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 Comissão Permanente de Licitação
Rua Professor Agnelo Bitencourt, 1620, Boa Vista/RR, CEP 69305-170

Telefone: (95) 3624-1448 - www.crarr.org.br
 

TERMO DE REFERÊNCIA Nº 6/2020/CRA-RR

PROCESSO Nº 476927.000318/2020-41

 

Este Termo de Referência foi elaborado em cumprimento ao disposto no inciso incisos I e II, do ar�go 8º e inciso II do ar�go 21
do Decreto 3.555/00 e inciso I e § 2º do ar�go 9º do Decreto nº 5.450/05. Apresento a seguir estudos preliminares realizados contendo
elementos capazes de propiciar a avaliação do custo pela Administração, considerando o preço atualmente pra�cado, a definição de
métodos, a estratégia de suprimento e o prazo de execução do contrato, quando for o caso.

 

1. DO OBJETO

 

1.1. Contratação de pessoa jurídica especializada nos serviços de limpeza, conservação e faxina em geral (sem fornecimento de
material) da sede do Conselho Regional de Administração de Roraima - CRA/RR - para o exercício de 2020 e seguintes.

 

2. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

 

2.1. O objeto do contrato deverá ser executado em regime de diária, duas vezes por semana, através do prestador de serviço ou
agente de limpeza contratado.

2.2. O serviço será prestado na sede do Contratante e em todas suas instalações internas e adjacentes, devendo ser prestado até a
divisa da calçada frontal com a rua.

2.3. Remover, com pano úmido, o pó das mesas, armários, arquivos, prateleiras, persianas, peitoris, janelas, bem como dos demais
móveis existentes, inclusive aparelhos elétricos, ex�ntores de incêndio, etc. 

2.4. Passar pano úmido com álcool em gel nos tampos das mesas e cadeiras.

2.5. Desinfetar mesas, computadores e demais móveis internos do Contratante.

2.6. Varrer, passar pano úmido e secar os pisos da área interna e externa, se for o caso. 

2.7. Limpar as mesas com produtos lustra móveis, e no caso de mesas com tampos de vidro u�lizar produtos an�embaçante.

2.8. Varrer e passar pano úmido no piso das copas e refeitórios, limpá-los com desinfetante. As pias/bancadas deverão ser limpas
com detergente.

2.9. Varrer os pisos de cimento.

2.10. Realizar a lavagem completa de banheiros e salas.

2.11. Re�rar o lixo e providenciar a troca dos sacos plás�cos das lixeiras.

2.12. Executar demais serviços considerados necessários à boa manutenção das condições de limpeza e higiene das instalações do
Contratante.

 

3. DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS

 

3.1. As propostas de preços deverão ser impressas ou enviadas em formato PDF, devendo suas páginas estarem numeradas
e assinadas pelo representante legal, sem emendas, acréscimos, borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões, salvo se,
inequivocamente, tais falhas não acarretarem lesões ao direito dos demais proponentes, prejuízo à Administração ou não impedirem a exata
compreensão de seu conteúdo, e deverão constar:
 

3.1.1. Nome, número do CNPJ, endereço, telefone e e-mail da proponente.
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3.1.2. Prazo de validade da proposta não inferior a 30 (trinta) dias, contados da data es�pulada para a entrega dos envelopes;

3.1.3. Dados bancários, com o número de conta corrente e agência.

3.1.4. A proposta deverá ser apresentada com a descrição dos serviços ofertados, devendo atender os itens 1 e 2 deste Termo de
Referência, com preço unitário e total.
 

3.2. Juntamente com a proposta de preços, a licitante deverá apresentar a declaração de que atende plenamente todos os
requisitos de habilitação exigidos para o certame, bem como que a licitante possui suporte administra�vo, aparelhamento e condições
adequadas, bem como pessoal qualificado e treinado, disponíveis para a execução do objeto desta licitação.

