
 EDITAL DE LICITAÇÃO -   PREGÃO ELETRÔNICO CRCRS N.º 13/2017

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 81/2017

 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL, entidade de
fiscalização do exercício profissional  contábil,  criado pelo  Decreto-Lei  n.º 9.295/46,  com
sede na Avenida Praia de Belas,  n.º  1.554,  Porto Alegre,  RS, torna público a todos os
interessados,  a  realização do Pregão Eletrônico  em epígrafe,  para  execução do objeto
abaixo descrito, que se regerá pela Lei n.º 10.520/02, Decreto n.º 5.450/05, Decreto n.º
3.555/00,  Lei  Complementar  n.º  123/06,  Decreto  n.º  8.538/15,  Decreto  nº  2.271/97  e,
subsidiariamente, pela Lei n.º 8.666/93, bem como pelas condições estabelecidas neste
Edital.   

1. DO OBJETO

1.1.  A  presente  licitação  tem  por  objeto  a  contratação  de  empresa  especializada  na
prestação  de  serviços  de  natureza  continuada,  nas  áreas  específicas  de  Serviços  de
Limpeza  e  Conservação,  com  fornecimento  de  mão  de  obra  e  materiais,  Copeiragem,
Telefonista e Motorista,  para o Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul –
CRCRS, em conformidade com a descrição dos serviços, especificações,  quantidades e
condições estabelecidas no Termo de Referência (Anexo I) do presente Edital.
1.2.  Será realizada licitação em LOTE ÚNICO dos serviços a serem prestados, devendo a
licitante oferecer proposta para todos os itens que compõe o lote, na modalidade de Pregão
Eletrônico, do tipo “menor preço global”, o qual será obtido através da multiplicação do preço
mensal por 12 (doze) meses. 

2. CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

O objeto será adjudicado à licitante que ofertar o menor valor global anual para o lote.

3. DO LOCAL DO PREGÃO, DATA, HORÁRIO E INFORMAÇÕES

3.1. LOCAL DA DISPUTA: www.pregaoonlinebanrisul.com.br

3.2. DATA: 24/11/2017.

3.3. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 09h00min do dia 13/11/2017 até as 09h00min,
do dia 24/11/2017.
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3.4. ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 09h01min, do dia 24/11/2017;

3.5. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 09h30min do dia 24/11/2017.

3.6.  Ocorrendo  a  decretação  de  feriado  ou qualquer  fato  superveniente  que  impeça  a
realização  do certame na data  marcada,  todas  as datas  constantes deste  Edital  serão
transferidas,  automaticamente,  para  o  primeiro  dia  útil,  ou  de  expediente  normal,
subsequente ao ora fixado;

3.7. Na contagem de todos os prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia de início
e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for
explicitamente disposto em contrário;

3.8.  Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF);

3.9.  Em nenhuma hipótese serão recebidas propostas fora  do prazo estabelecido neste
Edital.

4. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO

4.1.  Os  esclarecimentos  quanto  ao  Edital  e  seus  Anexos  poderão  ser  solicitados  por
qualquer pessoa até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas.

4.2. Os esclarecimentos deverão ser feitos exclusivamente por meio de correspondência
eletrônica dirigida ao pregoeiro no endereço americo@crcrs.org.br.

4.3. Os esclarecimentos encontrar-se-ão à disposição no site www.pregaoonlinebanrisul.com.br

5. DA IMPUGNAÇÃO
 
5.1.  Até  dois  dias úteis  antes da data  limite  para  recebimento  das propostas,  qualquer
pessoa poderá impugnar o ato convocatório.

5.2. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro horas.

5.3.  Acolhida  a  petição  contra  o  ato  convocatório,  será  designada  nova  data  para  a
realização do certame, caso a alteração no edital influencie na formulação das propostas.

5.4. As impugnações deverão ser protocoladas na sede do CRCRS, à Avenida Praia de
Belas 1.554, Porto Alegre-RS, CEP 90.110-000.

6. DA PARTICIPAÇÃO

6.1. Poderá participar deste  Pregão  pessoa jurídica legalmente estabelecida no País, do
ramo pertinente ao objeto descrito.

6.2. Não poderão participar da presente licitação pessoas jurídicas:
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a) declaradas inidôneas por órgão ou entidade da Administração Pública direta ou indireta,
federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal; 

b) que se encontrem sob falência, concordata, recuperação judicial, concurso de credores,
dissolução e liquidação; 

c) nas quais conselheiros, delegados, empregados do Sistema CFC/CRCs e seus cônjuges
ou parentes até terceiro grau atuem como sócios, proprietários, prepostos, empregados ou
mediante qualquer outro vínculo jurídico.

6.3. Não poderão beneficiar-se do regime diferenciado e favorecido em licitações, concedido
às microempresas e empresas de pequeno porte pela Lei Complementar n.º 123, de 14 de
dezembro  de  2006,  aquelas  empresas  que  se  enquadrem  em qualquer  das  exclusões
relacionadas no § 4º do art. 3º, com a exceção do parágrafo seguinte, ambos do mesmo
diploma legal.

6.4. Considerando tratar-se de contratação de serviços mediante cessão de mão de obra,
conforme previsto no art. 31 da Lei n.º 8.212, de 24/07/1991 e alterações e nos arts. 112,
115,  117 e  118,  da  Instrução Normativa  –  RFB n.º  971,  de  13/11/2009 e  alterações,  a
licitante Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP optante pelo Simples
Nacional, que, por ventura venha a ser contratada, não poderá beneficiar-se da condição de
optante e estará sujeito à retenção na fonte de tributos e contribuições sociais, na forma da
legislação em vigor,  em decorrência  da sua exclusão obrigatória  do  Simples Nacional  a
contar do mês seguinte ao da contratação, em consequência do que dispõem o art. 17,
inciso  XII,  art.  30,  inciso  II  e art.  31,  inciso  II,  da Lei  Complementar n.º  123,  de  14 de
dezembro de 2006 e alterações.

6.4.1.  A licitante  optante  pelo  Simples  Nacional,  que,  por  ventura  venha  a  ser
contratada, após a assinatura do contrato, no prazo de 90 (noventa) dias, deverá apresentar
cópia dos ofícios, com comprovantes de entrega e recebimento, comunicando a assinatura
do contrato de prestação de serviços mediante cessão de mão de obra (situação que gera
vedação a opção por tal regime tributário) às respectivas Secretarias Federal, Estadual  e/ou
Municipal, no prazo previsto no inciso II do § 1º do artigo 30 da Lei Complementar n.º 123,
de 14 de dezembro de 2006 e alterações.
         6.4.2. Caso a licitante optante pelo Simples Nacional não efetue a comunicação no
prazo  assinalado  acima,  o  próprio  CRCRS,  em  obediência  ao  princípio  da  probidade
administrativa, efetuará a comunicação à Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
para que esta efetue a exclusão de ofício, conforme disposto no inciso I do artigo 29 da Lei
Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações.

6.5.  A vedação de realizar cessão ou locação de mão de obra, de que trata a condição 6.4,
não se aplica às atividades de que trata o art. 18, § 5º-C, da Lei Complementar n.º 123, de
14 de dezembro de 2006 e alterações, conforme dispõe o art. 18, § 5º-H, da mesma Lei
Complementar, desde que não exercidas cumulativamente com atividades vedadas.

