documentação já entregue à 

Comissão. O link a ser criado pelo Proponente deve permitir o compartilhamento, de modo que 

a Comissão e sua equipe de apoio possam ter acesso e realizar devidamente cada análise. 

1.3 A Comissão procederá à análise das Propostas de Preço, solicitará esclarecimentos, caso 

necessário, classificará as Propostas em ordem do menor para o maior valor e declarará o 

primeiro colocado como Proponente Vencedor. 

1.4 A divulgação do resultado deste Procedimento de Seleção não implicará direito à 

contratação. 

DO CONTEÚDO DAS PROPOSTAS 

DOCUMENTOS DE REGULARIDADE 

 

1.6 - Para Habilitação Jurídica: 

A - Ato Constitutivo (Estatuto ou Contrato Social e as alterações) em vigor, em forma 

consolidada; tudo devidamente registrado em cartório próprio e acompanhado, ainda, quando 

for o caso, de documento relativo às eleições de seus administradores em exercício. 

 

1.7 - Para Regularidade Fiscal: 

A - “Certidões Negativas” ou “Positiva de Débitos com efeitos de Negativa”, comprovando a 

regularidade do Proponente em relação a: 

B - O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS; 

C - Os Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 
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D - A Certidão Negativa de Débitos com o Ministério da Economia – Secretaria Especial de 

previdência e Trabalho – Secretaria de Trabalho – Subsecretaria de Inspeção do Trabalho; 

E - A Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas conforme artigo 642 – A da lei nº 12.440, de 

07/07/2011. 

F - A Prova de inscrição no CNPJ, válido na data de apresentação da Proposta. 

G - A Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede do 

Proponente, pertinente ao seu ramo de atividade. 

H - A Certidão Negativa da Fazenda Municipal, do município sede da empresa. 

 

1.8 - Para Qualificação Econômico-Financeira: 

A - Certidões negativas de falência e recuperação judicial expedidas pelos distribuidores da sede 

do Proponente. Caso o Proponente não seja sediado na Comarca da Capital do Estado do Rio de 

Janeiro, as certidões deverão vir acompanhadas de declaração oficial da autoridade judiciária 

competente, relacionando os distribuidores que, na Comarca de sua sede, tenham atribuição 

para expedir certidões negativas de falências e recuperações judiciais; 

B - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos dois últimos exercícios sociais, assinados 

pelo contador, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição 

por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando 

encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; e 

C - A boa situação financeira do Proponente será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), 

Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que 1 (um), resultantes da aplicação das 

fórmulas abaixo, com os valores extraídos de seu balanço patrimonial ou apurados mediante 

consulta “online”, no caso de empresas inscritas no SICAF: 

LG =  Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

 Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

SG = Ativo Total 

 Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

LC =  Ativo Circulante 

 Passivo Circulante 

 

C.1 - O Patrimônio Líquido comprovado pelo Proponente deverá ser igual ou superior a  5% 
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(cinco por cento) do valor estimado para os serviços. Os Proponentes que possuírem inscrição 

no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF podem apresentar a 

certidão regular de cadastro em substituição aos documentos acima elencados. 

 

1.9 - Deverão também ser incluídas as seguintes declarações: 

A - Declaração de inexistência de fato impeditivo para sua habilitação e participação, de acordo 

com o modelo apresentado em anexo a este Procedimento de Seleção; 

B - Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 

(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer 

trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso 

XXXIII do art. 7° da Constituição Federal de 1998, conforme modelo apresentado em anexo a 

este Procedimento de Seleção. 

 

1.10 - As certidões valerão nos prazos que lhes são próprios, estabelecidos pelo órgão emissor. 

1.11 - Inexistindo prazo aposto na certidão ou estabelecido por lei, reputar-se-ão válidas por 90 

(noventa) dias contados de sua expedição. 

1.12 - Os documentos necessários à comprovação da regularidade do Proponente poderão ser 

apresentados por uma das seguintes formas: 

a. Em original; 

b. Por qualquer processo de cópia legível, sem rasura e autenticada nos termos da lei; 

c. Publicação em órgão da imprensa oficial; ou 

d. Originais retirados da internet. 

1.13 - Sob pena de não serem aceitos pela Comissão, todos os documentos deverão estar em 

nome do Proponente, preferencialmente com o número do CNPJ e o respectivo endereço, e 

datados dos últimos 180 (cento e oitenta) dias até a data marcada para o envio do link com a 

Documentação de Regularidade. 

 

DOCUMENTOS TÉCNICOS 

 

1.14 - No mesmo link o Proponente deverá apresentar: 

A – Certificações do fabricante dos módulos habitáveis a serem fornecidos: 

A.1 - Certificação ISO 9001; 
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A.2 – Certificação de que os módulos habitáveis estejam nos padrões da NBR e ISO, em 

especial a NBR 5628 - Componentes construtivos estruturais - Determinação da Resistência 

ao Fogo e a NBR 15575 - Desempenho de Edificações Habitacionais; 

B – Declaração, sob as penas da lei, de que o fornecimento dar-se-á em plena conformidade 

com os termos previstos neste Procedimento de Seleção e seus anexos; 

C - Atestado de visita conforme modelo em anexo, emitido em papel timbrado da SAMN, datado 

e assinado pelo responsável da área de Projetos da SAMN. Não serão levadas em consideração, 

durante a vigência do Contrato, quaisquer argumentações relativas a desconhecimento das 

condições de prestação dos serviços. 

D - Originais ou cópias autenticadas de (3) três ou mais Atestados de Capacidade Técnica, 

expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado evidenciando que o Proponente 

realizou, sem qualquer restrição, fornecimento e montagem de natureza semelhante ao que se 

pretende contratar, compatível em características, quantidades e prazos de execução. Os 

atestados deverão conter, além do nome do atestante, endereço e telefone da pessoa jurídica, 

ou qualquer outra informação, de modo que a SAMN possa contatar a empresa declarante, caso 

seja necessário.  

E - Os originais ou cópias autenticadas dos referidos Atestados de Capacidade Técnica deverão 

estar devidamente registrados no Conselho Regional Competente e/ou Certidões de Acervo 

Técnico – CAT. 

E.1 - Estes Atestados deverão: 

E.1.1 - Ser expedidos por pessoa jurídica de direito público ou privado; 

E.1.2 - Evidenciar que o Proponente prestou ou presta, sem qualquer restrição, serviço de 

natureza semelhante ao que se pretende contratar, compatível em características, 

quantidades e prazos de execução; e 

E.1.3 - Conter, além do nome do atestante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou 

qualquer outra informação, de modo que a SAMN possa contatar a empresa declarante, 

caso seja necessário. 

F – Comprovante de registro ou inscrição do Proponente no Conselho Regional de Engenharia, 

Arquitetura e Agronomia – CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, sendo 

necessário que esteja regular e vigente; 

G – Proposta de Serviço que deverá explicitar as atividades, os períodos e as etapas, bem como 

a categoria e a função de todos os profissionais a serem disponibilizados para a execução dos 
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serviços; pelo que, portanto, a proposta deverá ser composto por: Descrição dos Serviços, 

Cronograma de execução e Formulação das equipes. 

G.1 - A formulação das equipes deve conter a indicação do interlocutor e das demais 

categorias profissionais específicas que serão responsáveis pela execução dos serviços. 

H - Comprovante de registro ou inscrição do interlocutor no Conselho Regional de Engenharia, 

Arquitetura e Agronomia – CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, e dos 

membros de toda a equipe responsável pela execução dos serviços, sendo necessário que tudo 

esteja regular e vigente. 

1.15 – A Proposta de Serviço apresentada pelo Proponente servirá como documento e 

compromisso contratual e deverá indicar como o Proponente pretende realizar os serviços que 

integram o presente Procedimento de Seleção. 

1.16 - Para execução das obras/serviços, deverá integrar a equipe um profissional responsável 

pela Segurança do Trabalho, que deverá apresentar os documentos de regularidade e 

responsabilidade técnica. 

 

2 – DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO TÉCNICA 

 

2.1 - O interlocutor do Proponente será avaliado pela Comissão, devendo o Proponente, para 

tal objetivo, apresentar portfólio profissional evidenciando sua experiência em realizar um 

conjunto de serviços e obras para instalação de um prédio constituído de módulos habitáveis, 

incluindo fornecimento de materiais. O portfólio deve apontar claramente o período em que 

desempenhou essa atividade e a dimensão do projeto em que atuou. 

2.2.- Entende-se por interlocutor o profissional da Contratada que estará em contato com o 

Escritório Técnico do Museu/SAMN durante toda a execução do Contrato. 

2.3 - Deverá ser comprovada a similaridade da realização de fornecimento para instalação de 

um prédio com as mesmas especificidades, tipologia e técnica construtiva. 

2.4 – Estará tecnicamente aprovado e, assim sendo, poderá participar da fase de classificação 

dos preços, o Proponente que: 

A - Apresentar todos os documentos exigidos para o envelope nº 02, em conformidade com o 

estabelecido neste Ato convocatório; 

B - Apresentar os atestados de capacidade técnica, demonstrando que já realizou serviços os 

mais similares possíveis, conforme descrito neste Ato convocatório; 

C - Tiver a Proposta de Serviço aprovado pela Comissão;  
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D - Tiver um interlocutor avaliado positivamente pela Comissão;  

F - Apresentar os RRTs (Registros de Capacidade Técnica e/ou ARTs (Anotações de Capaidade 

Técnica) e /ou CATs – Certidões de Acervo Técnico emitida pelo CAU ou CREA. 

 

FASE 02 – PROPOSTA DE PREÇOS 

 

3.1 - Imediatamente após ser comunicado de sua HABILITAÇÃO e QUALIFICAÇÃO, o Proponente 

HABILITADO e QUALIFICADO deverá encaminhar para o endereço samnprojetosmn@mn.ufrj.br 

o link contendo a documentação relativa à Proposta de Preços – ENVELOPE 02. A Proposta de 

Preços deverá ser apresentada conforme o modelo em anexo – Modelo de Proposta de Preços, 

preenchido sem rasuras ou emendas, rubricado pelo representante legal do Proponente, e que: 

A - Ofereça um só preço fixo, irreajustável e determinado para o item descrito no documento; 

e 

B - Informe os preços em moeda nacional. 