3.3. As propostas para fornecimento do objeto desta contratação deverão ser apresentadas em documento nos moldes dos
anexos I e II deste Termo de Referência, sendo válidas as propostas enviadas em modelo próprio da empresa, desde que atendam os
requisitos estabelecidos nos subitens 3.1.1 a 3.1.4.

3.4. O recebimento das propostas pressupõe que o licitante teve pleno conhecimento deste Termo de Referência, não podendo
alegar desconhecimento de qualquer uma de suas cláusulas.

 

4. INFORMAÇÕES RELEVANTES AO DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA

 

4.1. A sede do Conselho Regional de Administração de Roraima possui: uma sala de recepção, uma sala para data center, quatro
salas de escritório, uma sala de reuniões, uma copa/cozinha, uma sala de arquivo, uma sala de depósito para materiais, um banheiro e dois
corredores laterais.

4.2. Es�ma-se que os serviços, em regime de diária, devem ser realizados preferencialmente às segundas e quintas-feiras, podendo
as datas ser em ajustadas por conveniência administra�va no momento da realização do contrato.

4.3. A par�cipação é exclusiva para Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e Microempreendedor Individual (MEI),
nos termos das Leis Complementares 123/06 e 147/14, combinadas com o Decreto nº 8.538/15, onde a par�cipante encontrará o modelo de
declaração no Anexo II deste Termo de Referência.

 

5. DA JUSTIFICATIVA

 

Inicialmente, é importante salientar que este CRA/RR possui contrato vigente para o serviço que é objeto desta solicitação,
através do Contrato nº 01/2018, que é parte integrante do Processo SEI nº  476927.000217/2018-55. Ocorre que na data de 17/07/2020,
após o recebimento de O�cio da Contratada (documento SEI nº 0560165), este Regional foi informado da necessidade mudança de domicílio
da prestadora de serviço, a qual estará deixando de residir no Município de Boa Vista/RR, tornando inviável a manutenção do contrato, uma
vez que a prestadora de serviço é contratada como Microempreendedora Individual - MEI - não possuindo empregados ou prepostos que
possam con�nuar a executar os serviços, sendo imperiosa e URGENTE a necessidade de nova contratação para que esta autarquia não fique
desguarnecida do fornecimento do serviço de limpeza e conservação.

Portanto considerando que a limpeza e a higienização são elementos essenciais em qualquer ambiente de trabalho, verifica-se
que a interrupção desses serviços traria prejuízos para este Regional. Assim, também é fatual a necessidade da manutenção da higienização,
limpeza e conservação dos ambientes desta autarquia, a fim de garan�r a saúde dos colaboradores e público em geral que transitem por
essas instalações.

 

6. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

 

6.1. Em razão da pesquisa de preços realizada e o valor es�mado do contrato (tópico 16), a referida compra poderá, a critério da
autoridade competente, ser realizada por contratação direta por dispensa, enquadrando-se no inciso II, do art. 24 da Lei 8.666/93 combinado
com o inciso II, do art. 1º, do Decreto Federal nº 9.412/2018.

6.2. A dispensa de licitação também se caracteriza pela situação de urgência, tendo em vista que, de acordo com o O�cio da atual
Contratada (documento SEI nº 0560165), apresentado em 17 de julho de 2020, a prestadora informa que deixará o município de Boa Vista/RR
em 03 de agosto de 2020, não havendo outra possibilidade de contratação que não seja a de caráter emergencial, para que o CRA/RR não
fique desguarnecido dos serviços de limpeza e  necessárias à conservação de sua sede, sopesando ainda que, no presente momento, todo o
país enfrenta situação de calamidade pública em decorrência da pandemia de COVID-19, fazendo-se ainda mais importante a realização dos
serviços de higienização.