6.6.  A participação  na  presente  licitação  implica  para  a  licitante  a  aceitação plena  e
irrevogável de todos os termos, cláusulas e condições constantes neste Edital e de seus
anexos, a observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor e a responsabilidade
pela  fidelidade  e  legitimidade  das  informações  e  dos   documentos  apresentados  em
qualquer fase do processo.

6.7.  A participação dos interessados, no dia e hora fixados, dar-se-á por meio da digitação
da senha privativa da licitante e subsequente encaminhamento da proposta de preços com
valores  totais, exclusivamente por meio eletrônico.
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6.8.  A  informação  de  dados  para  acesso  deve  ser  feita  na  página  inicial
www.pregaoonlinebanrisul.com.br.

7. DO CREDENCIAMENTO

 7.1.  No presente  feito licitatório  somente  poderá se  manifestar,  em nome da licitante,  a
pessoa por ela credenciada.

 7.2. O credenciamento das licitantes dar-se-á pelas atribuições de chave de identificação e
de senha pessoal e intransferível para acesso ao sistema obtidos junto à Seção de Cadastro
da Central de Licitações do Estado – CELIC.

7.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal da
licitante ou de seu representante  legal  e na presunção de sua capacidade técnica para
realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.

7.4.  O credenciamento e sua manutenção no respectivo cadastro dependerá de registro
cadastral na CELIC.

7.5.  O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer  transação  efetuada  diretamente  ou  por  seu  representante,  não  cabendo  à
PROCERGS  ou  ao  CRCRS  responsabilidade  por  eventuais  danos  decorrentes  do  uso
indevido da senha, ainda que por terceiros.

7.6.   A perda da senha ou quebra  do sigilo deverão ser comunicados imediatamente  à
Seção de Cadastro CELIC, para imediato bloqueio de acesso.

8. DA PROPOSTA DE PREÇOS

8.1.  A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome
no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta e lances.

8.2.  Incumbirá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão
pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante
da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

8.3. O encaminhamento da proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às
exigências de habilitação e das especificações técnicas previstas no edital.

8.4.  A proposta  deverá  discriminar  o valor  global  anual,  acompanhada das planilhas de
custos  e  formação  de  preços,   e  considerar  todas  as despesas  com  encargos  fiscais,
comerciais, sociais e trabalhistas, e outros pertinentes ao objeto licitado.

8.5.  Após  a  apresentação  da  proposta  não  cabe  desistência,  salvo  por  motivo  justo
decorrente de fato superveniente.

8.6.  O  preço  inicial  proposto  será  de  exclusiva  responsabilidade  da  licitante,  não  lhe
assistindo  o  direito  de  pleitear  qualquer  alteração dos  mesmos,  sob alegação  de erro,
omissão ou qualquer outro pretexto.
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8.7. O prazo de validade das propostas apresentadas nesta licitação será, automaticamente,
de 60 (sessenta) dias, contados da data fixada para a abertura das propostas, o qual, se
necessário, poderá ser prorrogado mediante concordância dos licitantes.

9. DA SESSÃO DO PREGÃO

9.1. A partir do horário previsto no Edital, terá início a sessão pública do pregão eletrônico,
com a divulgação das propostas de preços recebidas e em perfeita consonância com as
especificações e condições de fornecimento detalhadas pelo edital.

9.2. OS LANCES SERÃO DECRESCENTES, PELO VALOR  GLOBAL ANUAL DO OBJETO.

9.3.  Somente poderá participar da rodada de lances o licitante que anteriormente tenha
cadastrado proposta de preços.

9.4.   Aberta a etapa competitiva, será considerado como primeiro lance a proposta inicial de
menor valor. Em seguida, os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio
eletrônico,  sendo  o  licitante  imediatamente  informado  de  seu  recebimento  e  respectivo
horário de registro e valor.

9.5. Só serão aceitos lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido
anteriormente registrado no sistema pelo próprio licitante.

9.6. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

9.7. Durante o transcurso da sessão pública, os participantes serão informados, em tempo
real,  do valor  dos lances registrados. O sistema não identificará o autor dos lances aos
demais participantes.

9.8.  A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento
iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico, após o que transcorrerá o período de
tempo  de  até  30  (trinta)  minutos,  aleatoriamente,  determinado  também  pelo  sistema
eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

9.9.  O  sistema  informará  a  proposta  melhor  classificada  imediatamente  após  o
encerramento  da etapa de lances,  quando for o  caso,  após negociação e  decisão pelo
pregoeiro acerca da aceitação da oferta.

9.10. A proposta final atualizada deverá ser encaminhada via sistema, NO PRAZO DE 
DUAS  HORAS,  e  conterá  a  identificação  da  proponente,  a  assinatura  de  seu
responsável legal, endereço, telefone,  e-mail e nome do contato entre a licitante e o
CRCRS.
Parágrafo único: O atendimento a este procedimento é condição de aceitabilidade da
proposta.
9.11. Se a proposta ou o lance melhor classificado não for aceitável,  ou se o fornecedor
desatender  às  exigências  habilitatórias,  o  pregoeiro  examinará  a  proposta  ou  o  lance
subsequente, verificando a sua compatibilidade e a habilitação do participante, na ordem de
classificação,  e  assim sucessivamente,  até  a  apuração de  uma proposta  ou lance que
atenda o edital. Também nesta etapa o pregoeiro poderá negociar com o participante para
que seja obtido melhor preço.
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9.12. Constando o atendimento das exigências fixadas no Edital, o objeto será adjudicado
ao autor da proposta ou lance de melhor preço.

9.13. No caso de desconexão com pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do certame,
o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para recepção de lances,
retomando o pregoeiro, quando possível, sua atuação no Pregão, sem prejuízos dos atos
realizados.

9.14. No caso de desconexão por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão
será suspensa, sendo reiniciada somente após comunicação expressa aos participantes.

9.15. As Microempresas – ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP deverão declarar na
proposta  eletrônica,  em campo próprio,  quando do envio  da proposta  inicial,  que estão
enquadradas nessa(s) categoria(s).

Parágrafo primeiro: A declaração de enquadramento, supracitada, pode ser alterada pela
própria empresa durante o prazo pré-definido para recebimento de propostas através de
substituição da sua proposta inicial.

Parágrafo  segundo:  A ausência  dessa  declaração,  no  momento  da proposta  eletrônica,
significará a desistência da Microempresa – ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP de
utilizar-se das prerrogativas a elas concedidas pela Lei Complementar Federal n.º 123, de
14 de dezembro de 2006, no seu art. 44, e  Decreto n.º 8.538, de 06 de outubro de 2015.

Parágrafo terceiro: Será assegurada como critério de desempate preferência de contratação
para  as  Microempresas  –  ME e  Empresas  de  Pequeno  Porte  –  EPP,  conforme  a  Lei
Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006, regulamentada pelo Decreto n.º
8.538/2015, e que tenham declarado que se enquadram nessa categoria conforme item.

Parágrafo  quarto:  Entende-se  por  empate  quando  as  propostas  apresentadas  pelas
Microempresas – ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP sejam iguais ou até 5% (cinco
por cento) superiores à proposta mais bem classificada.

Parágrafo quinto:  Não ocorrerá o empate se a proposta mais bem classificada já for de
Microempresas – ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP.

