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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
 

MINUTA DE TERMO DE REFERÊNCIA Nº 5/2020/CRA-RR

PROCESSO Nº 476927.000472/2020-12

 

Em cumprimento ao art. 7º, inciso I, da Lei nº 8.666/93, apresentamos 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, fornecendo subsídios para a contratação e disposições contratuais.

 

1. DO OBJETO
 

A presente análise tem por obje�vo demonstrar a viabilidade técnica e econômica da  Contratação de honorários de
engenharia para elaboração de projetos técnicos execu�vos, acompanhamento, elaboração de laudo de vistorias, medição e gerenciamento e
fiscalização da obra, visando a reforma e recuperação da cobertura e forro da sede administra�va do Conselho Regional de Administração,
bem como fornecer informações necessárias para subsidiar o respec�vo processo.

 

2. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

 

2.1. A contratação de pessoa jurídica ou pessoa �sica para realização de serviços técnicos especializados, cons�tuído de planilha
orçamentária sinté�ca, composição de preços e memorial descri�vo detalhado de serviços de melhorias estruturais para sede do CRA-RR,
incluindo Documentos Técnicos, Especificações Técnicas, Planilhas de Quan�ta�vos e Custos, Planilhas de Composição de Custos Unitários de
Serviços e Cronograma Físico-Financeiro para as obras e reformas da sede ADMINISTRATIVA DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO.

2.2. Visa, ainda, a possibilitar a avaliação do custo e a definição dos métodos e dos prazos de execução, através de orçamento
detalhado, fundamentado em quan�ta�vos propriamente avaliados.

2.3. A contratada deve desenvolver e detalhar  todos os projetos de acordo com suas especialidades obje�vando atender as
demandas de reforma da sede do CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO.

 

3. DA JUSTIFICATIVA
 

3.1. A sede administra�va do CRA/RR é um prédio térreo que apresentou patologias constru�vas na cobertura e durante o período
de chuvas acentuou as avarias do forro de gesso a cartonado, comprometendo a sua integridade.

3.2. O telhado do imóvel do CRA/RR encontra-se em mal estado de conservação, com telhas quebradas e fora de lugar, fazendo-se
necessária a reforma e subs�tuição, conforme conjunto de fotos anexados ao documento SEI nº0668846. As paredes de alvenaria
apresentam infiltrações em diversos pontos, sobretudo na parte superior da porta de acesso à copa do Conselho, devido ao mal estado do
telhado. Imperioso também destacar que o forro de gesso da copa e da sala de atendimento, em razão do mal estado de conservação do
telhado, está rachado, com buracos e visivelmente afundado.

3.3. Jus�fica-se, portanto, a necessidade da realização da despesa para salvo guardar a integridade �sica dos colaboradores, e em
segundo momento recompor e a integridade e estanqueidade da cobertura.

4. QUANTITATIVO DE FORNECIMENTO E APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA
 

4.1. As propostas de preços deverão ser impressas, em uma via, com suas páginas numeradas e rubricadas, e a úl�ma assinada pelo
representante legal da empresa, sem emendas, acréscimos, borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões, salvo se, inequivocamente,
tais falhas não acarretarem lesões ao direito dos demais licitantes, prejuízo à Administração ou não impedirem a exata compreensão de seu
conteúdo, e deverão constar:

 

a) Nome, número do CNPJ, Inscrição Estadual, endereço, telefone e e-mail da empresa proponente, e/ou;

b) Nome, inscrição no conselho de classe, declaração de regularidade, atestado de capacidade técnica; 
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c) Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias;

d) Dados bancários da PJ ou PF, com o número de conta corrente e agência.

e) A proposta deverá ser apresentada com a descrição dos produtos ofertados, atendendo no mínimo o descrito no item 2,
com preço unitário e total.

 

4.2. 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, e os cer�ficados e/ou declarações exigidos no presente Termo de Referência (ANEXO I),
bem como que a licitante possui suporte disponíveis para a execução do objeto desta licitação. 