 

7. DA HABILITAÇÃO

7.1. O licitante detentor da melhor proposta deverá apresentar a Comissão Permanente de Licitação as documentações
indispensáveis à garan�a do cumprimento das obrigações. A CPL verificará o cumprimento das condições de par�cipação, especialmente
quanto à existência de sanção que impeça a eventual contratação e, após análise da proposta, verificará:
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7.2. Da Habilitação jurídica:
 

7.2.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercan�s, a cargo da Junta Comercial da
respec�va sede;

7.2.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Cer�ficado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI,
cuja aceitação ficará condicionada à verificação da auten�cidade no sí�o <www.portaldoempreendedor.gov.br>;

7.2.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato cons�tu�vo, estatuto ou
contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respec�va sede, acompanhado de documento comprobatório de seus
administradores;

7.2.4. No caso de sociedade simples: inscrição do ato cons�tu�vo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede,
acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

 

7.3. Da Habilitação fiscal e trabalhista:
 

7.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;

7.3.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de cer�dão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB);

7.3.3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante;

7.3.4. Prova de regularidade com o Fundo de Garan�a do Tempo de Serviço (FGTS);

7.3.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Jus�ça do Trabalho, mediante a apresentação de cer�dão nega�va ou
posi�va com efeito de nega�va;

7.3.6. Declaração de que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de
dezesseis anos, salvo na condição de menor aprendiz, a par�r de quatorze anos (Anexo II deste Termo de Referência).

 

7.4. Da Qualificação econômico-financeira:
 

7.4.1. Cer�dão nega�va de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.

7.4.2. Para empresas ME e EPP que terceirizem mão-de-obra também devem ser demonstrados os requisitos previstos na Lei nº
6.019/74 e suas alterações, principalmente quanto aos requisitos de funcionamento.

 

8. DO FORNECIMENTO

 

8.1. A execução do fornecimento será iniciada a par�r da assinatura do contrato, bem como da emissão da Nota de Empenho em
nome da pessoa jurídica vencedora, no qual lhe ficará assegurado os recursos necessários para o pagamento das referidas despesas, através
de des�nação orçamentária própria.

8.2. A execução do fornecimento poderá ser rejeitada, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações
constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/subs�tuídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às
custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.

8.3. A contratada deverá possuir e-mail comercial, tendo em vista que em todas as comunicações e solicitações serão formalizadas
por formato eletrônico e com aviso recebimento para o endereço fornecido na proposta.

8.4. Esperam-se serviços de alto padrão de qualidade, com ocorrência de falhas iguais a zero ou próximo disto.

8.5. Todas as despesas com deslocamentos ficarão a cargo da Contratada.

8.6. O CRA/RR não disponibilizará nenhum empregado de seu quadro de funcionários para operar os serviços relacionados ao
objeto da contratação, ficando a cargo da empresa Contratada o fornecimento total da mão de obra.

8.7. Ao final de cada mês de serviço prestado, a Contratada deverá enviar a nota fiscal do serviço realizado, juntamente com as
cer�dões nega�vas do mês em referência.

8.8. Todas as instruções e reclamações do CRA/RR serão transmi�das por escrito diretamente à contratada, salvo em casos de
urgência, quando poderá fazê-lo por telefone, tornando-a formal tão logo seja possível.

8.9. A pessoa jurídica vencedora deverá fornecer o serviço, em regime de diária, duas vezes por semana, em dias úteis previamente
ajustados em contrato, totalizando 8 (oito) diárias ao mês.

8.10. Ao final de cada dia de serviço prestado, a Contratada deverá assinar lista de frequência disponibilizada pelo Contrante para
fins de controle de frequência contratual.

 

9. DO PAGAMENTO
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9.1. O pagamento será efetuado com a apresentação da respec�va nota fiscal, tendo sido cumpridos todos os critérios
estabelecidos neste Termo de Referência, devidamente atestada.

9.2. O valor e descrição con�dos nas notas fiscais deverão ser idên�cos ao da proposta de preços. Em caso de divergência, o fiscal
do contrato estabelecerá prazo para a empresa fornecedora fazer a subs�tuição das mesmas.