Parágrafo  sexto:  O  sistema  de  Compras  Eletrônicas  informará  às  empresas  que
enquadrarem nas condições acima.

Parágrafo sétimo: Ocorrendo o empate, a Microempresa –  ME ou Empresa de Pequeno
Porte  –  EPP  melhor  classificada  poderá  apresentar  proposta  de  preço  inferior  àquela
considerada vencedora do certame. A proposta deverá ser apresentada no prazo máximo de
05 (cinco) minutos a partir da solicitação do pregoeiro, sob pena de preclusão.

Parágrafo oitavo: No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas –
ME e Empresas de Pequeno Porte  –  EPP que se  encontrem no intervalo  estabelecido
acima,  será  realizado  sorteio  eletrônico  entre  elas  para  que  se  identifique  àquela  que
primeiro poderá apresentar melhor oferta.

Parágrafo  nono:  Não  ocorrendo  à  contratação da  Microempresa  –  ME  ou  Empresa  de
Pequeno Porte – EPP serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem
na mesma situação, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.
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Parágrafo décimo: Na hipótese de não-contratação de Microempresa – ME ou Empresa de
Pequeno Porte – EPP, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente
vencedora do certame, ou seja, da empresa que não se enquadra como microempresa ou
empresa de pequeno porte que apresentou a melhor proposta.

10. DOS RECURSOS

10.1.  Dos  atos  relacionados  com  o  pregão,  o  recurso  dependerá  de  manifestação  do
licitante  ao  final  da  sessão  pública,  dentro  do  prazo  determinado  pelo  pregoeiro,
manifestando sua intenção, com motivação simples, sendo-lhes facultado juntar memoriais
relacionados  à  intenção  manifestada,  no  prazo  de  03  (três)  dias,  ficando  os  demais
licitantes, desde logo, intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias,
que começarão a ser contados ao término daquele prazo.

10.2. O recurso contra decisão do pregoeiro não terá efeito suspensivo e o seu acolhimento
importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

10.3. A falta de manifestação imediata importará a decadência do direito de recurso.

10.4. Não serão aceitos como recursos as alegações e memoriais que não se relacionem às
razões indicadas pelo licitante na sessão pública.

10.5.  Os  recursos  e  contrarrazões  de  recursos,  deverão  ser  dirigidos  ao  Pregoeiro  e
registrados no Protocolo Geral do CRCRS, localizado na Avenida Praia de Belas, 1.554, em
Porto Alegre/RS, de 2.ª a 6.ª feira, das 8h30min às 17h30min.

10.6.  Decididos  os  recursos  e  constatada  a  regularidade  dos  atos  procedimentais,  a
autoridade competente homologará a adjudicação para determinar a contratação.

11. HABILITAÇÃO

11.1. São documentos necessários à habilitação:

a) Certidão Comprovando regularidade para com a Fazenda Federal e INSS;

b) Certidão comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual;

c) Certidão comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal;

d) Certidão comprovando a regularidade para com o FGTS;

e) Comprovante de inscrição no CNPJ;

 f) Comprovação de inscrição no cadastro municipal de contribuintes;

 g)  Alvará  de Localização e Funcionamento expedido pela Prefeitura Municipal,  da      
jurisdição fiscal do estabelecimento licitante;
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h)  Declaração da proponente de que não pesa contra si  declaração de INIDONEIDADE
expedida por órgão da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA de qualquer esfera;

i)  Certidão da DRT (Delegacia  Regional  do  Trabalho) ou Declaração de que cumpre o
disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal;

j)  Ato  constitutivo,  Estatuto  ou  Contrato  Social  e  alterações  em  vigor,  devidamente
registrados na Junta Comercial, ou alteração consolidada, quando sociedades comerciais e,
no  caso  de  sociedade  por  ações,  acompanhadas  de  posse  e  nomeação  de  seus
administradores, ou Registro comercial, no caso de empresa individual;

 k) Certidão Simplificada da Junta Comercial;

l)  Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa (CNDT), nos termos do Título VII-A da Consolidação das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452 de 1º de maio de 1943;

m) No caso de ser a licitante microempresa ou empresa de pequeno porte, Declaração, sob 
as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais para a qualificação como ME ou EPP.

11.2. As licitantes deverão apresentar a seguinte documentação complementar para fins de
qualificação técnica:

a) 01 (um) ou mais atestado(s) ou declaração(ões) de capacidade técnica,  em nome da
licitante,  expedido  por  pessoa  jurídica  de  direito  público  ou  privado,  que  comprove(m)
aptidão  para  desempenho  de  atividade  pertinente  e  compatível  em  características,
quantidades e prazos com o objeto deste Pregão,  conforme especificações constantes no
Anexo I deste Edital.
            a1) O(s) atestado(s) ou declaração(ões) de capacidade técnica deverão se referir a
serviços  prestados  no  âmbito  de  sua  atividade  econômica  principal  e/ou  secundária
especificadas no contrato social registrado na junta comercial competente, bem como no
cadastro de pessoas Jurídicas da Receita Federal do Brasil – RFB.    
       a2) Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou
se decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto se firmado para ser
executado em prazo inferior.

b) Cópia(s) de contrato(s), atestado(s), declaração(ões) ou outros documentos idôneos que
comprove(m) que a licitante possui experiência mínima de 3 (três) anos, ininterruptos ou
não, na prestação de serviços terceirizados, compatíveis com o objeto ora licitado.

  b1) Será  aceito o somatório  de documentos para  comprovação da experiência,
sendo que os períodos concomitantes serão computados uma única vez.

  b2)  Para  a  comprovação  do número  mínimo de postos exigido,  será  aceito  o
somatório de atestados que comprovem que a licitante gerencia ou gerenciou serviços de
terceirização compatíveis com o objeto licitado por período não inferior a 3 (três) anos, nos
termos do art. 19, §12º da IN n. 02/2008.

  b3) Será  aceito o somatório  de documentos para  comprovação da experiência,
sendo que os períodos concomitantes serão computados uma única vez.

11.3. Caso a licitante possua CERTIFICADO de Registro Cadastral –  CRC, emitido pela
CELIC, pode apresentá-lo, ficando dispensada a apresentação dos documentos relativos às
informações válidas já atestadas pelo referido certificado.
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11.4. Os documentos que não possuírem prazo de validade somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para a apresentação
das propostas.

11.5. Os documentos deverão ser apresentados no prazo de até 02 (duas) horas após
o encerramento da sessão pública, através do e-mail americo@crcrs.org.br.

Parágrafo  único:  É  ônus  da  licitante  promover  a  confirmação  de  recebimento  dos
documentos.
11.6.  Após análise do pregoeiro, este notificará a licitante para eventuais complementações
ou substituições de documentos, que ocorrerão no prazo de 01 (um) dia, salvo aplicação do
§ 1º do art. 43 da Lei Complementar n.º 123/06.

12. DA  ADJUDICAÇÃO

12.1.  Comprovada a habilitação será efetuada a adjudicação do respectivo lote.

12.2.  Em  caso  de  não  adjudicação  constará  a  justificativa  da  mesma  no  Sistema  de
Compras On-line do Banrisul, além de citado na ata eletrônica.