3.2 - O preço apresentado pelo Proponente é único, bruto, e deverá considerar e englobar todos 

os custos do fornecimento e serviços, de qualquer natureza, sejam remunerações e despesas 

privadas ou públicas, inclusive tributárias, sejam custos diretos ou indiretos incidentes sobre o 

objeto da contratação ou em sua decorrência. 

3.2.1 - Nenhuma reivindicação adicional de pagamento ou reajustamento de preços será 

considerada. 

3.3 - Serão considerados custos da Contratada inclusive:  

3.3.1 - As investigações de campo necessárias para o desenvolvimento dos projetos; 

3.3.2 - Todos os custos operacionais para a execução dos serviços e elaboração de relatórios. 

3.4 - Sobre o preço ofertado poderão incidir recolhimentos na fonte, conforme legislação 

pertinente ou cláusulas contratuais. 

3.5 - As propostas de preço serão analisadas, avaliadas e classificadas pela ordem crescente dos 

valores ofertados, sagrando-se vencedor o Proponente que oferecer o Menor Preço Global. 

3.5.1 - Não serão consideradas as propostas que apresentarem divergência das condições 

estabelecidas neste Procedimento de Seleção. 

3.5.2 - Verificando-se igualdade de condições ou empate de propostas em relação aos preços, 

a indicação da vencedora será feita por sorteio na presença dos interessados. 
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3.6 – O Proponente que se sagrar vencedor deverá, em até 02 dias úteis após a divulgação do 

resultado por meio do registro na Ata da Sessão, apresentar a Planilha de Composição de Preços, 

evidenciando a formação do valor total proposto. 

 

4 - DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO PROJETO 

 

4.1 - A Contratada para realização dos serviços deverá apresentar o cronograma de execução e 

a Proposta de Serviço detalhados em até 3 (três) dias após a assinatura do Contrato. 

4.1.1 - O cronograma de execução deverá prever a entrega dos documentos exigidos pelos 

órgãos fiscalizadores e/ou se necessários ao funcionamento pleno das instalações. 

4.1.2 – Este plano deverá estimar o prazo para o fornecimento, projeto e serviços. 

4.1.3. Prazo para execução dos serviços: 90 (noventa) dias.  

 

5 - VISITA TÉCNICA  

 

5.1 – O Proponente poderá, se assim considerar necessário, agendar dia e hora para a visita de 

reconhecimento do local onde serão realizadas as entregas e os serviços.  

5.1.1 - Após a visita, a Contratante fornecerá termo comprobatório, que deverá ser anexado 

aos demais documentos a serem apresentados; 

5.1.2 – O agendamento deverá ser feito conforme orientação transmitida na mensagem  

enviada em resposta à solicitação do agendamento. 

5.2 – O Proponente que julgar desnecessário realizar a Visita Técnica deverá declarar 

expressamente que: 

(i) “tem conhecimento das áreas para execução do fornecimento em referência, das 

condições existentes e da conformidade da documentação técnica referente ao 

Procedimento de Seleção Nº 005/SAMN/2022”; e que,  

 

(ii) “diante disto, está ciente de todas as condições de acesso e demais informações necessárias 

à adequada elaboração das propostas bem como para a perfeita execução dos serviços em 

questão”.6 - DA CONTRATAÇÃO 

 

6.1 - Legitimado o resultado deste Procedimento de Seleção pela Comissão, o Proponente 

vencedor será convocado em sequência, para a assinatura do Contrato. 
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6.1.1 - A contratação do Proponente vencedor será feita mediante Contrato, cuja minuta 

correspondente segue em Anexo. 

6.2 - Impossibilitada de efetivar o Contrato com o Proponente vencedor, a Comissão examinará 

as propostas subsequentes na ordem de classificação, até a apuração de uma que atenda a este 

Procedimento de Seleção. 

6.3 - Mediante fundamentação, a Comissão poderá não efetivar a contratação de nenhum dos 

Proponentes. 

 

7 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

 

7.1 - Quaisquer esclarecimentos e informações adicionais sobre este Procedimento de Seleção 

poderão ser solicitados por escrito à Comissão por meio do endereço eletrônico: 

compras@samn.org.br; 

7.2 - Os esclarecimentos e informações prestados pela Comissão serão transmitidos, por escrito, 

a todos os demais participantes e ficarão integrando este Procedimento de Seleção; 

7.3 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Procedimento de Seleção excluir-se-á o dia 

do início e incluir-se-á o do vencimento; 

7.4 - O presente Procedimento de Seleção poderá ser revogado por razões decorrentes de fato 

superveniente, não cabendo aos Proponentes qualquer direito a reclamação ou indenização; 

7.5 - A divulgação do resultado deste Procedimento de Seleção não implicará direito à 

contratação. 

7.6 - O presente Procedimento reger-se-á pelas leis brasileiras, sendo que qualquer 

incompatibilidade será dirimida mediante a validação das cláusulas, a remodelação da cláusula 

incompatível, na preservação das intenções e métodos nela mencionados. 

7.6.1 - As normas disciplinadoras deste Procedimento de Seleção serão sempre interpretadas 

em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o 

interesse da SAMN e a finalidade e a segurança da contratação. 

7.7 - Fica eleito o Foro Central da Comarca da Capital do Rio de Janeiro para dirimir quaisquer 

dúvidas oriundas da execução ou da interpretação deste Procedimento de Seleção, com 

renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

7.8 - Integram este Procedimento de Seleção os seguintes anexos: 

Anexo I – Planta e corte representando os containers habitacionais acoplados e os 

equipamentos; 
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Anexo II – Projeto de Instalações Elétricas, Hidrossanitário e Lógica com seus respectivos 

memoriais descritivos e memórias e cálculo em PDF; Quantitativos sintéticos para fins 

orçamentários das instalações projetadas; Anotação de Responsabilidade Técnica dos projetos 

elaborados. 

Anexo III – Memorial Descritivo 

Anexo IV - Declaração de Regularidade das condições trabalhistas previstas no Artigo 7º, XXXIII, 

da Constituição Federal  

Anexo V – Modelo de Atestado de Visita 

Anexo VI – Modelo de Declaração de Materiais, Corpo Técnico e Equipamentos disponíveis; 

Anexo VII – Modelo de Proposta de Preços; 

Anexo VIII – Minuta de Contrato 

Anexo IX – Termo de Aceite Definitivo do Fornecimento 

 

 

Rio de Janeiro, 06 de maio de 2022. 

 

 

 

 

____________________________ 

Mariângela Menezes 

Presidente da SAMN 
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PROCEDIMENTO DE SELEÇÃO 

 

I - Nº 005/SAMN/2022 

II - TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL  

III - Elemento a fornecer: 

Fornecimento e montagem dos módulos habitáveis acoplados para as áreas de Recebimento 

das Novas Coleções, dos Laboratórios de Conservação e Restauração e Espaços de Reserva 

Temporária do Museu Nacional, incluindo a elaboração de projeto de arquitetura e engenharia 

dos módulos habitáveis acoplados, a execução dos serviços de rede elétrica externa de 

abastecimento dos contêineres, rede hidrossanitária externa de abastecimento dos contêineres 

e rede de lógica, tudo conforme os anexos e especificações técnicas, parte integrante deste Ato 

Convocatório. 

 

ANEXO III 

MEMORIAL DESCRITIVO 

PRÉDIO DE MÓDULOS DO LABORATÓRIO CENTRAL DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO 

CAMPUS DE PESQUISA E ENSINO - MUSEU NACIONAL/UFRJ 

 

1. INTRODUÇÃO 12 

2. INFRAESTRUTURA 13 

2.1. Estrutura 13 

2.2. Rede elétrica externa 13 

2.3. Rede de água externa 13 

2.4. Rede de esgoto externa 13 

3. SUPERESTRUTURA 13 

3.1. Revestimentos 42 

3.2. Painéis de fechamento e pilares 14 

3.3. Pisos 14 

3.4. Forros 14 

3.5. Esquadrias 14 
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3.6. Cobertura 15 

4. INSTALAÇÕES 15 

4.1. Elétrica 15 

4.2. Lógica 16 

4.3. Hidrosanitárias 16 

4.4. Segurança 16 

5. ACESSIBILIDADE 16 

6. EQUIPAMENTOS 17 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

Memorial Descritivo para elaboração de projeto de arquitetura e de engenharia, o fornecimento 

e montagem de containers habitáveis acoplados, execução dos serviços de rede elétrica externa 

de abastecimento dos contêineres, rede hidrossanitárias de abastecimento dos contêineres e 

rede de lógicas, para as áreas de Recebimento das Novas Coleções, dos Laboratórios de 

Conservação e Restauração e Espaços de Reserva Temporária. Trata-se de uma instalação térrea 

totalizando uma área de aproximadamente 630 m², com previsão de utilização por 25 usuários.  

Os projetos deverão ser aprovados pelo contratante e apresentar os registros de 

responsabilidade técnica junto ao CREA (RRT) e/ou CAU (ART). 

Nota: Todos os equipamentos, materiais e produtos especificados neste Termo De Referência 

podem ser substituídos por SIMILARES, desde que tenham rigorosamente a mesma 

especificação técnica, composição, forma, desenho, cor, qualidade, eficiência e desempenho 

técnico em conformidade com normas, métodos e ensaios da ABNT e com a CERTIFICAÇÃO do 

item emitida por órgão oficial. 