9.3. O pagamento será efetuado no prazo de até 15 (quinze) dias contados da data de atesto da nota fiscal pelo servidor
responsável da contratante. Na nota fiscal deverá estar descrito os dados bancários da empresa contratada.

9.4. A contratante efetuará o pagamento exclusivamente para a contratada, vedado qualquer pagamento em conta bancária
de terceiros, independentemente de função ocupada nos quadros da mesma.

9.5. O pagamento fica condicionado à prévia cer�ficação quanto à execução a contento dos serviços contratados.

9.6. A liberação do pagamento ficará condicionada à comprovação da regularidade fiscal da contratada, além da regularidade junto
aos órgãos trabalhistas e ao FGTS, mediante consulta efetuada por meio eletrônico ou por meio da apresentação de documentos hábeis.

9.7. A contratada deverá apresentar em sua nota fiscal/fatura exclusivamente o faturamento detalhado correspondente ao objeto
autorizado, mediante contrato especifico. Havendo erro ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será devolvida à
contratada e o pagamento ficará pendente até que seja sanado o problema. Nesta hipótese, o prazo para pagamento será reiniciado após a
regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para o CRA/RR.

9.8. Não serão efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendência de liquidação de obrigações, em virtude de
penalidades impostas à contratada ou inadimplência contratual.

9.9. O Contratante reserva-se no direito de não efetuar o pagamento se, no ato da atestação, a prestação dos serviços não es�ver
de acordo com a especificação exigida.

 

10. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

 

10.1. A CONTRATANTE obriga-se a:

 

10.1.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, através de servidor designado para este fim, nos termos do art. 67 da Lei nº
8.666/93.

10.1.2. Atentar para que durante a vigência do presente contrato seja man�da a situação de regularidade rela�va à seguridade social
(INSS), ao Fundo de Garan�a por Tempo de Serviço (FGTS) e a Fazenda Federal da CONTRATADA, bem assim a sua compa�bilidade com as
obrigações assumidas pela CONTRATADA.

10.1.3. Efetuar o pagamento nas condições e preços ajustados, após o devido atesto da nota fiscal/fatura.

10.1.4. Transmi�r ao preposto da Contratada toda e qualquer demanda.

10.1.5. Aplicar à Contratada as penalidades regulamentares e contratuais.

10.1.6. Designar responsável para o acompanhamento e fiscalização da execução do objeto deste Termo de Referência.

10.1.7. Prestar as informações e esclarecimentos necessários à CONTRATADA.

10.1.8. Responder pelas consequências de suas ações ou omissões.

10.1.9. Comunicar à Contratada quaisquer ocorrências relacionadas com a execução do serviço.

 

10.2. a CONTRATADA obriga-se a:

 

10.2.1. Nomear preposto para acompanhamento da prestação dos serviços, que deverá seguir as orientações demandadas pelo
CRA/RR.

10.2.2. Assumir todos e quaisquer ônus, referente a salário, horas extras, adicionais e demais encargos sociais rela�vamente aos seus
empregados, bem como assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultante da adjudicação desta contratação.

10.2.3. Manter, durante toda a execução do serviço, em compa�bilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na contratação.

10.2.4. Zelar pela perfeita execução dos serviços.

10.2.5. Prover, realizar, manter e priorizar todas as ações necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas con�das neste Termo de
Referência.

10.2.6. Prestar os serviços de forma me�culosa e constante, mantendo-os sempre em perfeita ordem.

10.2.7. Arcar com eventuais prejuízos causados ao CRA/RR ou a terceiros, provocados por negligência ou irregularidade come�da por
seus empregados ou prepostos envolvidos na execução do objeto.

10.2.8. Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como: salários, transportes, encargos sociais, fiscais,
trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, indenizações e quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados no desempenho
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dos serviços objeto do contrato, ficando o CRA/RR isento de qualquer vínculo emprega�cio com os mesmos.