13. DAS PENALIDADES

A licitante que, convocada, recusar-se a firmar a ata ou não comprovar o atendimento às
condições de habilitação no prazo consignado, sujeitar-se-á a penalidade relativa à rescisão
contratual  por culpa  da contratada, sem prejuízo da penalidade cominada no art.  28 do
Decreto n.º 5.450/05.

14. DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1. Todos os eventos ocorridos durante a sessão pública de disputa serão registrados e
publicados,  em  ata  eletrônica,  imediatamente  após  o  término  da  disputa,  tornando-se
disponível ao acesso por qualquer cidadão.

14.1.1.  A ata poderá ser acessada pela pesquisa de licitações disponibilizada para o público
em geral no Portal de Compras, como também pela pesquisa na área de acesso restrito.
Ambas publicam o mesmo conteúdo.

14.1.2. Os demais atos licitatórios serão registrados no processo da licitação.

14.2.  A licitante deverá examinar detidamente as disposições contidas neste Edital e seus
anexos,  pois  a  simples  apresentação  da  proposta  de  preços  e  da  documentação  de
habilitação  submete  a  licitante  à  aceitação  incondicional  de  seus  termos,  bem  como
representa o conhecimento integral do objeto em licitação, não sendo aceita alegação de
desconhecimento de qualquer pormenor.

14.3. O CRCRS reserva a si o direito de revogar a presente licitação por razões de interesse
público ou anulá-la, no todo ou em parte, por vício ou ilegalidade, bem como prorrogar o
prazo para recebimento e/ou abertura da proposta de preços.
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14.4.  É facultado ao pregoeiro,  em qualquer  fase do pregão,  a  promoção de diligência
destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada à licitante a
inclusão  posterior  de  documento  ou  informação  que  deveria  constar  originalmente  da
proposta de preços ou da documentação de habilitação.

14.5. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento
da  licitante,  desde  que  sejam  possíveis  a  aferição  de  sua  qualificação  e  a  exata
compreensão da sua proposta, durante a realização da audiência pública do pregão. As
normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança da futura contratação.

14.6. O CRCRS reserva-se o direito de aceitar total ou parcialmente quaisquer propostas, ou
a  todas  rejeitar  sem  que  caiba  a  proponente  qualquer  direito  a  indenização  ou
ressarcimento.

14.7. Da mesma forma, o CRCRS reserva-se o direito de contratar total ou parcialmente os
itens  solicitados,  sem  que  caiba  a  proponente  qualquer  direito  a  indenização  ou
ressarcimento.

Porto Alegre, 13 de novembro de 2017.

Antônio Carlos de Castro Palácios
 Presidente do CRCRS
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PREGÃO ELETRÔNICO CRCRS  nº 13/2017

PROCESSO ADMINISTRATIVO  nº 81/2017

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1. APRESENTAÇÃO

Este documento foi elaborado com base na Lei n.º 10.520/02, Decreto n.º 5.450/05, Decreto
n.º 2.271/97 e Lei n.º 8.666/93, constituindo peça integrante e inseparável do instrumento
convocatório, contendo os elementos essenciais fixados na legislação.

2. OBJETO

2.1.  A  presente  licitação  tem  por  objeto  a  contratação  de  empresa  especializada  na
prestação  de  serviços  de  natureza  continuada,  nas  áreas  específicas  de  Serviços  de
Limpeza,  com  fornecimento  de  mão  de  obra  e  materiais,  Copeiragem,  Telefonista  e
Motorista,  para o Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul – CRCRS, em
conformidade  com  a  descrição  dos  serviços,  especificações,  quantidades  e  condições
estabelecidas neste Termo de Referência.
2.2. Será realizada licitação em LOTE ÚNICO dos serviços a serem prestados, devendo a
licitante oferecer proposta para todos os itens que compõe o lote, na modalidade de Pregão
Eletrônico, do tipo “menor preço global”, o qual será obtido através da multiplicação do preço
mensal por 12 (doze) meses.

3. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
Os serviços a serem contratados estão classificados como sendo de natureza comum, nos
termos do parágrafo único, art. 1°, da Lei n.º 10.520/2002.

4. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO
4.1. O Decreto n.º 2.271/97, em seu § 1° do artigo 1°, e a IN SLTI/MPOG n.º 02/2008, em
seu artigo 7º, especificam os serviços propostos neste termo de referência, como sendo
preferencialmente objeto de execução indireta, sendo dessa forma justificável a contratação
de empresa terceirizada.

4.2. Segundo a natureza e importância dos serviços previstos no objeto a ser contratado,
caracterizando-se  como  relevantes  para  assegurararem  o  pleno  funcionamento  das
estruturas do CRCRS e contribuindo para a efetividade das suas atividades finalísticas e
cumprimento da sua missão institucional, tratando-se de serviços que devem ser prestados
de forma contínua e habitual,  consideramos que a eventual interrupção dos serviços ora
licitados, implicará em transtornos à gestão operacional e administrativa das estruturas do
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Conselho, tendo em vista, tratar-se de atividades básicas e condicionantes para o perfeito
funcionamento da Entidade.
Desse modo, a contratação dos serviços impõe-se como medida prudente e razoável para
viabilizar a manutenção e continuidade da prestação de serviços desempenhados por este
Conselho, cabendo ressaltar que a contratação a ser efetuada é caracterizada como serviço
continuado e, por se tratar de serviço especializado, necessária se faz a contratação de
empresa que disponha de pessoal capacitado para a realização de tal mister, observado o
preço de mercado e as reais necessidades do contratante.

4.3. A contratação dos serviços em único lote justifica-se em razão de que o gerenciamento
centralizado facilita  a administração do contrato,  o acompanhamento,  a fiscalização e a
própria  logística,  com uma única  empresa encarregada de todos os trabalhos,  além de
razões de ordem econômica, decorrente do fato que as empresas do ramo trabalham com o
grupo  dos  serviços  especificados,  sendo  esperada  a  oferta  de  menores  preços  pelas
licitantes.

4.4.  Em relação aos serviços dispostos para contratação,  a solicitação de motoristas é de
fundamental  importância,  tendo  em  vista  a  crescente  necessidade  de  transporte  de
membros do Conselho, autoridades, colaboradores, servidores e outros, para atendimento
das  mais  variadas  ações  demandadas  pelo  CRCRS,  sendo  que  o  atual  quadro  de
funcionários não supre  as exigências de serviços solicitadas, caso similar  o  referente à
contratação da mão de obra de telefonista, que faz-se necessária para o atendimento de
forma  satisfatória  da  função  demandada,   visando  a  excelência  no  atendimento  e
atingimento  das  metas  organizacionais.  Dessa  forma,  concluímos  pela  necessária
terceirização da prestação dos referidos serviços, com o objetivo de gerar processos que
visem à economicidade na área de recursos humanos, e conseqüentemente a busca de
uma gestão administrativa mais eficiente e eficaz para a Entidade.

4.5. Salientamos que a contratação dos serviços de limpeza e conservação, compreendem,
além da  mão de obra,  o  fornecimento  de todos  os equipamentos,  EPIs,  ferramentas e
insumos necessários à execução dos serviços, pois a contratação conjunta de materiais e
serviços implica vantagens para a Administração:
a) As  empresas  de  limpeza  adquirem  material  em  quantidade  muito  superior  às
necessidades de uma determinada unidade,  visto  que  detêm vários  contratos,  podendo
obter preços mais reduzidos.
b) O gerenciamento centralizado dos serviços de limpeza e materiais, coordenados por uma
única contratada, propicia melhor integração das atividades, com menor probabilidade de
falta de materiais.
c) Em sua maioria, as empresas que prestam serviços de limpeza fornecem também os
materiais e insumos necessários.
Assim, não há diminuição da competitividade nem ofensa ao princípio da economicidade.
d) A finalidade da terceirização é proporcionar que as atividades-meio sejam repassadas a
terceiros e a Entidade focar na sua atividade-fim. Para o CRCRS esse comando se aplica
perfeitamente.