Nota 2: A vencedora do certamente deverá considerar os seguintes pontos: 1) A empresa 

contratada oferecerá 1 (um) ano de garantia para os contêineres, contemplando sua estrutura, 

piso, janelas e portas; 2) As luminárias e lâmpadas devem ter uma garantia de 2 (dois) anos; 3) 

Os aparelhos de ar-condicionado deverão ter garantia de ao menos 1 (um) ano; 4) Ao final da 

obra, a Contratada deverá entregar declaração comprometendo-se a cumprir as garantias 

mencionadas nos itens de 1 a 3. 
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2. INFRAESTRUTURA 

2.1. Estrutura 

Pilaretes de concreto com fechamento em alvenaria de tijolo cerâmico, chapisco, emboço e 

pintura na cor concreto. Piso com carga admissível de 300 kg/m² uniformemente distribuídos e 

camada niveladora para aplicação revestimento vinílico e cerâmica nas áreas molhadas 

(contêineres com bancada e pia). 

2.2. Redes Elétrica, Hidrossanitárias e Lógica externas 

Redes externas de elétrica, Hidrossanitárias e lógica devem ser executadas conforme projeto 

executivo - ANEXO II. 

Foi também prevista tubulação seca reserva no projeto de rede elétrica externa, para caso 

futuramente a alimentação em baixa tensão do LCCR parta de outra origem, após as obras da 

subestação principal, e demais edifícios do Campus estejam concluídos. Esta tubulação prevista 

no referido projeto executivo não é escopo da presente licitação. 

 

3. SUPERESTRUTURA 

Nos módulos habitáveis as especificações técnicas devem seguir as Notas Técnicas atualizadas 

do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro (CBMERJ) e atender a NBR 15575:2013 - Desempenho 

de Edificações habitacionais. 

06 (SEIS) MÓDULOS HABITACIONAIS OU MARÍTIMO ACOPLADOS COM BANCADA E PIA 

MEDINDO: 6,00x4,88x3,00 cada (podem apresentar pequenas variações dependendo do 

fornecedor) 

12 (DOZE) MÓDULOS HABITACIONAIS OU MARÍTIMO ACOPLADOS MEDINDO: 6,00x4,88x3,00 

cada (podem apresentar pequenas variações dependendo do fornecedor) 

Quantidade total: 18 módulos duplos 

Dimensões: 

● Pé direito (altura útil) mínimo - 2,60 m 

● Duplo - 6,88 x 4,88 x 3,00 m 

Estas dimensões podem apresentar pequenas variações dependendo do fornecedor, portanto 

variações serão aceitas desde que não acarretem em nenhum prejuízo ao conforto espacial e às 

atividades desenvolvidas no LCCR. 
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3.1. Revestimentos 

Todos os revestimentos internos e externos do prédio de módulos devem atender os requisitos 

de segurança da NT-2 Controle de materiais de acabamento e de revestimento - atualizada do 

CBMERJ. 

 

3.2. Painéis de fechamento e pilares 

Painéis sanduíche com material isolante térmico no interior, tipo PIR ou PUR com 40mm, chapas 

de aço galvanizado externas com espessura de 0,5 mm, com pintura específica para metal em 

poliéster, com alto desempenho e anticorrosiva na cor cinza  (RAL 7040). 

Os paineis em aço galvanizado deverão ser em chapa lisa.   

Pilares em aço de perfil laminado de aproximadamente 3 mm de espessura, calculado conforme 

normatização, para suportar todos os esforços, inclusive pressão do vento e sobrecarga vertical. 

Na cor cinza, com acabamento em pintura eletrostática com tinta de esmalte sintético. 

 

3.3. Pisos 

Os pisos das salas e laboratórios devem ser antiderrapantes, resistentes ao impacto, manchas, 

alto tráfego, de fácil limpeza, à prova de álcool, formol e demais agentes corrosivos. Nivelados 

e com o mínimo de juntas possível. Devem ser em cinza claro. 

● Laboratórios com pia e bancada: cerâmica PEI 5 na cor cinza. 

● Circulações e salas sem pia e bancada: manta vinílica com 1,6mm, 

paviflex na cor cinza. 

● Rampas e acessos: cerâmica PEI 5 na cor cinza. 

3.4. Forros 

Constituído de chapa aço de aço zincada com espessura de 0,5 mm com preenchimento em 

material termoacústico (lã mineral, PIR ou PUR) com acabamento em pintura eletrostática. 

 

3.5. Esquadrias 

Nas salas ou laboratórios as portas devem ser duplas, com dimensões 1,60x2,10m, devidamente 

imunizadas e anti-chamas. Vidros laminados com tratamento. Abaixo o quadro de esquadrias 

com especificações, dimensões e respectivas quantidades.  

QUADRO DE ESQUADRIAS 

especificação dimensão quantidade 
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Porta dupla em madeira ou aço, acabamento em esmalte 

sintético acetinado na cor branco neve. 
1,60 x 2,10 m 20 

especificação dimensão quantidade 

Janela de correr em vidro laminado com esquadrias de 

alumínio e acabamento em pintura esmalte sintético 

acetinado na cor preta. 

1,60 x 1,60 m 

peitoril de 1,00 m 

36 

Suporte para ar condicionado 
0,67x0,41 m 

36 

Total 72 

Total geral 164 

 

Tabela 1: Quadro de Esquadrias 

3.6. Cobertura 

Estrutura para cobertura tipo treliça metálica com telha tipo isotérmica sanduiche, acabamento 

em pintura de proteção isotérmica na cor telha (RAL 8023). As telhas isotérmicas devem possuir 

terminal de acabamento ou finalização com rufo a fim de evitar a degradação do material. 

Os vãos de abertura nas estruturas de treliças devem prever um fechamento que permita a 

passagem de ar, assegurando assim o conforto térmico do interior do edifício. Este fechamento 

pode ser uma tela em aço galvanizado aramada na cor cinza (mesma cor dos módulos habitáveis 

- RAL 7040) com malha pequena a fim de evitar a passagem de animais pelo telhado ou que 

fiquem presos na malha. 

 

4. INSTALAÇÕES 

4.1. Elétrica 

Todos os cabos elétricos, eletrodutos ou conduítes devem ter características de não propagação 

e autoextinção de fogo e com baixa emissão de fumaça. A capacidade e demanda energéticas 

do edifício em função dos aparelhos utilizados devem ser calculadas, prevendo também gerador 

e nobreaks, para manter a segurança no prédio. As canaletas elétricas devem ser em PVC 

antichama tipo Sistema X.  

Deve atender o consumo em 110V e 220V conforme as normas técnicas da ABNT.  
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As áreas devem ser uniformemente iluminadas, sem cantos sombrios nos laboratórios e 

corredores. Luminária de LED. Nível médio de luminância do espaço com 500 lux, temperatura 

de cor 3000K, índice de reprodução de cor acima de 90 – OSRAM ou PHILIPS. 

● Luminária de LED. 500 lux, cor 3000K. 

 

4.2. Lógica 

A instalação de lógica deverá ser executada atendendo às demandas de tráfego e 1 (um) ponto 

de rede cabeados em cada sala, deverá ser previsto uma rede wifi com boa qualidade de sinal 

em todo o edifício, considerando as demandas de uso dos 25 usuários previstos. 

 

4.3. Hidrosanitárias 

Os laboratórios devem possuir bancada úmida conforme indicado na planta baixa anexa a este 

documento.  

• Bancadas: tampo em aço inox com frontispício, base em compensado naval e 

acabamento em revestimento melamínico branco. A parte seca deve suportar até 

60kg/m². 

 

4.4. Segurança 

Devem ser instalados 21 Detectores De Fumaça Com Alarme Unee Classic ou similar, distribuídos 

nos módulos conforme norma técnica. 

Todo o edifício deve ser monitorado 24h por um sistema de câmeras de vigilância, ligados ao 

sistema de Circuito Fechado de TV (CFTV), tendo imagens obrigatoriamente graváveis e 

acessíveis remotamente através da internet. As câmeras devem ter tecnologia IP com qualidade 

mínima aceitável em HD (720p) similar ou superior. O tempo de armazenamento das imagens 

deve ser de no mínimo 60 (sessenta) dias. Preferência por sistema da Intelbrás, já utilizado no 

Campus do Museu, para facilitar a automação. 

 

5. ACESSIBILIDADE 

O edifício deve seguir as normas de acessibilidade previstas na NBR 9050:2015. Devem ser 

considerados acessos adequados, adaptados às condições e cotas do terreno. O acesso principal 

e as saídas de emergência devem possuir rampas com inclinação adequada, com corrimão de 

seção tubular em aço galvanizado, ambos seguindo a NBR 9050/2015. 
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Nota: Os equipamentos, os acessórios e os materiais necessários assim como as referidas 

instalações destes elementos nos módulos habitáveis serão responsabilidade da empresa 

contratada para executar o conjunto de serviços. 

 

6. EQUIPAMENTOS 

Deve ser fornecido e instalado por módulo 02 (dois) aparelhos de ar condicionado de janela de 

12.000 btus, 1 (um) exaustor axial 30 cm Ventisol ou similar. 

 

OBS: As PLANTAS E CORTE referentes a este Projeto serão enviados separadamente. 
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PROCEDIMENTO DE SELEÇÃO 

 

I - Nº 005/SAMN/2022 

II - TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 

III - Elemento a fornecer: 

Fornecimento e montagem dos módulos habitáveis acoplados para as áreas de Recebimento 

das Novas Coleções, dos Laboratórios de Conservação e Restauração e Espaços de Reserva 

Temporária do Museu Nacional, incluindo a elaboração de projeto de arquitetura e engenharia 

dos módulos habitáveis acoplados, a execução dos serviços de rede elétrica externa de 

abastecimento dos contêineres, rede hidrossanitária externa de abastecimento dos contêineres 

e rede de lógica, tudo conforme os anexos e especificações técnicas, parte integrante deste Ato 

Convocatório. 

ANEXO  IV 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 

 

ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO MUSEU NACIONAL - SAMN 

REF. Procedimento de Seleção Nº 005/SAMN/2022 

 

A empresa ......................................................................................., com sede na 

......................................................................, nº ................., C.N.P.J. nº ...........................,  

 

DECLARA, sob as penas da lei, 

- que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para a sua participação no presente 

processo, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

- que a empresa e seu(s) responsável (eis) legal (ais) não são parte em processo criminal ou não 

se encontram envolvidos em acusações de corrupção e/ou improbidade; 

- que inexiste qualquer condenação judicial em Segunda Instância de seu(s) responsável (eis) 

legal (ais) em processos criminais ou de improbidade. 