10.2.9. Entregar os serviços nos prazos e condições especificados.

10.2.10. Manter seus empregados e/ou prepostos, quando em serviço, devidamente iden�ficados, mediante o uso permanente de
crachás.

10.2.11. Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades apontadas pelo Contratante.

10.2.12. Instruir ao seu preposto quanto à necessidade de acatar as orientações do CRA/RR quando es�verem dentro das instalações do
mesmo, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Segurança e Medicina do Trabalho.

10.2.13. Instruir seus empregados a respeito das a�vidades a serem desempenhadas, alertando-os a não executar a�vidades não
abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à Contratante toda e qualquer ocorrência neste sen�do, a fim de evitar desvio de
função

10.2.14. U�lizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em conformidade com as
normas e determinações em vigor.

10.2.15. Em caso de constatação de vícios, defeitos ou incorreções decorrentes da execução do serviço, a Contratada deverá reparar,
corrigir, remover, recons�tuir ou subs�tuir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto contratado.

10.2.16. Manter sigilo, sob pena de responsabilidade, sobre todo e qualquer assunto de interesse do Contratante ou de terceiros de que
tomar conhecimento em razão da execução dos serviços, devendo orientar seus empregados nesse sen�do.

10.2.17. É expressamente vedado que a Contratada u�lize o nome e imagem do CRA/RR para fins comerciais, bem como u�lizar o
presente contrato de forma publicitária.

10.2.18. O envio da nota fiscal do serviço prestado é de responsabilidade exclusiva da Contratada, sendo condição necessária ao
pagamento do serviço.

10.2.19. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes ou incidentes que venham a ocorrer durante a execução do contrato, assim como
por danos causados por pessoal sob sua responsabilidade ao patrimônio do Contratante ou de terceiros, isentando o CRA/RR de quaisquer
reclamações ou indenizações que possam surgir em conseqüência destes;

10.2.20. Respeitar as normas e procedimentos administra�vos adotados pelo Contratante, assim como as medidas de segurança,
higiene e medicina do trabalho, na forma da legislação vigente e sua regulamentação, responsabilizando-se por quaisquer transgressões, de
sua parte, e de seus empregados.

10.2.21. Responsabilizar-se por quaisquer processos ou ações, judiciais ou administra�vas, surgidas em decorrência da execução objeto
desse Contrato, que sejam causados por ação, omissão, imprudência, imperícia ou negligência de seus empregados ou prepostos.

10.2.22. Comunicar ao Fiscal do Contrato, com prévia antecedência, a respeito da necessidade de aquisição de materiais e produtos
u�lizados nos serviços de limpeza.

 

11. DA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE

 

11.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666/93, será designado representante da Contratante para acompanhar e fiscalizar a entrega do
serviço, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização
de falhas ou defeitos observados.

11.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por
qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em
corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.3. Ao representante designado para fiscalizar o contrato, compete, entre outras atribuições:
 

a) Acompanhar a�vamente a execução das obrigações contratuais;

b) Comunicar, tempes�vamente, à Diretoria de Administração e Finanças ocorrências que impliquem no descumprimento
de obrigação contratual, inclusive, �pificando a conduta faltosa;

c) Controlar o prazo de execução do objeto e de vigência do instrumento contratual, mo�vando tempes�va e
adequadamente a sua prorrogação, esta úl�ma, somente se houver previsão para tal hipótese;

d) Dar suporte à comissão ou servidor designado para recebimento do objeto, se for o caso; e instruir os autos com os
documentos necessários à liquidação e pagamento da despesa.

 

12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

 

12.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato, a CONTRATANTE poderá, garan�da a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as
seguintes sanções:
 

12.1.1.  Advertência por escrito para pequenas irregularidades, entendidas aquelas que pelo juízo da administração do Contratante
não causarem prejuízos significa�vos;
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12.1.2. 8.1.2. Multa de mora de 1% (um por cento) calculada sobre o valor do contrato, por dia de atraso injus�ficado no cumprimento
do objeto, até o máximo de 15 (quinze) dias.