4.6.  A execução dos serviços será  na forma indireta,  tipo  Menor Preço por  Empreitada
Global, em lote único, em conformidade com o disposto no art. 10 da Lei n.º 8.666/1993.

5. DESCRIÇÃO DO OBJETO

5.1. A contratada deverá atender aos seguintes itens:
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ITEM 01:  Serviços de limpeza e conservação em edifício à Avenida Praia de Belas, nº
1.554 com 4 pavimentos, área aproximada de 1.300 m², e de aproximadamente 600 m² em
edifício à Rua Baronesa do Gravataí, nº 471.
a) Os produtos de limpeza utilizados serão por conta  da empresa contratada,  mediante
aceitação prévia do CRCRS, que poderá rejeitá-los de forma justificada caso apresentem
qualidade abaixo da média do mercado e/ou comprometam a qualidade do serviço, podendo
para tal valer-se de conhecimentos técnicos de terceiros.
b)  Equipamentos  e  utensílios  necessários  à  execução  das  tarefas  serão  por  conta  da
empresa  contratada.
c) Carga horária: de segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00, com uma hora de intervalo,
totalizando 40h semanais, por posto de trabalho.
d) Disponibilização de  04 (quatro)  profissionais,  devendo  um(a)  coordenar  a  equipe de
trabalho, mediante percepção de respectivo adicional.

ITEM  02:  Serviços  gerais,  consistindo  em  troca  de  lâmpadas,  manutenções  simples,
movimentação  de  mobília,  carregamento  e  descarregamento  de objetos,  molhamento  e
poda de pequenas plantas em edifício à Avenida Praia de Belas nº 1.554, acima descrito, e
de  aproximadamente  600 m²  em edifício  à  Rua Baronesa  do  Gravataí,  nº  471;  capina
semanal em área de aproximadamente 2.000 m² à Rua Barão do Gravataí, nº 301.
a) Equipamentos e utensílios (ferramentas) necessários à execução das tarefas serão por
conta da empresa contratada.
b) Carga horária: de segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00, com uma hora de intervalo,
totalizando 40h semanais.
c) Disponibilização de 01 (um) profissional.

ITEM 03:  Serviços de copeiragem à Avenida Praia de Belas, nº 1.554, consistindo em
preparar  café  e  chá,  servindo-os  quando  for  solicitado;  conservar  sempre  limpos  os
utensílios sob sua guarda; montar mesa e outros inerentes a função.
a) Carga horária: de segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00, com uma hora de intervalo,
totalizando 40h semanais.
b) Disponibilização de 01 (um) profissional.

ITEM 04: Serviços de telefonista à Avenida Praia de Belas, nº 1.554: receber e efetuar as
ligações telefônicas; confirmar o  destinatário  informado pelo usuário,  antes de efetuar a
transferência da ligação para o mesmo; registrar todas as ligações solicitadas no Mapa de
Controle de Ligações Telefônicas (setor, número e solicitante); zelar pela conservação dos
equipamentos e linhas telefônicas, informando sempre ao CRCRS, sobre as necessidades
de manutenção ou conserto de equipamento sob a sua responsabilidade.
a) Os(as) profissionais deverão ter ensino médio completo, conhecimentos de informática e
curso de telefonista devidamente comprovado, bem como, estarem aptos e treinados para
prestarem os serviços.
b) Disponibilização de 03 (três) profissionais.
c) Carga horária: de segunda a sexta-feira, sendo um posto das 8:00 às 13:00, um das
13:00 às 18:00 e outro das 14:00 às 18:00.

ITEM 05: Serviços de motorista à Avenida Praia de Belas, nº 1.554, consistindo em dirigir
os veículos  do CRCRS na cidade de Porto  Alegre  e  em roteiros no interior  do  estado;
disponibilidade para viagens com pernoites; vistoriar os veículos do CRCRS, verificando o
estado geral de segurança do veículo a ele confiado, devendo diariamente inspecionar os
componentes que impliquem em segurança, tais como pneus, o nível de combustível, água
e óleo do cárter, testando freios e parte elétrica, para certificar-se de suas condições de
funcionamento; registrar na Planilha de Controle respectiva, a movimentação dos veículos;
zelar  pela  manutenção  e  conservação  dos  veículos,  comunicando  falhas  e  solicitando
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reparos,  para  assegurar seu perfeito  estado; cumprir  todas as normas da legislação de
trânsito e portar-se sempre de maneira defensiva, quando em circulação com veículo; ser
responsável por toda e qualquer infração de trânsito que cometer; não ser apenado com a
suspensão  do  direito  de  dirigir  com  a  cassação  do  documento  de  habilitação;  dar
conhecimento imediato ao empregador acerca de eventuais multas ou qualquer penalidade
por infração de trânsito.
a)  Os(as)  profissionais  deverão  ter  ensino  médio  completo,  habilitação  categoria  B  e
experiência comprovada de no mínimo um ano como motorista profissional.
b) Disponibilização de 3 (três) profissionais.
c) Carga horária: de segunda a sexta-feira, das 8:30 às 17:30, com uma hora de intervalo,
totalizando 40h semanais, por posto de trabalho.
d) Quando em viagem, o CRCRS ressarcirá  a empresa contratada pelas despesas com
alimentação e hospedagem dos motoristas, comprovadas por meio de nota ou cupom fiscal.

5.2.  O valor dos salários e dos benefícios devem ser, no mínimo, os fixados em norma
coletiva vigente, relativa à base territorial de Porto Alegre - RS.

5.3. Conforme itens descritivos acima, apresentamos o quadro sinótico do objeto, composto
de lote único:

LOTE

Descrição Carga Horária
Semanal

Quantidade de
Postos Profissionais

* Serviços de  Limpeza e Conservação          40 h 03

* Serviços de  Limp. e Conserv. - Coordenador 40 h 01

** Serviços Gerais           40 h 01

Serviços de Copeiragem 40 h 01

Serviços de Tefonista    25 h 02

Serviços de Telefonista    20 h 01

Serviços de Motorista    40 h 03

* com fornecimento de produtos de limpeza, equipamentos e utensílios.
** com fornecimento de equipamentos e utensílios (ferramentas).

6. DO CUSTO ESTIMADO PARA A CONTRATAÇÃO

6.1.  O valor  referencial  não será divulgado,  vez que a  publicação é mera faculdade da
Administração, que pode utilizar a omissão como estratégia para busca do menor preço,
prática respaldada pelo Tribunal de Contas da União, como se extrai de seu Informativo de
Licitações e Contratos nº 51:
 

No caso do pregão, a divulgação do valor orçado e, se for o caso, do preço
máximo, caso este tenha sido fixado, é meramente facultativa.