 

5. DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO:

 

5.1. Lei nº 8.666/93, art. 24, inciso I: para obras e serviços de engenharia de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na
alínea "a", do inciso I do ar�go anterior, desde que não se refiram a parcelas de uma mesma obra ou serviço ou ainda para obras e serviços da
mesma natureza e no mesmo local que possam ser realizadas conjunta e concomitantemente;  (redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998).

5.2. Tipo de contratação: Menor preço.

 

6. DA HABILITAÇÃO
 

6.1. 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 eventual descumprimento das condições de par�cipação,
especialmente quanto à existência de sanção que impeça a eventual contratação. 
 

6.2. Da Habilitação jurídica: 
 

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

6.2.2. 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>;

6.2.3. 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;

6.2.4. 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;

6.2.5. No caso de Pessoa Física: inscrição no Registro de classe, atestado de capacidade técnica, documentação pessoal (RG e CPF),
comprovante de residência. 

 

6.3. Da Habilitação fiscal e trabalhista: 
 

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

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

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

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

6.3.5. 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;

6.3.6. 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 (caso for necessário). 
 

6.4. Da Qualificação econômico-financeira: 
 

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

 

7. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

7.1. A CONTRATANTE obriga-se a:
 

7.1.1. 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.
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7.1.2. 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.

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

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

7.1.5. Aplicar à Contratada as penalidades regulamentares e contratuais.

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

7.1.7. Prestar as informações e esclarecimentos necessários à CONTRATADA.

7.1.8. Responder pelas consequências de suas ações ou omissões.

7.1.9. Comunicar à Contratada quaisquer ocorrências relacionadas com a execução do(s) serviço(s).

 

7.2. a CONTRATADA obriga-se a:

 

7.2.1. A licitante vencedora deverá executar os seguintes serviços:

 

I - Avaliação Técnica do prédio da sede do CRA-RR quanto a necessidade de recuperação/reforço estrutural,
restauração e outros serviços correlatos;

II - Elaboração de projeto básico, orçamento e memorial descri�vo para a recuperação/reforço estrutural, restauração
e outros serviços correlatos do prédio da sede do CRA-RR;

III - Fiscalização de obras inclusive dos cronogramas �sico-financeiros sendo responsável pela elaboração dos bole�ns
de medições, relatórios fotográficos e reprogramações sempre que estas forem necessárias.

IV - Fiscalização da qualidade das obras e serviços, incluindo sua conformidade com os projetos e especificações
técnicas.

 

7.2.2. Os produtos a serem fornecidos serão no mínimo:

 

I - ART de responsabilidade técnica pelos serviços prestados.

II - Execução de projetos conforme normas da ABNT;

III -  Relatórios e Documentos das Obras e Contratos devendo ser elaborados cronogramas de Avanço Físico
acompanhamento das obras, relatório fotográfico dos serviços executados, Bole�ns de Medições e No�ficações quando se
fizerem necessários.

IV - Laudos, Pareceres e informações per�nentes as a�vidades de avaliação de alvarás, defesa civil, dentre outras
a�vidades.

V - Caberá à Contratada, a  inteira responsabilidade pela qualidade dos serviços junto ao Contratante, devendo
observar as normas técnicas e as competências profissionais per�nentes.

 

7.2.2.1. O CRA-RR reserva-se o direito de não receber os serviços em desacordo com as especificações descritas previstas no presente
Termo podendo cancelar o contrato e aplicar o disposto no art. 24, inciso XI da Lei Federal nº 8.666/93.

 

8. DAS VISTORIAS
 

8.1. Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante poderá realizar vistoria nas instalações do local de
execução dos serviços, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h,
exigindo-se apenas a comunicação prévia sobre dia e horário da visita.

8.2. Para a vistoria, o representante da empresa proponente deverá estar devidamente iden�ficado, apresentando documento de
iden�dade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria, conforme ANEXO II. 

8.3. A não realização da vistoria, como condição faculta�va, não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das
instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo a licitante vencedora assumir os
ônus dos serviços decorrentes.

8.4. A licitante deverá declarar que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das
obrigações objeto da licitação.

 

9. DA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE

9.1. O serviço prestado será fiscalizado na sua execução por representantes da Administração, especificamente o (a) diretor (a)
Administra�vo e Financeiro que registrarão todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à
licitante vencedora, obje�vando a imediata correção das irregularidades apontadas.
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9.2. As exigências e a atuação da fiscalização pelo CRA-RR, em nada restringe a responsabilidade, única, integral e exclusiva da
licitante vencedora, no que concerne à execução do objeto do contrato.