12.1.3. 8.1.3. Multa de mora de 2% (dois por cento) calculada sobre o valor do contrato, por dia de atraso, no caso de atraso
injus�ficado para efetuar reparo ou subs�tuição de produto/serviço, contado a par�r do esgotamento do prazo estabelecido pelo fiscal do
contrato para a promoção da reparação/subs�tuição, até o máximo de 15 (quinze) dias.

12.1.4. 8.1.4. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, em caso de rescisão causada por ação ou omissão injus�ficada
da Contratada.
 

12.2. Após o décimo quinto dia de atraso injus�ficado ou havendo três ou mais advertências por escrito sem manifestação ou
solução sa�sfatória da contratada, o contratante poderá rescindir o contrato, caracterizando-se a inexecução total do objeto.

12.2.1. Será declarada inidônea para licitar ou contratar com a União, enquanto pendurarem os mo�vos determinantes da punição ou
até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado
ressarcir a Contratante pelos prejuízos resultantes após decorrido o prazo da sanção aplicada:
 

12.2.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto do contrato.

12.2.3. Não man�ver a proposta.

12.2.4. Falhar ou fraudar na execução do contrato.

12.2.5. Comportar-se de modo inidôneo.

12.2.6. Fizer declaração falsa; ou

12.2.7. Cometer fraude fiscal
 

12.3. As multas poderão ser aplicadas concomitantemente com as demais sanções, garan�da a defesa prévia do interessado no
prazo de cinco dias úteis, contados a par�r da data em que tomar ciência.

12.4. Para efeito de aplicação de multa, o valor do Contrato será apurado deduzindo-se dele o valor das entregas aceitas.

12.5.  A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui a possibilidade da responsabilidade civil da Contratada por
eventuais perdas e danos causados à Administração Pública.

12.6.  O valor da multa, aplicada após regular prazo de recurso, será descontado de pagamentos eventualmente devidos pelo
contratante, salvo se existente garan�a contratual, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.

12.7. Aplicam-se, ainda, subsidiariamente ao contrato, as cominações legais previstas no art. 87 da Lei n.º 8.666/93.

 

13. DA RESCISÃO CONTRATUAL

 

13.1. A rescisão do contrato ocorrerá mo�vadamente e com fundamento nos ar�gos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93, e se dará com
observância nos ar�gos 79 e 80 da mesma norma.

13.2. No caso de rescisão provocada por inadimplemento da Contratada, o Contratante poderá reter, cautelarmente, os créditos
decorrentes do contrato até o valor dos prejuízos causados, já calculados ou es�mados.

13.3. No procedimento de rescisão contratual, será assegurado o contraditório e a ampla defesa à Contratada, que após
formalmente in�mada, terá o prazo decadencial de 5 (cinco) dias úteis para manifestação.

13.4. Em caso de rescisão causada por ação ou omissão injus�ficada da Contratada, aplica-se o previsto no subitem 12.1.4.

 

14. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

 

14.1. Os recursos para custeio das despesas decorrentes da contratação de que trata este Termo de Contrato, correrão à conta da
dotação orçamentária n° 6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem (doc. SEI nº 0564117).

14.2. As despesas dos próximos exercícios correrão por conta do orçamento e consignações orçamentárias próprias.

 

15. DOS CUSTOS ESTIMADOS

 

15.1. O valor es�mado para gastos mensais será de R$ 948,40 (novecentos e quarenta e oito reais e quarenta centavos), com valor
global para doze meses de contrato es�mado em R$ 11.380,80 (onze mil trezentos e oitenta reais e oitenta centavos), tendo em vista o preço
de mercado pesquisado como sendo de R$ 118,55 (cento e dezoito reais e cinquenta e cinco centavos) pela diária.