Na mesma representação  pela qual  o  Tribunal  tomou conhecimento  de
potenciais irregularidades no Pregão nº 208/2010, realizado pelo Ministério
da  Saúde  -  MS,  analisou-se,  como  possível  irregularidade,  a  não
divulgação  dos  valores  de  referência,  tidos,  na  espécie,  como  preços
máximos  a  serem  praticados,  que  teria  resultado  em  prejuízo  para  a
elaboração  da  proposta  por  parte  das  empresas  licitantes.  Em  seus
argumentos,  o  MS  defendeu  tratar-se  de  estratégia,  a  fundamentar  a
negociação a ser travada entre pregoeiro e as licitantes.  Nesse quadro,
levantou precedente no qual o TCU entendeu ser facultativa a divulgação
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dos valores de referência. Para o órgão, “a revelação do preço máximo faz
com que as propostas das licitantes orbitem em torno daquele valor, o que
poderia frustrar a obtenção das melhores condições de contratação”.  Já
para  a  unidade  técnica,  existiriam,  no  TCU,  duas  correntes  acerca  da
necessidade da divulgação de orçamento/preço máximo em edital.  Pela
primeira, “no caso específico dos pregões, [...] o orçamento estimado em
planilhas  e  os  preços  máximos  devem  necessariamente  fazer  parte  do
Termo de Referência, na fase preparatória do certame, e a sua divulgação
é decisão discricionária do órgão organizador”. Para a outra corrente, que
“abarca as situações que não sejam de pregões, tem-se farta jurisprudência
no sentido de que o disposto do art. 40, inc. X, da Lei 8.666 obriga, e não
faculta,  a  divulgação  do  orçamento  estimado  em planilhas  e de preços
máximos no instrumento convocatório”.  Assim, para a unidade técnica, à
exceção  do  pregão,  a  jurisprudência  do  TCU,  apoiada  pela  doutrina,
majoritariamente considera “a divulgação do ‘orçamento ou preço máximo
no instrumento convocatório’ como elemento imperativo, e não meramente
opcional”. Contudo, ainda de acordo com a unidade instrutiva, o acórdão nº
3.028/2010,  da  2ª  Câmara,  teria  aberto  precedente,  no  sentido  de  se
interpretar “a divulgação dos preços máximos, prevista no art. 40, X, da Lei
8.666/93, como facultativa, e não obrigatória, sem ressalvas com relação à
modalidade da licitação”. Em razão da aparente divergência jurisprudencial,
a  unidade  técnica sugeriu  que a  questão fosse apreciada  em sede  de
incidente  de  uniformização  de  jurisprudência,  com  o  que  discordou  o
relator.  Para ele,  “o art.  40,  X,  da Lei  nº 8.666/93 não discorre sobre a
‘divulgação’ do preço máximo, mas sim sobre a sua “fixação”, o que é bem
diferente”. A fixação de preços máximos, tanto unitários quanto global, seria
obrigatória,  no  entender  do  relator,  no  caso  de  obras  e  serviços  de
engenharia, nos termos da Súmula TCU nº 259/2010, donde se concluiria
que,  para  outros  objetos,  não  relacionados  a  obras  e  serviços  de
engenharia, essa fixação é meramente facultativa. Fez ressalva, todavia, ao
caso do pregão, para o qual, “a jurisprudência do TCU acena no sentido de
que a divulgação do valor orçado e, se for o caso, do preço máximo, caso
este  tenha  sido  fixado,  é  meramente  facultativa”.  Precedente  citado:
Acórdão nº 3.028/2010, da 2ª Câmara. Acórdão n.º 392/2011-Plenário, TC-
033.876/2010-0, rel. Min. José Jorge, 16.02.2011. 

6.2. Frise-se que a restrição à divulgação do valor referencial se estende à disponibilização
de documentos específicos do processo administrativo  que contenham tais  informações
antes da sessão pública, evitando-se fulminar a efetividade da estratégia. Ademais, ao não
divulgar o valor orçado, mas possibilitar vistas dos respectivos documentos, haveria prejuízo
à isonomia do certame, privilegiando-se os interessados locais. Neste sentido, o AC-2080-
30/12-P do TCU:

   VOTO

 (…)

 6.     Quanto ao primeiro ponto do edital questionado pela representante, é
firme o entendimento deste Tribunal no sentido de que a Administração não
está obrigada a anexar ao edital o orçamento de referência da licitação,
mas  tão  somente  constar  o  documento  do  respectivo  procedimento
administrativo, conforme a exegese que se faz do art. 3º, inciso III, da Lei
n.º 10.520/2002, nos termos da jurisprudência referenciada.  

7.      Embora também seja posição desta Corte de que a Administração
deve  franquear  o  acesso  aos  licitantes  do  referido  documento,  bem
explicitou a instrução que há divergências acerca do momento oportuno
para tanto, ou seja, antes ou depois da fase de lances, sendo apontado,
neste último caso, os benefícios para manutenção do sigilo do orçamento
estimativo até essa fase. 
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8.    Conquanto  a  ampla  publicidade  seja  imperativa  na  Administração
Pública,  julgo  que,  em  situações  semelhantes  a  que  se  apresenta,  o
acesso ao referido orçamento colidiria com outros princípios não menos
importantes,  como  o  da  busca  da  proposta  mais  vantajosa  para  a
administração, de modo que a reserva do seu conteúdo não se configura
violação ao princípio  da publicidade,  nem  mesmo ao  seu  propósito  de
assegurar o controle pela sociedade da legalidade e legitimidade dos atos
administrativos. 

9.     Ademais, a prática tem se revelado, inclusive no âmbito do próprio
FNDE,  que  a  manutenção  do  sigilo  do  orçamento  estimativo  tem  sido
positiva para Administração, com a redução dos preços das contratações,
já que incentiva a competitividade entre os licitantes, evitando assim que os
concorrentes limitem suas ofertas aos valores previamente cotados pela
Administração. 

10.   A propósito, lembro que o procedimento adotado pelo FNDE segue
recomendação a ele dirigida por este Tribunal por meio Acórdão 1789/2009
–  Plenário,  que  trouxe  como  fundamento  essencial  de  decidir  o
entendimento  de que o  acesso  ao orçamento  antes  da  fase  de  lances
poderia representar violação ao princípio da isonomia, nos termos do que
constou do respectivo Voto condutor, conforme transcrito na instrução da
unidade técnica. 