Local e data 

 

Assinatura do Responsável Legal da Empresa 

(Nome Legível/Cargo/Carimbo do CNPJ) 

OBS.: esta declaração deverá ser original e em papel timbrado do Proponente.  
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PROCEDIMENTO DE SELEÇÃO 

 

I - Nº 005/SAMN/2022 

II - TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 

III - Elemento a fornecer: 

Fornecimento e montagem dos módulos habitáveis acoplados para as áreas de Recebimento 

das Novas Coleções, dos Laboratórios de Conservação e Restauração e Espaços de Reserva 

Temporária do Museu Nacional, incluindo a elaboração de projeto de arquitetura e engenharia 

dos módulos habitáveis acoplados, a execução dos serviços de rede elétrica externa de 

abastecimento dos contêineres, rede hidrossanitária externa de abastecimento dos contêineres 

e rede de lógica, tudo conforme os anexos e especificações técnicas, parte integrante deste Ato 

Convocatório. 

 

ANEXO  V 

 

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DAS CONDIÇÕES TRABALHISTAS PREVISTAS NO ARTIGO 7º, 

XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

 

Eu, ....................................... (nome completo) ...................., representante legal da empresa 

........................................... (razão social) .............................., interessada em participar do 

Procedimento de Seleção n° XXXX/SAMN/2022, promovido pela SAMN, declaro, sob as penas 

da lei, que, a Empresa ............ (razão social)............ encontra-se em situação regular perante o 

Ministério do Trabalho e Emprego, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII, 

do artigo 7°, da Constituição Federal. 

 

Local e data 

Assinatura do Responsável Legal da Empresa 

(Nome Legível/Cargo/Carimbo do CNPJ) 

 

 

OBS.: esta declaração deverá ser original e em papel timbrado do Proponente. 
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PROCEDIMENTO DE SELEÇÃO 

 

I - Nº 005/SAMN/2022 

II - TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 

III - Elemento a fornecer:  

Fornecimento e montagem dos módulos habitáveis acoplados para as áreas de Recebimento 

das Novas Coleções, dos Laboratórios de Conservação e Restauração e Espaços de Reserva 

Temporária do Museu Nacional, incluindo a elaboração de projeto de arquitetura e engenharia 

dos módulos habitáveis acoplados, a execução dos serviços de rede elétrica externa de 

abastecimento dos contêineres, rede hidrossanitária externa de abastecimento dos contêineres 

e rede de lógica, tudo conforme os anexos e especificações técnicas, parte integrante deste Ato 

Convocatório. 

 

ANEXO  VI- MODELO DE ATESTADO DE VISITA 

(em papel timbrado da SAMN) 

 

Atestamos ter conhecido as áreas para execução do fornecimento em referência, verificamos as 

condições existentes e a conformidade da documentação técnica referente ao Procedimento de 

Seleção Nº XXXX/SAMN/2022. Diante disto, declaramo-nos cientes de todas as condições de 

acesso e demais informações necessárias à adequada elaboração da Proposta de Preços, bem 

como para a perfeita execução dos serviços em questão. 

 

Rio de Janeiro, --- de --------- de 2021. 

Razão Social do Proponente 

Técnico Responsável pela Visita 

Cargo: 

CPF e/ou CREA nº: 

 

Assinatura do Técnico Responsável 

___________________________ 

Funcionário da SAMN/Cargo 
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PROCEDIMENTO DE SELEÇÃO 

 

I - Nº 005/SAMN/2022 

II - TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 

III - Elemento a fornecer:  

Fornecimento e montagem dos módulos habitáveis acoplados para as áreas de Recebimento 

das Novas Coleções, dos Laboratórios de Conservação e Restauração e Espaços de Reserva 

Temporária do Museu Nacional, incluindo a elaboração de projeto de arquitetura e engenharia 

dos módulos habitáveis acoplados, a execução dos serviços de rede elétrica externa de 

abastecimento dos contêineres, rede hidrossanitária externa de abastecimento dos contêineres 

e rede de lógica, tudo conforme os anexos e especificações técnicas, parte integrante deste Ato 

Convocatório. 

 

ANEXO VI 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MATERIAIS, CORPO TÉCNICO E EQUIPAMENTOS DISPONÍVEIS 

 

Declaro, sob as penas da lei, que serão disponibilizados para prestação dos serviços, os 

profissionais, equipamentos, materiais e demais elementos necessários à perfeita execução dos 

serviços.  

 

Declaro ainda que será disponibilizada equipe suficiente de técnico(s), além de equipamentos e 

materiais necessários e suficientes para acompanhamento dos Projetos que deverão ocorrer 

concomitantemente. 

 

Local e data 

Assinatura do Responsável Legal da Empresa 

(Nome Legível/Cargo/Carimbo do CNPJ) 

 

OBS.: esta declaração deverá ser original e em papel timbrado do Proponente. 
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PROCEDIMENTO DE SELEÇÃO 

 

I - Nº 005/SAMN/2022 

II - TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 

III - Elemento a fornecer:  

Fornecimento e montagem dos módulos habitáveis acoplados para as áreas de Recebimento 

das Novas Coleções, dos Laboratórios de Conservação e Restauração e Espaços de Reserva 

Temporária do Museu Nacional, incluindo a elaboração de projeto de arquitetura e engenharia 

dos módulos habitáveis acoplados, a execução dos serviços de rede elétrica externa de 

abastecimento dos contêineres, rede hidrossanitária externa de abastecimento dos contêineres 

e rede de lógica, tudo conforme os anexos e especificações técnicas, parte integrante deste Ato 

Convocatório. 

 

ANEXO VIII 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 

ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO MUSEU NACIONAL – SAMN 

 

Att: Comissão de Seleção 

 

Atendendo ao chamado para participar do Procedimento de Seleção Nº 005/SAMN/2022, 

estamos apresentando Proposta de Preço para o fornecimento e montagem dos módulos 

habitáveis para as áreas de Recebimento das Novas Coleções, dos Laboratórios de Conservação 

e Restauração e Espaços de Reserva Temporária do Museu Nacional, incluindo a execução dos 

serviços de rede elétrica externa de abastecimento dos contêineres, rede de água externa de 

abastecimento dos contêineres, e rede de esgoto (sanitária) externa de abastecimento dos 

contêineres, tudo conforme os anexos e especificações técnicas, parte integrante deste Ato 

Convocatório, declarando expressamente o seguinte: 

 

I - Assumimos todos os custos de preparação e apresentação da proposta e a SAMN não será, 

em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do 

resultado deste Procedimento de Seleção; 
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II - Recebemos todos os documentos e informações necessárias à elaboração da proposta de 

preços e declaramos que o proposto atende, na íntegra, às exigências contidas neste 

Procedimento de Seleção; 

 

III - É responsabilidade desta empresa a fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer fase do Procedimento de Seleção; 

 

IV - Concordamos, sem qualquer restrição, com as condições estabelecidas, comprometendo-

nos a prestar os serviços de acordo com o estabelecido neste Procedimento de Seleção e seus 

anexos; 

 

V - A proposta de preço tem prazo de validade de  no mínimo de 60 (sessenta) dias corridos a 

contar da data da sua entrega; 

 

VI - O Preço inclui todos os custos diretos e indiretos relativos ao objeto contratado, sem se 

limitar à entrega dos itens mão-de-obra, encargos trabalhistas, sociais e previdenciários, 

tributos (impostos, taxas e contribuições), garantia, seguros, serviços, transporte, alimentação 

e demais encargos pertinentes ao cumprimento integral do objeto deste Procedimento de 

Seleção e seus Anexos. 

 

VII - O(s) procurador(es) da empresa que assinará(ão) o Contrato é (são) o(s) Sr(s). 

__________________ RG n° _____________ CPF n° ____________. 

 

VIII - O prazo de início dos serviços é imediato, a contar da data de assinatura do Contrato e para 

sua execução. 

 

IX - O valor total desta proposta é de é de R$----------------- (--------------------). 

 

(localidade e data) 

(assinatura autorizada do Proponente) 
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PROCEDIMENTO DE SELEÇÃO 

 

I - Nº 005/SAMN/2022 

II - TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 

III - Elemento a fornecer:  

Fornecimento e montagem dos módulos habitáveis acoplados para as áreas de Recebimento 

das Novas Coleções, dos Laboratórios de Conservação e Restauração e Espaços de Reserva 

Temporária do Museu Nacional, incluindo a elaboração de projeto de arquitetura e engenharia 

dos módulos habitáveis acoplados, a execução dos serviços de rede elétrica externa de 

abastecimento dos contêineres, rede hidrossanitária externa de abastecimento dos contêineres 

e rede de lógica, tudo conforme os anexos e especificações técnicas, parte integrante deste Ato 

Convocatório. 

 

ANEXO  IX 

 

MINUTA DO CONTRATO DE FORNECIMENTO 

 

CONTRATANTE: ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO MUSEU NACIONAL – SAMN, com sede na Rua das 

Marrecas nº 40 complemento sala 413 Parte – Centro – Rio de Janeiro - RJ, inscrita no CNPJ sob 

nº ----------------------------, Inscrição Municipal nº --------------------, neste ato representada nos 

termos de seu Estatuto. 

 

CONTRATADA: ..................................., com sede na cidade de ............, Estado de ............., na 

Rua.............. nº ....., CEP .................., tel .............., fax ................, inscrita no CNPJ sob nº 

........................., Inscrição Estadual nº ...................., Inscrição Municipal nº ...................., neste 

ato representada pelo Sr. ....................., (cargo), RG nº ............. e CPF nº ........................,  

 

As partes acima qualificadas resolvem, de comum acordo, celebrar o presente Contrato, 

mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
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1.1 - O presente Contrato tem por objeto o fornecimento e montagem dos módulos habitáveis 

execução dos serviços de rede elétrica externa de abastecimento dos contêineres, rede de água 

externa de abastecimento dos contêineres, rede de esgoto (sanitária) externa de abastecimento 

dos contêineres, para as áreas de Recebimento das Novas Coleções, dos Laboratórios de 

Conservação e Restauração e Espaços de Reserva Temporária, tudo conforme o Procedimento 

de Seleção Nº 005/SAMN/2022 e seus anexos, que fazem parte do presente instrumento, 

independente de sua transcrição. 