9.3. Não obstante a EMPRESA e/ou Pessoa Física VENCEDORA DA LICITAÇÃO seja a única e exclusiva responsável pela execução de
todos os serviços, o CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude
desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, diretamente pela (INDICAR O SETOR RESPONSÁVEL
PELA FISCALIZAÇÃO) , respec�vo fornecimento, ou por outros servidores especialmente designados.

 

10. DAS SANÇÕES

 

10.1. Pela inexecução total ou parcial deste CONTRATO, a CONTRATANTE poderá, garan�da a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as
seguintes sanções:

10.2. Advertência.

10.3. Multa de mora de um décimo por cento calculada sobre o valor deste CONTRATO, por dia de atraso injus�ficado no
cumprimento do prazo de entrega do objeto.

10.4. Multa de um décimo por cento sobre o valor deste CONTRATO, por dia de atraso injus�ficado no cumprimento do prazo de
reapresentação do material rejeitado, após esgotado o prazo fixado para subs�tuição, correção ou reparação; e

10.5. Multa de dez por cento sobre o valor deste CONTRATO, em caso de rescisão causada por ação ou omissão injus�ficada da
CONTRATADA.

10.6. Ficará suspensa, tecnicamente, de par�cipar em licitação, impedida de contratar com a União e descredenciada no SICAF, por
prazo não superior a cinco anos.

10.7. 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 União pelos prejuízos resultantes após decorrido o prazo da sanção aplicada.

10.8. Ensejar o retardamento da execução do objeto da CONTRATO.

10.9. Não man�ver a proposta.

10.10. Falhar ou fraudar na execução do CONTRATO.

10.11. Comportar-se de modo inidôneo.

10.12. Fizer declaração falsa; ou

10.13. Cometer fraude fiscal.

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

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

10.16. 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.

 

11. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 

11.1. Os recursos para custeio das despesas decorrentes da contratação de que trata este Termo de Referência, correrão à conta da
seguinte dotação orçamentária: Rubrica nº 6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis, que prevê disponibilidade
orçamentária no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para execução do presente objeto.

11.2. Considerando que a contratação será conforme o subitem 5.2 .
 

12. DO PAGAMENTO E PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
 

12.1. Os pagamentos à adjudicatária que vier a ser contratada para a execução do objeto desta licitação serão feitos nos termos
abaixo, consoantes os percentuais estabelecidos na Proposta final.

12.2. Os valores dos fornecimentos sujeitam-se às seguintes regras:

12.2.1. Os valores dos de que trata o objeto deste termo, compreenderão o valor dos serviços contratados pela licitante vendedora
acrescido da taxa de administração, quando for o caso.

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

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

12.2.4. A liberação do pagamento ficará condicionada à comprovação da regularidade fiscal da CONTRATADA, além da regularidade
junto ao INSS e ao FGTS, mediante consulta efetuada por meio eletrônico ou por meio da apresentação de documentos hábeis.

12.3. Prazo de Vigência do Contrato: 06 (seis) meses, contados de sua assinatura, podendo ser prorrogado por igual período nos
termos da Lei 8.666/93.

12.4. Prazo de execução: Os serviços deverão ser iniciados imediatamente após a emissão da ordem de fornecimento.
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12.5. Cronograma Físico-Financeiro de desembolso: o pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias, contados a par�r da
entrega da Nota Fiscal, discriminado nas respec�vas ordens de serviço, mediante apresentação, aceitação e atestado do responsável pelo
recebimento dos serviços.

12.6. 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.

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

 

13.  DISPOSIÇÕES GERAIS

 

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

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

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

13.4. As propostas podem ser encaminhadas em formato PDF para o endereço eletrônico <craroraima@gmail.com> 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 8h às 12h e das 14h  às 18h.