7. DAS OBRIGAÇÕES

7.1. São obrigações da CONTRATADA:

a) executar os serviços na forma como ajustada;

b) manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por
ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para contratação
junto ao Poder Público;

c) manter atualizado o endereço cadastrado junto ao CONTRATANTE para comunicações,
inclusive eletrônico, informando imediatamente eventual alteração;

d) apresentar comprovação, ao término do ajuste ou em caso de rescisão, do pagamento de
verbas rescisórias ou, de que não haverá interrupção do contrato de trabalho do empregado;

e) assumir inteira responsabilidade pelas obrigações sociais e trabalhistas relativamente aos
seus empregados, correndo de sua conta todas as obrigações e ônus de empregador e,
consequentemente, o pagamento das contribuições exigidas pela Previdência Social, seguro
contra acidentes do trabalho e mais encargos da legislação vigente, em relação ao pessoal
empregado nos serviços aqui contratados;

f) sempre que solicitado, apresentar, documentos que comprovem cumprir a legislação em
vigor  quanto  à  obrigações  assumidas,  em  especial,  encargos  sociais,  trabalhistas,
previdenciários, tributários, fiscais e comerciais, bem como certidões negativas de débito
salarial, expedida pela delegacia regional do Trabalho-DRT;

g) comprovar, mensalmente, o recolhimento atualizado dos encargos sociais e trabalhistas
dos empregados, sob pena de suspensão dos pagamentos devidos, sem prejuízo de outras
sanções previstas no Contrato e Lei n.º 8666/93, até que atenda o solicitado;
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h) executar pessoalmente o serviço objeto do presente contrato, salvo autorização expressa
em contrário; 

i) recrutar em seu nome e sob sua inteira responsabilidade, sem qualquer solidariedade do
CRCRS,  empregados rigorosamente  selecionados  e  com treinamento  específico  para  o
desempenho  de  suas  funções,  ficando  responsável  pelos  atos  e  omissões  por  eles
praticados; 

j)  exibir,  quando  solicitado  pelo  CRCRS,  os  resultados  dos  exames  médicos  dos
empregados  que  foram  destacados  para  os  serviços,  onde  comprovem  não  serem
portadores de doença infecto-contagiosa, juntando ainda atestados médicos de sanidade
física e mental;

k) manter em serviço, diariamente, o número de empregados contratados para a execução
do objeto do contrato, reservado ao CRCRS o direito de descontar dos pagamentos mensais
as eventuais ausências desses empregados;

l) providenciar a imediata substituição dos empregados designados em caráter rotineiro, no
caso de afastamento por falta, férias, descansos semanais e outros da espécie;

m) substituir, imediatamente, os empregados que, por qualquer forma, não satisfizerem as
condições requeridas pela natureza dos serviços, bem como quando faltarem ao serviço por
qualquer motivo;

n)  apresentar  seus  funcionários  devidamente  identificados,  com  uniforme  adequado,
completo e em bom estado de conservação;

o) submeter  à  aprovação prévia  do  CONTRATANTE os  indicados  para  a  prestação  de
serviços em suas dependências, exceção feita ao atendimento de situações imprevistas e
de emergência; 

p) atender de imediato às solicitações quanto à substituição de mão de obra entendida pelo
CONTRATANTE como inadequada para a prestação de serviços.

7.2. São obrigações do CONTRATANTE:

a)  notificar  por  escrito  a  CONTRATADA,  fixando-lhe  prazo  para  corrigir  defeitos  e
irregularidades constatadas na execução dos serviços;

b) proporcionar acesso e condições adequadas para a realização do serviço;

c)  utilizar  os serviços  da contratada,  na  forma  acima  prevista,  respondendo pelos  atos
decorrentes da utilização do vigilante para serviços estranhos aos seus encargos normais.

8. DAS PENALIDADES

Ressalvadas  as  situações  de  caso  fortuito  e  de  força  maior  regularmente  alegadas  e
provadas, a CONTRATADA sujeita-se às seguintes penalidades:

8.1. Multa, calculada sobre o valor mensal do contrato:

a)  5% (cinco por cento) por dia de atraso no início dos serviços;
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b)  1% (um por cento) em caso de posto descoberto, sem a devida substituição no prazo de
duas horas, por ocorrência;

c)  1% (um por cento) por dia de atraso na comprovação de cumprimento das obrigações
trabalhistas;

d) 10% (dez por cento) em caso de descumprimento  de obrigação trabalhista  ou  fiscal,
aplicada em dobro em caso de reiteração;

e) 0,5 (meio por cento) por descumprimento de obrigação contratual que não caracterize a
incidência das demais alíneas da presente cláusula.

8.2. Multa calculada sobre o valor remanescente do contrato:

a)  40% (quarenta  por  cento)  em caso  de rescisão do  contrato  por ato  ou omissão  da
CONTRATADA.

8.3. Suspensão do direito de licitar e contratar com o CONTRATANTE, pelo prazo de até 2
(dois) anos.

8.4. Declaração, pelo Presidente do CONTRATANTE, da inidoneidade da CONTRATADA.

Parágrafo primeiro: A aplicação de uma das penalidades previstas nesta Cláusula, não elide
a aplicação das demais, podendo haver aplicação concomitante.

Parágrafo segundo. A aplicação de penalidade não será efetuada sem notificação prévia da
CONTRATADA.

Parágrafo  terceiro.  O  valor  da(s)  multa(s)  será  descontado  de  eventuais  pagamentos
devidos à CONTRATADA, ou, cobrado diretamente, caso inexistam valores a serem  pagos,
ou, o valor da multa seja superior a estes.

Parágrafo  quarto.  A  penalidade  prevista  no  item  8.3  poderá  ser  aplicada  caso  a
CONTRATADA demonstre conduta eivada de má-fé, ou, de qualquer forma incompatível
com a seriedade do procedimento, como tais consideradas o retardamento injustificado do
cumprimento  do  objeto  do  presente  contrato,  a  recusa  injustificada  de  assinatura  do
contrato, a não manutenção da proposta de modo injustificado, a perda das condições de
habilitação não informada imediatamente ao CONTRATANTE, o cometimento de fraudes e o
comportamento inidôneo.

Parágrafo quinto. A penalidade prevista no item 8.4 será aplicável em caso de reiteração de
condutas previstas no parágrafo anterior, ainda que não tenha sido aplicada a penalidade
prevista, bem como, no de comprovado envolvimento em ilícitos penais ou fiscais.

9. DA VIGÊNCIA

O contrato vigerá pelo prazo de 12 (doze) meses, prorrogável até o limite de 60 (sessenta)
meses, por conveniência do CRCRS.
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10.  DA GARANTIA CONTRATUAL

10.1. Exigência de garantia de execução do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n.º 8.666,
de 1993, com validade durante a execução do contrato e 3 (três) meses após o término da
vigência  contratual,  devendo  ser  renovada  a  cada  prorrogação,  observados  ainda  os
seguintes requisitos: 
10.1.1.   A CONTRATADA deverá  apresentar,  no  prazo  máximo  de  10 (dez)  dias  úteis,
contado da assinatura do contrato, comprovante de prestação de garantia, podendo optar
por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária. Por
tratar-se de contratação de serviços continuados de dedicação exclusiva de mão de obra, o
valor da garantia deverá corresponder a cinco por cento do valor total do contrato.
10.1.2.  A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o pagamento de: 
a) prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato; 
b) prejuízos diretos causados ao CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo durante a
execução do contrato; 
c) multas moratórias e punitivas aplicadas pelo CONTRATANTE à CONTRATADA; e 
d)  obrigações  trabalhistas  e  previdenciárias  de  qualquer  natureza,  não  adimplidas  pela
CONTRATADA, quando couber;

10.1.3.  No  caso  da  opção  pelo  seguro  garantia,  esta  será  feita  mediante,  entrega  da
competente  apólice  emitida  por  entidade  em  funcionamento  no  País,  e  em  nome  do
CRCRS,  cobrindo  o  risco  de  quebra  do  contrato,  pelo  prazo  de  duração  do  contrato,
devendo a CONTRATADA providenciar sua prorrogação, por toda a duração do contrato,
independente de notificação do CRCRS, sob pena de rescisão contratual.