15.2. O valor mensal destacado acima é valor máximo que o CRA/RR se disponibiliza a pagar mensalmente para a aquisição do
presente objeto. Qualquer oferta em preço superior ao es�mado no item 14.1 será desclassificada.
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15.3. O valor expresso acima (item 14.1) tem por base o valor diário do serviço de limpeza e conservação. O valor foi ob�do em
pesquisa de preços através da ferramenta painel de preços <h�ps://paineldeprecos.planejamento.gov.br/analise-servicos>, tudo em atenção
ao determinado no art. 2º, inciso I, da Instrução Norma�va nº 05 de 27 de junho de 2014, da Secretaria de Logís�ca e Tecnologia da
Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

15.4. As consultas de preços realizadas estão cadastradas ao documento SEI nº 0563843.

 

16. DA SUBCONTRATAÇÃO E ALTERAÇÕES SUBJETIVAS

 

16.1. Não será admi�da a subcontratação, ceder ou transferir, total ou parcialmente o objeto deste instrumento.

16.2. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/por outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela
nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação; sejam man�das as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à
execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa do CRA/RR à con�nuidade do contrato.

 

17. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

 

17.1. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, a contar da assinatura entre as partes.

17.2. O contrato poderá ser prorrogado, nos termos do art. 57 da Lei nº 8.666/93, desde que as condições firmadas con�nuem
vantajosas para o Contratante e necessitando de formalização através de termo de adi�vo.

 

18.  DISPOSIÇÕES GERAIS

 

18.1. Este Termo de Referência é parte integrante do contrato, devendo integrá-lo obrigatoriamente de forma anexa.

18.2. O contrato reger-se-á pelas normas elencadas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores aplicáveis a espécie.

18.3. O foro para solucionar os li�gios será o de Boa Vista/RR, desconsiderando qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

18.4. As propostas devem ser encaminhadas em formato PDF para um dos endereços eletrônicos <craroraima@gmail.com> ou
<cpl@crarr.org.br> ou serem entregues presencialmente na sede do CRA/RR na Rua Professor Agnelo Bitencourt, nº 1620, Boa Vista/RR, CEP:
69.305-170, de segunda a sexta-feria em horário de funcionamento das 13:00 às 18:00.

 

ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA:

 

Tecnol. Constan�no Fabiano Silva Barreto

Assessor Especial

CRA/RR nº 6-00386

 

19. APROVAÇÃO

 

O Presidente do Conselho Regional de Administração de Roraima, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o
disposto no inciso I, § 2º do Art. 7º da Lei 8.666/93, APROVA o presente Termo de Referência, que visa a contratação de pessoa jurídica
especializada nos serviços de limpeza, conservação e faxina em geral (sem fornecimento de material) da sede do Conselho Regional de
Administração de Roraima - CRA/RR - para o exercício de 2020 e seguintes, conforme as especificações e dados constantes no Termo de
Referência ora aprovado.

 

Adm. Saturnino Moraes Ferreira

Presidente

CRA/RR nº 3-125

Documento assinado eletronicamente por Constan�no Fabiano Silva Barreto, Assessor(a) Especial, em 24/07/2020, às 16:03, conforme
horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Adm. Saturnino Moraes Ferreira, Presidente, em 24/07/2020, às 18:46, conforme horário oficial
de Brasília.

https://paineldeprecos.planejamento.gov.br/analise-servicos
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A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site sei.cfa.org.br/conferir, informando o código verificador 0561272 e o código CRC
265F9E5C.

 

ANEXOS DO TERMO DE REFERÊNCIA

1. Anexo I - Modelo de Propostas (doc. SEI nº 0563976) 

2. Anexo II - Modelo de Declarações (doc. SEI nº 0564004)
 

a)  

 

 

a)  

a)  

a)  

a)  

Referência: Processo nº 476927.000318/2020-41 SEI nº 0561272

https://sei.cfa.org.br/conferir