1.1.1 - Esta contratação se efetiva no âmbito de projeto cultural aprovado na Lei Federal de 

Incentivo à Cultura – PRONAC 170378 – Museu Nacional: Conservação de Acervo e Nova 

Museografia.. 

1.2 - Integram também o presente Contrato, independente de transcrição, toda a 

documentação pertinente ao Procedimento de Seleção Nº 005/SAMN/2022, a Proposta de 

Preços da Contratada, a Proposta de Serviço e o Cronograma Físico Financeiro. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

2.1 - Respeitar e fazer respeitar as normas atinentes ao funcionamento da SAMN e aquelas 

relativas às contratações que norteiam o presente instrumento; 

2.2 - Seguir as especificações do Anteprojeto fornecido pelo Escritório Técnico do Museu 

Nacional/UFRJ. 

2.3 - Elaborar e executar o Projeto Executivo de acordo com o Anteprojeto; 

2.4 - Sanar eventuais irregularidades ou correções apontadas pela SAMN sem ultrapassar os 

prazos acordados; 

2.5 - Realizar o fornecimento decorrente deste Contrato dentro do mais elevado padrão 

profissional, com competência, ética e integridade; 

2.6 - Apresentar a Ficha Técnica e a Certificação dos módulos adquiridos; 

2.7 – Apresentar o Cronograma Físico Financeiro compatibilizado dos serviços de entrega e 

montagem dos módulos habitáveis 

2.8 - Valer-se de pessoal selecionado e de comprovada competência técnica e bom 

comportamento, que deverá obedecer às normas internas da SAMN, no que se refere a 

execução do presente Contrato; 

2.9 - Cuidar da regularidade obrigacional derivada do vínculo e subordinação com o pessoal 

envolvido direta ou indiretamente na execução deste Contrato; 
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2.10 – Programar a entrega dos módulos no Campus de Pesquisa e Ensino do Museu Nacional/ 

UFRJ na Avenida Bartolomeu de Gusmão, 875 – São Cristóvão – Rio de Janeiro – RJ, CEP: 20.941-

160 com a devida antecedência, para que a Contratatante desloque um representante que, 

acompanhado do preposto da Contratada, realizará o recebimento formal dos módulos. 

2.11 – Zelar para que os documentos que serão entregues à SAMN relativos aos projetos 

estejam em língua portuguesa, em conformidade com padrões oficiais da ABNT e, no que 

couber, em Autocad versão 2014 e em PDF; devendo toda a documentação ser gerada em meio 

digital e impresso em no mínimo 3 (três) vias, inclusive plotagens; 

2.12 - Respeitar e estar atenta às Normas ABNT, Instruções Normativas e Legislações pertinentes 

e aos parâmetros específicos impostos pelo IPHAN no âmbito do cumprimento de suas 

obrigações; 

2.13 – Cumprir as exigências para obter as Certificações do Corpo de Bombeiros e/ou 

adequações necessárias; 

2.14 – Fornecer as Licenças pertinentes dos orgãos licenciadores no âmbito municipal e 

estadual. 

2.15 – Fornecer o Projeto e Laudo no Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro 

(CBMRJ). 

2.16 - Legalizar os projetos junto a todos os órgãos competentes e atender às exigências da 

fiscalização destes órgãos. 

2.17 – Responsabilizar-se por toda a documentação, aprovação e licenciamento em qualquer 

fase, em todas as instâncias e órgãos competentes, sendo sua obrigação entregá-la à SAMN 

regular e livre de qualquer embaraço e pronto para execução das obras 

2.18 - Observar as orientações a serem fornecidas pela Contratante quanto ao descritivo das 

notas fiscais antes de cada emissão.; 

2.19 - Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para o Procedimento de 

Seleção que deu origem ao presente Contrato; 

2.20 - Ressarcir a SAMN por todo e qualquer prejuízo, seja ele financeiro ou de outra natureza, 

quando este for provocado por negligência, imperícia ou imprudência da Contratada, seus 

sócios, administradores, empregados, prepostos, subcontratados e/ou terceiros sob sua 

responsabilidade ou supervisão, assegurado o direito de defesa; 

2.21 - Designar interlocutor responsável para atuar como seu representante na execução do 

Contrato; 
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2.22 - Submeter todos os produtos aos representantes do Museu Nacional/Universidade Federal 

do Rio de Janeiro e da Associação Amigos do Museu Nacional (SAMN) para que efetuem 

comentários e/ou aprovem; 

2.22.1 – Após o recebimento de qualquer documento comentado, a Contratada deverá revisá-

lo para incorporação dos comentários e reenviá-los para verificação em, no máximo, 5 (cinco) 

dias úteis; 

2.22.2 – Os comentários atendidos receberão da SAMN o documento de volta com o “status” 

de aprovado. 

2.23 - Cumprir as datas limite previamente estabelecidas no Cronograma Físico Financeiro e dar 

ciência do andamento do fornecimento sempre que solicitada pela Contratante. 

2.24 - Garantir que todos os funcionários estejam uniformizados e porte crachá com a 

identificação com o nome da empresa e o cargo, além do uso de EPIs necessários para o 

desenvolvimento da respectiva função. Caso o funcionário seja advertido em mais de uma 

ocasião por falta do uso de EPIs, ou por ter sido considerado negligente com as solicitações em 

relação à segurança, este deverá ser retirado imediatamente do Canteiro de Obra após 

solicitação da SAMN ou da Contratada. 

2.25 - Retirar das Obras qualquer empregado ou pessoa que trabalhe sob a sua responsabilidade 

ou supervisão caso seu comportamento não seja compatível com as disposições deste 

instrumento ou caso a referida pessoa seja considerada indesejada ou inconveniente, de acordo 

com exclusivo julgamento da SAMN, arcando com todos e quaisquer custos e despesas 

relacionadas com tal remoção, independentemente de sua natureza. 

2.26 - Transportar o seu pessoal para os locais de trabalho em veículos apropriados de acordo 

com legislação vigente; 

2.27 – É norma absoluta, irrenunciável e essencial para o vigor do presente Contrato que a 

Contratada, seus sócios, administradores, empregados, prepostos, subcontratados e/ou 

terceiros sob a sua responsabilidade ou supervisão que, uma vez que tenham acesso às 

dependências da SAMN, suas informações ou seus documentos: 

2.27.1 - Observem rigorosamente as normas de segurança e portem EPI - Equipamentos 

de Proteção Individual; 

2.27.2 - Obedeçam às orientações de uso correto de equipamentos e restrições de 

circulação da SAMN e qualquer de seus empregados, funcionários ou prepostos; 
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2.27.3 – Obedeçam às orientações de uso correto de equipamentos e restrições de 

circulação da SAMN e qualquer de seus sócios, administradores, empregados, prepostos, 

subcontratados e/ou terceiros sob sua responsabilidade ou supervisão; 

2.27.4 - Observem as normas adotadas de SMS - Segurança, Meio Ambiente e Saúde; 

2.27.5 - Abstenham-se de registrar, de qualquer forma, as informações, documentos, 

operações e dependências da SAMN sem que tenham autorização a tanto ; 

2.28 - Manter total confidencialidade quanto aos dados e informações de que venham a tomar 

conhecimento na prestação dos serviços, de propriedade exclusiva do Contratante, devendo ser 

considerados e tratados de maneira sigilosa, respondendo civil e criminalmente pelos prejuízos 

causados pelo eventual vazamento de quaisquer dados e informações objeto deste Contrato; 

2.29 – Disponibilizar para as reuniões na sede da SAMN o corpo técnico responsável pela pauta 

a ser tratada.  

2.30 - Colocar a placa de obra indicando o responsável técnico. 

2.31 Não colocar nenhuma placa nas Obras que não seja a sua, ou as exigidas pelas autoridades 

Municipais, Estaduais ou Federais; 

2.32 - Prever a adoção de medidas mitigadoras de impacto no que diz respeito à legislação 

ambiental e que coloquem em risco a certificação LEED das obras do Museu Nacional, bem como 

todos os estatutos e regulamentações federais, estaduais e municipais relacionados com a 

saúde e a segurança. Quaisquer materiais ou serviços a serem realizados que venham, 

eventualmente, a agredir o meio ambiente deverão ser submetidos previamente pela 

Contratada à aprovação formal dos órgãos ambientais; 

2.33 - Complementar equipe e equipamentos se ficar constatada pela Contratante a sua 

insuficiência, objetivando o cumprimento dos prazos previstos no presente Contrato, sem gerar, 

com isso, custo adicional à Contratante; 

2.34 - Executar, sem quaisquer encargos adicionais, mesmo no caso em que não haja nenhuma 

disposição expressa nesse sentido, tudo o que for necessário para a realização e aprovação 

completa do fornecimento objeto deste Contrato, em conformidade com projetos, memoriais e 

anexos, incluindo-se todos os trabalhos preparatórios ou acessórios para a implantação e 

execução dos trabalhos. 

2.35 - Entregar a SAMN todos os Certificados de Garantia dos equipamentos instalados nos 

módulos habitáveis. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
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3.1 - Efetuar os pagamentos devidos nos prazos regulares, depois de verificada sua regularidade 

fiscal; 

3.2 - Promover o acompanhamento do processo qualitativo de elaboração das minutas dos 

Projetos Executivo;  

3.3 - Aprovar as minutas dos Projetos Executivos e retornar à Contratada dentro dos prazos 

acordados; 

3.4 - Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela Contratada; 

3.5 – Acompanhar, manter e verificar o respeito às normas e padrões aplicáveis; 

3.6 – Acompanhar por meio do Escritório Técnico do Museu Nacional todos os processos e 

projetos, realizando reuniões periódicas para tomada de decisões específicas. 