 

 

 ELABORAÇÃO:

 

Richard Quirino Leão Pereira
Contador do CRA/RR

CRC/RR nº 001911/O-8
 

REVISÃO:

 

Admª. Rossana Cris�ne T. B. Almeira
Diretora Administra�va e Financeira

CRA/RR nº 3-1759
 

APROVADO:

 

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 Termo de Referência, que visa a contratação de pessoa jurídica que garanta a prestação de
serviços de honorários de engenharia para elaboração de projetos técnicos execu�vos, acompanhamento, elaboração de laudo de vistorias,
medição e gerenciamento e fiscalização da obra, visando a reforma e recuperação da cobertura e forro da sede administra�va do Conselho
Regional de Administração, no exercício de 2020, conforme as especificações e dados constantes no Termo de Referência ora aprovado.

 

Adm. Saturnino Moraes Ferreira
Presidente

CRA/RR nº 3-125
 
 
 

ANEXO I - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

 

Ao CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE RORAIMA – CRA/RR

Rua Professor Agnelo Bitencourt, 1620, São Francisco, Boa Vista – RR.

Ref.: Processo SEI nº 476927.000472/2020-12.

 

 

Para realização de serviços comuns de engenharia para reforma do telhado e forro de gesso do imóvel de propriedade do Conselho Regional
de Administração de Roraima, conforme especificações do Termo de Referência e seus anexos., conforme consta no objeto do Processo SEI nº
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476927.000275/2020-01.

 

 Valor da proposta: R$ ________________ (     VALOR  POR EXTENSO      ).

Empresa (Razão Social) ou Nome: ___________________________________________________________.

CNPJ/CPF:   _________________________________________________________________________.

Endereço:   ______________________________________________________________________.

Telefone:  _______________________________________________________________________.

E-mail Comercial:   _______________________________________________________________.

Representante Legal: ______________________________________________________________.

Doc. de Iden�ficação do Representante:  ______________________________________________.

 

No envio desta proposta DECLARAMOS ainda que:

a) Manteremos a Proposta válida pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) dias consecu�vos, contados da confirmação do recebimento da mesma.

b) Estamos cientes de que a proposta deve ser encaminhada em formato PDF para o endereço eletrônico <craroraima@gmail.com> ou
<cpl@crarr.org.br> ou ainda ser entregue presencialmente na sede do CRA/RR, no endereço constante no cabeçalho, de segunda a sexta-feira
em horário de funcionamento das 8h às 12h e das 14h às 18h.

b) Nos preços apresentados estão inclusos todos os custos com salários, encargos sociais, seguros, alimentação, transportes, uniformes, EPI’s,
lucros, encargos fiscais e para fiscais, materiais necessários para execução do objeto desta licitação, despesas diretas e indiretas, incluso taxas,
ART's, bem como aquelas indispensáveis para os fornecimentos licitados.

c) Na execução dos fornecimentos, observaremos rigorosamente as especificações técnicas, assumindo desde já a integral responsabilidade
pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as normas e padrões do CRA/RR.

d) Manteremos em compa�bilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no ato da
contratação.

e) Temos inteiro conhecimento das exigências e obrigações apresentadas pelo CRA/RR, inclusive aquelas con�das no Termo de Referência nº
05/2020 cadastrada no Processo SEI nº 476927.000472/2020-12, ao qual ob�vemos uma cópia.

 

Boa Vista – RR, ___ de ______________ de 2020.

 

(razão social e assinatura do responsável)
ANEXO II - MODELO DE ATESTADO DE VISTORIA

 

 

Processo Administrativo SEI nº 476927.000472/2020-12.

 

 

ATESTAMOS, para fins de par�cipação na contratação objeto do processo em epígrafe, que a empresa
________________________________(razão social), com inscrição no CNPJ/MF sob o nº _______________________ com sede no endereço
________________________________________________________, neste ato representada pelo(a) Sr(a).
____________________________________, portador do documento de RG nº _______________________________ e CPF nº
____________________________________ vistoriou, nesta data, o local e tomou conhecimento in loco das instalações e condições para a
perfeita precificação do objeto do Processo Administra�vo em referência.

 

 

Boa Vista - RR, ____ de ____________________ de 2020.
 

 

 
 

___________________________
XXXXXXXXXXXXXX

Representante do CRA/RR

 
 

__________________________
XXXXXXXX

Representante da empresa
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