3.6.1 - Caberá ao Escritório Técnico do Museu Nacional propor e solicitar acréscimos e 

modificações, respeitados os limites legais e operacionais dos projetos e serviços/obras. 

3.7 - Facilitar o acesso da Contratada tanto às informações inerentes ao fornecimento e 

montagem quanto às visitas nas áreas, se necessário. 

3.8 - Notificar a Contratada qualquer anormalidade verificada quando do recebimento do objeto 

contratual. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DOS PRAZOS CONTRATUAIS 

 

4.1 - O prazo de vigência do presente Contrato será de até 12 (doze) meses consecutivos 

contados da data de assinatura deste Instrumento; 

4.1.1 – este prazo poderá ser prorrogado mediante justificativa prévia e acordo entre as 

partes. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO 

 

5.1 - Pelo cumprimento total do Contrato será devido pela SAMN à Contratada o preço total fixo 

e irreajustável de até [...] (“Preço”), conforme Proposta de Preços, Planilha Orçamentária e 

Cronograma Físico-Financeiro anexos a este Contrato. Pelo valor do Contrato, a Contratada 

assegura o cumprimento exato do escopo, por si ou pelos terceiros. 

5.2 - O Preço será pago em [...] parcelas mensais conforme Cronograma Físico-Financeiro em 

anexo, no prazo de até 10 (dez) dias corridos após o recebimento e aprovação pela SAMN do 
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Relatório Mensal de Atividades, que deverá ser entregue pela Contratada à SAMN em até 10 

(dez) dias corridos antes do envio da Nota Fiscal isenta de erros. 

5.2.1 – A SAMN terá 5 (cinco) dias uteis para análise e comentário do Relatório Mensal de 

Atividades e a Contratada terá 5 (cinco) dias úteis para entrega das correções solicitadas. 

5.2.2 - A primeira parcela será liberada após a aprovação do Plano de Gerenciamento e 

Análise Técnica dos Projetos, conforme o Cronograma Físico-Financeiro em anexo, bem 

como a entrega por parte da Contratada da ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) ou 

RRT (Registro de Responsabilidade Técnica), do CREA (Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia) e CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), respectivamente, pagas em nome 

dos profissionais, engenheiros e arquitetos, envolvidos direta ou indiretamente nesta 

contratação. 

5.2.3 - Sobre o montante dos serviços prestados, no ato do pagamento, serão efetuadas as 

retenções de tributos previstas em lei, de acordo com a espécie do serviço. 

5.3 - O Preço inclui todos os custos diretos e indiretos relativos ao objeto contratado, sem se 

limitar à entrega dos itens mão-de-obra, encargos trabalhistas, sociais e previdenciários, 

tributos (impostos, taxas e contribuições), garantia, seguros, serviços, transporte, alimentação 

e demais encargos pertinentes ao cumprimento integral do objeto deste Procedimento de 

Seleção e seus Anexos.  

5.3.1 - Nenhum pleito ou reivindicação de reajuste ou acréscimo no Preço será considerado 

para o escopo objeto deste Contrato. 

5.4 – Aprovado o Relatório Mensal de Atividades, a Contratada emitirá o documento fiscal de 

cobrança, que deverá ser encaminhado ao e-mail: administrativo@samn.org.br, devendo 

constar da Nota Fiscal os dados bancários para liquidação e o seguinte descritivo Referente ao 

contrato para fornecimento de módulos habitáveis para as áreas de Recebimento das Novas 

Coleções, dos Laboratórios de Conservação e Restauração e Espaços de Reserva Temporária - 

projeto Museu Nacional: Conservação de Acervo e Nova Museografia - PRONAC 170378. 

  

5.5 - Os documentos de cobrança, sem erros, deverão ser encaminhados para faturamento 

conforme segue: 

Associação Amigos do Museu Nacional –SAMN 

Rua das Marrecas nº 40 - sala 413 - Parte -Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20031-120 

# CNPJ: 30.024.681/0001-99  

# Inscrição Estadual: 78.560.860 5.5 
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5.6 - O pagamento eventualmente realizado com atraso por responsabilidade da SAMN sofrerá 

a incidência de atualização financeira de 0,5% (cinco décimos de ponto percentual) simples ao 

dia, calculado pro rata die na data do efetivo pagamento.  

5.7 - É vedada a extração de duplicatas em razão dos Serviços ou a emissão pela Contratada de 

qualquer outro documento apto a ensejar protesto contra a SAMN.  

5.8 - O pagamento das faturas emitidas pela Contratada não implicará aceitação do 

fornecimento nem impedirá a SAMN de discutir qualquer item da fatura ou do Relatório Mensal 

de Atividades. 

 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA FISCALIZAÇÃO 

 

6.1 - Caberá à SAMN fiscalizar e acompanhar o cumprimento da execução do Contrato com 

vistas ao recebimento a contento do objeto contratado.  

6.2 - A fiscalização e o acompanhamento exercidos pelo Escritório Técnico da SAMN estarão a 

cargo de representantes especialmente designados. 

6.3 - A SAMN comunicará à Contratada, por escrito, as deficiências porventura verificadas na 

execução do presente Contrato para imediata correção, sem prejuízo das penalidades cabíveis. 

6.4 - A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 

Contratada e empresas subcontratadas pelos danos causados à SAMN ou a terceiros resultantes 

de ação ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus seus sócios, administradores, 

empregados, prepostos, subcontratados e/ou terceiros sob sua responsabilidade ou supervisão 

decorrentes da execução do objeto deste Contrato. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA– DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL 

7.1 – Para garantia do integral cumprimento das obrigações decorrentes deste Contrato, a 

Contratada deverá prestar garantia, até 10 (dez) dias após a assinatura do respectivo 

Instrumento, em uma das modalidades abaixo relacionadas, no valor de R$--------- (-------- reais), 

equivalentes a 5% (cinco por cento) do valor global do Contrato: 

7.1.1 – Caberá à Contratada optar por uma das seguintes modalidades de garantia: caução em 

dinheiro ou títulos da dívida pública, devendo estes terem sido emitidos sob a forma escritural, 

mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco 
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Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério 

da Fazenda; Fiança bancária; ou Seguro-garantia. 

7.1.2 – No caso da utilização da garantia pela Contratante, a Contratada obrigar-se-á a fazer a 

respectiva reposição, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data em que for 

notificada. 

7.1.3 – Quando a garantia for prestada sob a forma de fiança bancária, a Carta de Fiança deverá 

ter validade mínima igual ao prazo inicial do Contrato, com declaração expressa de renúncia do 

fiador aos benefícios do art. 827 do Código Civil Brasileiro, assim como conter cláusula de 

prorrogação automática, até que a Contratante confirme o cumprimento integral das 

obrigações da Contratada. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DA REDUÇÃO E SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO 

 

8.1 - A SAMN poderá requerer a redução do fornecimento, a suspensão temporária do 

fornecimento, ou de qualquer parte deste, à sua escolha e mediante notificação escrita à 

Contratada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 

8.1.1 - Caso a SAMN requeira a redução do fornecimento ou a suspensão temporária 

mencionada acima, deverá reembolsar à Contratada e às subcontratadas por todos os custos 

incorridos até a data da interrupção, na medida em que estes derivarem da referida redução 

ou suspensão das atividades, considerando que os custos deverão ser devidamente 

comprovados pela Contratada e aprovados pela SAMN. 

8.1.2 - O reembolso dos custos de desmobilização e nova mobilização, caso solicitada, e o 

pagamento dos custos de redução ou suspensão dos Serviços, conforme disposto acima, 

constituirão compensação total por todo e qualquer custo e despesa que a Contratada 

incorra como consequência de qualquer redução ou suspensão das atividades. 

8.1.3 – Considerando que qualquer interrupção terá como consequência a demissão de pessoal 

do quadro da Contratada, a Contratada retomará os serviços com novos profissionais com 

qualificação técnica igual ou superior aos que forem substituídos, e que deverão ser aprovados 

pela SAMN. A retomada dos serviços com os mesmos profissionais que lhe prestavam serviços 

anteriormente à data da interrupção poderá ocorrer se esses profissionais estiverem 

disponíveis. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES 
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9.1 - Inadimplências atribuíveis à Contratada estarão sujeitas às penalidades previstas neste 

Contrato, assegurado o direito de defesa no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar do recebimento 

da correspondente notificação, sem prejuízo da possibilidade de a SAMN resolver o presente 

Contrato nos termos avençados na cláusula de extinção do contrato abaixo. 

9.2 - Pela inexecução total ou parcial deste Contrato o inadimplente arcará com as obrigações 

contratuais daí resultantes e pelas perdas e danos ocasionalmente causados à outra parte ou a 

terceiros. 

9.2.1 - O atendimento dos objetivos maiores e intermediários é essencial para que sejam 

considerados prestados os serviços contratados. 

9.3 - Em notificação escrita, e sem prejuízo da faculdade de rescindir este Contrato, a 

Contratante poderá aplicar à Contratada as seguintes multas moratórias: 

9.3.1 - Pelo não cumprimento de exigência contratual ou solicitação da Contratante, depois 

de esgotado o prazo por ela estabelecido em notificação por escrito: 

9.3.1.1 - Pela primeira vez: 0,5% (cinco décimos percentuais), por dia, incidentes sobre o 

valor total do Contrato; 

9.3.1.2 - Pela ocorrência da segunda vez e nas reincidências: 1% (um por cento), ao dia, 

incidentes sobre o valor total do Contrato. 

9.3.2 - Pelo não cumprimento do prazo contratual: 1% (um por cento), ao dia, incidentes sobre 

o valor total do Contrato. 

9.4 - O montante correspondente à soma dos valores básicos das multas moratórias será 

limitado a 10% (dez por cento) do equivalente ao valor total global deste Contrato. 

9.5 – O Contratante poderá aplicar à Contratada as multas compensatórias, respondendo ainda 

a Contratada por qualquer indenização suplementar no montante equivalente ao prejuízo 

excedente que causar, na forma do Parágrafo Único do art. 416, do Código Civil. 

9.6 - O atraso injustificado no cumprimento das obrigações sujeitará a Contratada à multa diária 

de mora de 2% (dois por cento) por dia útil que exceder o prazo, sobre o saldo não atendido, 

respeitados os limites da lei civil e sem prejuízo da possibilidade de rescisão unilateral do 

Contrato pela SAMN e aplicação das sanções previstas no Procedimento de Seleção e na 

legislação aplicável à matéria. 

 

CLÁUSULA DECIMA  - DAS FORMAS DE EXTINÇÃO DO CONTRATO 
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10.1 - O descumprimento de qualquer das cláusulas estabelecidas, ou a entrega de item que 

não se coadune com os objetivos e especificações anteriormente estabelecidos, ensejarão em 

conjunto ou isoladamente, a ruptura contratual.  

10.2 - A declaração de resolução contratual deve ser comunicada expressamente à outra Parte, 

com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, acompanhada da exposição dos motivos que a 

ensejaram, estabelecendo as Partes que a simples correspondência mediante recibo é suficiente 

para a efetivação da referida comunicação. 

10.2.1 - Quando uma das partes for notificada da ocorrência de situação que permite a 

resolução contratual, ser-lhe-á garantido o prazo de 10 (dez) dias úteis para defesa.  

10.3 - Considerar-se-á também extinto o presente Contrato na ocorrência das seguintes 

circunstâncias:  

10.3.1 - Pelo adimplemento de seus termos;  

10.3.2 - Por acordo mútuo das partes;  

10.3.3 - Por denúncia pela SAMN com 30 (trinta() dias de antecedência, aplicando-se, nesta 

hipótese, o quanto segue: 

10.3.3.1 - Caso a SAMN denuncie o Contrato, deverá reembolsar à Contratada e às 

subcontratadas todos os cursos comprovadamente incorridos até a data da resilição, na 

medida em que estes derivarem da resilição e forem aprovados pela SAMN. 

10.3.3.2 - O reembolso dos custos de desmobilização constituirá compensação total por todo 

e qualquer curso e despesa que a Contratada incorra como consequência da resilição. 

10.3.4 - Por culpa de alguma das partes caracterizada por descumprimento contratual 

essencial;  

10.3.5 - Pela evidência antecipada de que os objetivos que motivaram a presente 

contratação não serão alcançados por via de sua execução; 

10.3.6 - - Pela cessão ou subcontratação parcial do seu objeto sem a prévia e expressa 

anuência da SAMN, bem como a associação, fusão, cisão ou incorporação da contratada sem 

a prévia comunicação à SAMN. 

10.4 - A SAMN poderá cancelar, a qualquer momento, o Contrato em questão, sem ônus para si 

própria, caso venha a ser constatada a utilização de mão de obra infantil ou trabalho escravo o 

processo produtivo do Contratado ou de empresa subcontratada, sugerindo a SAMN que seus 

fornecedores participem de programas ou atividades que visem erradicar o trabalho infantil na 

cadeia produtiva.  
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10.5 - Resolvido o Contrato, a SAMN imitir-se-á na posse imediata e exclusiva dos serviços 

executados, entregando-os a terceiros, independentemente de autorização judicial e sem 

qualquer consulta ou interferência da Contratada, que responderá na forma legal, conforme o 

art. 249 e seu Parágrafo Único, do Código Civil, e contratual pela infração ou execução 

inadequada que tenha dado causa à resolução.  

10.5.1 - Neste caso, fica a Contratada obrigada a reembolsar a SAMN pelo que esta tiver de 

despender além do valor contratual e a ressarcir perdas e danos que ela venha a sofrer em 

consequência da resolução. 

10.6 - A resolução acarretará a retenção dos créditos referentes aos serviços prestados 

decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuízos causados à SAMN. Caso a SAMN já tenha 

efetuado os pagamentos de todas as importâncias devidas à Contratada, ou não havendo 

possibilidade de compensação satisfatória, assistirá à SAMN o direito de cobrar judicialmente 

tais obrigações da Contratada. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 

 

11.1 - A Contratada será a única responsável por todo e qualquer ato ou omissão relacionado a 

este Contrato que possa gerar responsabilidade de natureza civil, criminal, tributária, 

trabalhista, previdenciária ou ambiental em decorrência da prestação dos serviços, arcando com 

todos os custos, indenizações e compensações decorrentes de sua responsabilidade.  

11.2 - Para evitar dúvidas, a Contratada será a única responsável perante os órgãos e 

representantes do Poder Público e terceiros por eventuais danos ao patrimônio histórico e 

artístic e ao meio ambiente causados por comprovada ação ou omissão sua, o, a Contratada 

desde já assume a total responsabilidade pela reparação imediata e completa dos danos 

conforme determinado pela SAMN, isentando expressamente a SAMN de qualquer ônus ou 

responsabilidade. 

11.2. a Contratada será a única responsável perante os órgãos e representantes do Poder 

Público e terceiros por eventuais danos ao meio ambiente e causados por comprovada ação ou 

omissão sua, de seus sócios, administradores, empregados, prepostos, subcontratados e/ou 

terceiros sob sua responsabilidade ou supervisão, e deverá tomar todas as medidas e 

procedimentos cabíveis a fim de afastar qualquer agressão, perigo ou risco de tais danos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA  - ADITAMENTO CONTRATUAL 
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12.1 - O presente Contrato poderá ser aditado mediante acordo expresso, prévio e por escrito 

entre as Partes na forma aqui prevista. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - RELAÇÕES TRABALHISTAS 

 

13.1 - A prestação dos serviços não criará, em hipótese alguma, qualquer vínculo contratual ou 

empregatício entre a SAMN e os sócios, administradores, empregados, prepostos, 

subcontratados e/ou terceiros sob a responsabilidade da Contratada, eis que estes continuarão 

subordinados à Contratada, a quem incumbirá a exclusiva responsabilidade pelo pagamento dos 

salários, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, tributos e outros acréscimos 

pertinentes.  

13.2 - Na hipótese de a SAMN vir a figurar no polo passivo em reclamação trabalhista movida 

por administradores, empregados, prepostos, subcontratados e/ou terceiros sob a 

responsabilidade da Contratada, obriga-se a Contratada a ressarcir toda e qualquer despesa 

incorrida pela Contratada e pela SAMN em razão dessa reclamação trabalhista, incluindo-se 

honorários advocatícios, ônus sucumbenciais e custas judiciais.  

13.2.1 - A Contratada deverá envidar os seus melhores esforços para de pronto excluir a 

SAMN da lide e assumir o polo passivo da ação trabalhista desde o início até a sua finalização, 

isentando a SAMN de qualquer responsabilidade, sem prejuízo da SAMN, quando entender 

conveniente, reter todo e qualquer pagamento devido à Contratada para fins de consignar 

tais valores no juízo da ação contra ela movida, de forma a assegurar o fiel adimplemento do 

Contrato.  

13.3 - A presente cláusula perdurará mesmo após o término da vigência do presente 

instrumento até prescreverem os eventuais direitos objeto das ações trabalhistas de acordo 

com a legislação em vigor. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR 

 

14.1 - Se a execução, por qualquer das Partes, de qualquer obrigação decorrente deste Contrato 

for impossibilitada ou atrasada por um evento de força maior ou caso fortuito, assim definidos 

os eventos que estão além do controle razoável da Parte e são imprevisíveis, incluindo 

fenômeno da natureza, calamidade (inclusive a pandemia do Covid-19) ou ação extraordinária 
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adotada pelo poder público, a referida Parte ficará desobrigada de cumprir a obrigação afetada 

pelo evento de força maior ou caso fortuito até que o impacto de tal evento cesse.  

14.2 - A Parte que invocar força maior ou caso fortuito deverá, em até quarenta e oito (48) horas 

da ocorrência do respectivo evento, notificar por escrito a outra Parte do fato e implementar 

medidas razoáveis para minimizar ou remover os efeitos do acontecimento, visando retomar a 

execução das obrigações afetadas dentro do mais breve espaço de tempo possível.  

14.3 - A Parte que invocar força maior ou caso fortuito não será responsável por qualquer dano 

ou perda que a outra Parte venha a sofrer pela inexecução ou atraso na execução de qualquer 

obrigação afetada pela força maior ou caso fortuito enquanto perdurar o evento. 

14.4 - Fica desde já acordado que (a) greves promovidas pelos empregados da Contratada, de 

seus subcontratados e/ou de terceiros trabalhando sob sua responsabilidade ou supervisão e 

(b) condições climáticas e meteorológicas que não sejam consideradas anormais ou 

extraordinárias para a estação do ano ou local onde os Serviços serão executados não deverão 

ser consideradas caso fortuito para os fins deste Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – CONFIDENCIALIDADE 

 

15.1 - Todas as informações reveladas pela SAMN à Contratada ou que venham a ser do 

conhecimento da Contratada durante o Procedimento de Seleção que resultou na presente 

contratação deverão ser tratadas pela Contratada, por seus sócios, administradores, 

empregados, prepostos, subcontratados e/ou terceiros sob a sua responsabilidade como 

informações estritamente confidenciais, não devendo ser usadas para objetivos estranhos à 

presente contratação nem reveladas a qualquer órgão ou pessoa, exceto se essa revelação vier 

a ser autorizada por escrito pela SAMN ou exigida por lei ou por determinação judicial. 

15.1.1 - As restrições previstas no item acima não serão aplicadas às informações que: (a) 

estejam ou venham a cair em domínio público por qualquer razão que não o 

descumprimento do aqui disposto pela Contratada, seus sócios, administradores, 

empregados, prepostos, subcontratados e/ou terceiros sob a sua responsabilidade; ou (b) 

tenham sido obtidas pela Contratada em bases não confidenciais de terceiros que não 

tenham se obrigado a manter tais informações em caráter sigiloso. 

15.2 - A CONTRATADA se compromete a não revelar a terceiros, sem prévia e expressa 

autorização escrita da SAMN, qualquer cláusula ou condição deste Contrato. 
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15.3 – As obrigações ora pactuadas permanecerão em vigor por um período de 2 (dois) anos 

após o término deste Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DA ONEROSIDADE EXCESSIVA, DO DESEQUILÍBRIO DA EQUAÇÃO 

ECONÔMICO-FINANCEIRA DO CONTRATO E DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO  

 

 

16.1 - Em ocorrendo situação superveniente e imprevisível que gere onerosidade excessiva para 

qualquer uma das Partes, a Parte prejudicada poderá pedir a resolução deste Contrato. As 

Partes, contudo, poderão manter vigente este Contrato caso cheguem, mediante negociação, a 

um consenso quanto à revisão das obrigações contratuais ou das prestações para seus 

adimplementos.  

16.2 - Em ocorrendo fato superveniente, extraordinário, irresistível e imprevisto que altere o 

equilíbrio da equação econômico-financeira original deste Contrato, as Partes poderão 

renegociar as suas condições para que se retorne à equação comutativa originária, utilizando-

se, para tanto, as provas apresentadas pela Contratada e pela SAMN e a Planilha de Preços que 

consta no Contrato.  

16.3 - Durante a condução da renegociação, as Partes continuarão a cumprir suas respectivas 

obrigações avençadas neste instrumento. 

16.4 - Se, depois de celebrado o Contrato, sobrevier a uma das Partes contratantes diminuição 

em seu patrimônio capaz de comprometer ou tornar duvidosa a prestação pela qual se obrigou, 

pode a outra recusar-se à prestação que lhe incumbe até que aquela satisfaça a que lhe compete 

ou dê garantia bastante de satisfazê-la. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA– DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

 

17.1 - Todos os projetos, plantas, desenhos, estudos, relatórios e outros documentos elaborados 

pela Contratada ou por terceiros trabalhando sob sua responsabilidade ou supervisão para 

execução dos serviços serão e permanecerão sob a propriedade exclusiva da SAMN. Tais 

projetos, plantas, desenhos, estudos, relatórios e outros documentos elaborados deverão, 

independentemente do caso, ser devolvidos ou entregues à SAMN tão logo ocorra a conclusão 

dos serviços, sem custos adicionais para a SAMN. 
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CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DOS DIREITOS AUTORAIS: 

 

18.1 - A Contratada reconhece desde já ser a SAMN organizadora dos resultados finais onde o 

fornecimento ora contratado poderá, a critério da SAMN, ser aproveitado, e cede à SAMN, pelo 

prazo máximo permitido em lei, a integralidade dos direitos patrimoniais de autor incidentes 

sobre todo o material criado ou que venha a ser criado em razão deste Contrato desde a 

aprovação de tais resultados pela SAMN, cessão essa incluída no Preço do presente 

instrumento. 

18.1.1 - Na condição de titular dos direitos patrimoniais de autor incidentes sobre o material 

produzido em razão do presente Contrato, a SAMN poderá dispor livremente de tal material 

para toda e qualquer modalidade de utilização, por si e/ou por terceiros por ela autorizados 

para tais fins, no Brasil e no exterior. 

18.1.2 - Em especial, a SAMN poderá utilizar o material produzido em razão do presente 

Contrato em qualquer veículo ou território, por todo o prazo de proteção legal, podendo ainda 

cedê-lo e/ou licenciá-lo a terceiros, a título gratuito ou oneroso, além de reproduzi-lo, no todo 

ou em parte, e promover as adaptações que julgar necessárias sem necessidade de prévia 

autorização ou aprovação da Contratada e sem que esta faça jus a qualquer indenização, 

remuneração ou qualquer espécie de pagamento em razão de tais ações. 

18.1.3 - Todo o material criado em cumprimento a este Contrato terá característica de 

absoluta originalidade e ineditismo, sendo de total responsabilidade da Contratada qualquer 

reivindicação futura fundada em direitos de autoria sobre o material. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

19.1 - Nenhum direito decorrerá desta relação sem que as partes comprovem ter tentado 

apresentar à outra previamente, por escrito, sua pretensão quanto a lesões de direito ou 

descumprimento, permitindo a superação por via de solução conciliatória. 

19.1 - Serviços incompletos são considerados como não realizados em seu todo. Para que seja 

considerado concluído o escopo do presente Contrato, é essencial que os objetivos maiores e 

intermediários da SAMN, da origem dos recursos e da contratação em si sejam atingidos.  

19.1 - Nenhum direito decorrerá desta relação sem que as partes comprovem ter tentado 

apresentar à outra previamente, por escrito, sua pretensão quanto a lesões de direito ou 

descumprimento, permitindo a superação por via de solução conciliatória. 
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19.5 - O silêncio da parte não significará renúncia às suas pretensões, somente se admitindo 

aditivos ou novações que se comprovem expressamente como manifestação de vontade 

legitimamente constituída. 

19.2 - É vedado à Contratada a subcontratação ou cessão, total ou parcial, dos direitos e 

obrigações decorrentes do presente Contrato, inclusive seus créditos, sem a prévia e expressa 

autorização da SAMN.  

19.2.1 - A subcontratação ou cessão autorizada pela SAMN não afasta nem dilui a 

responsabilidade da Contratada pelo integral cumprimento de todas as obrigações 

assumidas neste Contrato, mantendo a Contratada a total responsabilidade perante a SAMN 

pelos atos e omissões de terceiros em decorrência da subcontratação ou cessão. 

19.3 - O não exercício pelas Partes de quaisquer dos direitos ou prerrogativas previstas neste 

Contrato ou na legislação aplicável será tido como ato de mera liberalidade, não constituindo 

alteração ou novação das obrigações ora estabelecidas, cujo cumprimento poderá ser exigido a 

qualquer tempo, independentemente de comunicação prévia à Parte.  

19.4 - Se quaisquer das disposições deste Contrato forem consideradas, parcial ou totalmente, 

nulas, inválidas ou inexequíveis, tais disposições não afetarão as demais disposições deste 

instrumento.  

19.5 - Nenhuma alteração de qualquer das disposições deste Contrato terá qualquer efeito a 

menos aprovada pelas Partes, por escrito.  

19.6 - Este instrumento constitui título executivo extrajudicial, na forma do artigo 784, III, do 

Código de Processo Civil Brasileiro.  

19.7 - O presente Contrato e toda a documentação referente ao Procedimento de Seleção que 

o integra revoga e substitui qualquer entendimento anterior, oral ou escrito, mantido entre as 

Partes com relação ao seu objeto.  

19.8 - As Partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação 

brasileira, dentre elas o Código Penal Brasileiro, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 

8.429/1992) e a Lei nº 12.846/2013 e seus regulamentos (em conjunto, “Leis Anticorrupção”) e 

se comprometem a cumpri-las fielmente, por si e por seus sócios, administradores, empregados, 

prepostos, subcontratados e/ou terceiros sob a responsabilidade ou supervisão das respectivas 

Partes.  

19.9 - As Partes declaram que suas atividades estão em conformidade com as Leis Anticorrupção 

e desde já se obrigam a, no exercício dos direitos e obrigações previstos neste Contrato e no 

cumprimento de qualquer uma de suas disposições:  
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19.9.1 - Não dar ou prometer qualquer bem de valor ou vantagem de qualquer natureza a 

agentes públicos ou a pessoas a eles relacionadas ou ainda quaisquer outras pessoas, 

empresas e/ou entidades privadas, com o objetivo de obter vantagem indevida, influenciar 

ato ou decisão ou direcionar negócios ilicitamente; e  

19.9.2 - Adotar as melhores práticas de monitoramento e verificação do cumprimento das 

Leis Anticorrupção, com o objetivo de prevenir atos de corrupção, fraude, práticas ilícitas ou 

lavagem de dinheiro por seus sócios, administradores, empregados, prepostos, 

subcontratados e/ou terceiros sob a sua responsabilidade. 

 

CLÁUSULA VIGESIMA  – DO FORO 

 

20.1 - Fica eleito o foro Central da Comarca da Capital do Rio de Janeiro para dirimir quaisquer 

dúvidas ou controvérsias oriundas da execução ou da interpretação deste Contrato, com 

renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

E, por estarem assim justos e acordados, as partes assinam o presente Contrato em 02 (duas) 

vias de igual teor e valor, perante as testemunhas abaixo identificadas, para que produzam os 

legítimos efeitos jurídicos. 

 

Rio de Janeiro, ----- de ------------ de 2022. 

 

PELA SAMN      PELA CONTRATADA 

 

_____________________     ______________________ 

 

TESTEMUNHAS: 

 

____________________ ____________________ 

Nome: Nome: 

CPF nº: CPF nº:  
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PROCEDIMENTO DE SELEÇÃO 

 

I - Nº 005/SAMN/2022 

II - TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 

III - Elemento a fornecer:  

Fornecimento e montagem dos módulos habitáveis acoplados para as áreas de Recebimento 

das Novas Coleções, dos Laboratórios de Conservação e Restauração e Espaços de Reserva 

Temporária do Museu Nacional, incluindo a elaboração de projeto de arquitetura e engenharia 

dos módulos habitáveis acoplados, a execução dos serviços de rede elétrica externa de 

abastecimento dos contêineres, rede hidrossanitária externa de abastecimento dos contêineres 

e rede de lógica, tudo conforme os anexos e especificações técnicas, parte integrante deste Ato 

Convocatório. 

 

ANEXO IX 

 

MODELO DE TERMO DE ACEITE DEFINITIVO DO FORNECIMENTO 

 

Contratada: 

Contrato nº: 

 

Tendo em vista o teor das Especificações Técnicas que integram o Procedimento de Seleção nº 

005/SAMN/2022, onde constam todas as condições para o fornecimento, declaramos aceitos, 

em caráter incondicional, irrevogável e irretratável, o fornecimento objeto do Contrato acima 

mencionado, estando tudo em conformidade com as especificações exigidas. 

 

Rio de Janeiro, ....... de .......... de 2022. 

 

 

______________________________________________ 

Nome: 

Carimbo 
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