10.1.3.1 A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os
eventos indicados no item 10.1.2., observada a legislação que rege a matéria;

10.1.4. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada na Caixa Econômica Federal em conta
específica com correção monetária, em favor do CONTRATANTE;
10.1.5. No caso de caução em títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural,  mediante  registro  em sistema centralizado de liquidação e  de custódia
autorizado  pelo  Banco  Central  do  Brasil  e  avaliados  pelos  seus  valores  econômicos,
conforme definido pelo Ministério da Fazenda, em observância ao disposto no inciso I do §
1º do art. 56 da Lei nº 8.666/1993, alterado pelo art. 26 da Lei nº 11.079, de 30 de dezembro
de 2004.

10.1.6.  A inobservância  do  prazo  fixado  para  apresentação  da  garantia  acarretará  a
aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de
atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento).
10.1.7. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza o CONTRATANTE a promover a
rescisão  do  contrato  por  descumprimento  ou  cumprimento  irregular  de  suas  cláusulas,
conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993.
10.1.8. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.

10.1.9. A garantia será considerada extinta:
a)  Com  a  devolução  da  apólice,  carta  fiança  ou  autorização  para  o  levantamento  de
importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração do
CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas
as cláusulas do contrato; e
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b)  No  prazo  de  03  (três)  meses  após  a  término  da  vigência  do  contrato,  caso   o
CONTRATANTE não  comunique  a  ocorrência  de  sinistro,  caso  contrário,  o  prazo  será
estendido.
10.1.10. O CONTRATANTE executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a
matéria; 
10.1.11. A garantia prevista no item 10.1.1 somente será liberada ante a comprovação de
que a empresa CONTRATADA pagou todas as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes
da contratação, e que, caso esse pagamento não ocorra até o fim do segundo mês após o
encerramento da vigência contratual,  a garantia será utilizada para o pagamento dessas
verbas trabalhistas, conforme estabelecido no item 10.1.2. letra d, observada a legislação
que rege a matéria.

11. CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

O objeto será adjudicado ao licitante que ofertar o menor valor global anual pelo lote.

12. DOS RECURSOS FINANCEIROS

Os recursos financeiros para pagamento do objeto da presente licitação correrão por conta
do elemento de despesa “Serviços”. 

13. DO PAGAMENTO

13.1. De acordo com o artigo 64 da lei n.° 9.430, de 27.12.96, os pagamentos efetuados por
órgãos, autarquias e fundações da administração pública federal a pessoas jurídicas, pelo
fornecimento de bens ou prestação de serviços, estão sujeitos à incidência, na fonte, do
imposto sobre a renda, da contribuição social sobre o lucro líquido, da contribuição para
seguridade social – Cofins e da Contribuição para o Pis/Pasep.

13.2. A tabela de bens e serviços a que se refere o item anterior está à disposição de todos
os  interessados  no  site  da  Receita  Federal  www.receita.fazenda.gov.br,  (INs  SRF  n.º
1234/12  e alterações).

13.3. A fatura deverá ser apresentada em até 10 (dez) dias úteis após o encerramento do
mês.

13.4. Será  condição para  pagamento  da nota fiscal  a apresentação,  junto a fatura,  dos
seguintes documentos, devidamente quitados:

a) recibos de pagamentos de salários, inclusive adicionais extraordinário, noturno e horas
extras;

b) registros de horário de trabalho (cartões-ponto ou folha-ponto);

c) guia de recolhimento de FGTS e Relação de Empregados;

d) recibos de fornecimento de vale-transporte e vale-refeição (do mês corrente);
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e) guia de recolhimento de encargos sociais, junto ao Instituto Nacional do Seguro Social –
INSS – referente ao contrato, devendo constar na mesma o CNPJ do CONTRATANTE e o
número, data e valor total das notas fiscais às quais se vinculam.

f) Certidão Negativa que prove a regularidade com o FGTS.

g) Certidão Negativa de Débito da União.

13.5. Caso não seja apresentada a fatura no prazo, e/ou em caso de mora no pagamento de
salários  e  benefícios,  o  CRCRS  efetuará  o  pagamento  diretamente  aos  funcionários,
descontando  os  valores  da  fatura  vincenda,  sem  prejuízo  das  penalidades  contratuais
cabíveis.

13.6. Após a apresentação e verificação da regularidade da nota fiscal, o pagamento será
efetuado em até 10 (dez) dias úteis.

13.7. O aceite dos serviços prestados por força desta contratação será feito mediante ateste
das faturas, correspondendo tão somente aos serviços efetivamente prestados.

13.8.  Havendo  erro  na  apresentação  da  fatura  ou,  ainda,  circunstância  que  impeça  a
liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a CONTRATADA providencie
as  medidas  saneadoras.  Nesta  hipótese,  o  prazo  para  pagamento  iniciar-se-á  após  a
comprovação  da  regularização  da  situação,  não  acarretando  qualquer  ônus  à
CONTRATANTE.

13.9.  A existência  de  multas  pendentes  de  pagamento  pela  CONTRATADA quando  da
liquidação da fatura ensejará a compensação de valores, com a cobrança ou o repasse do
remanescente, a depender do caso.

14. DA REPACTUAÇÃO

14.1. Será admitida a repactuação contratual visando a adequação aos novos preços de
mercado,  observados  o  interregno  mínimo  de  um  ano  e  a  demonstração  analítica  da
variação dos componentes dos custos do contrato, devidamente justificada,  precedida de
solicitação da CONTRATADA, conforme regras estabelecidas neste Termo de Referência e
na Minuta de Contrato (Anexo II).
14.2. Com relação às parcelas referentes aos materiais, será admitido o reajustamento dos
preços, mediante reajuste-indexação, com base no Índice de Preços do Setor de Asseio e
Conservação (IPAC/FIPE) - Materiais e Equipamentos de Consumo.

14.3. Será admitida a repactuação dos preços dos serviços continuados e do fornecimento
dos materiais contratados com prazo de vigência igual ou superior a doze meses, desde que
seja observado o interregno mínimo de um ano;

14.4. O interregno mínimo de 01 (um) ano para a primeira repactuação será contado:
a) A partir da data limite para apresentação das propostas; ou
b) Da data do orçamento a que a proposta se referir, admitindo-se, como termo inicial, a data
do acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho ou equivalente, vigente à época da
apresentação da proposta.

14.5. Nas repactuações subsequentes à primeira, será lavrado termo aditivo ao contrato
vigente e a anualidade será contada a partir da data da última repactuação ocorrida;
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14.6. As repactuações serão precedidas de solicitação da CONTRATADA, acompanhada de
demonstração analítica da alteração dos custos, por meio de apresentação das planilhas de
custos e formação de preços, apuradas a partir de convenção coletiva de trabalho ou outra
norma coletiva aplicável, e, se for o caso, dos documentos indispensáveis à comprovação
da alteração dos preços de mercado em cada um dos itens da planilha a serem alterados,
sendo que a repactuação de preços relativo ao fornecimento dos materiais deverá  estar
fundamentada  de  acordo  com o  Índice  de  Preços  do  Setor  de  Asseio  e  Conservação
(IPAC/FIPE) - Materiais e Equipamentos de Consumo.

14.7. É vedada a inclusão,  por ocasião da repactuação,  de  benefícios não previstos na
proposta  inicial,  exceto  quando se  tornarem obrigatórios por força  de instrumento  legal,
sentença normativa, acordo coletivo ou convenção coletiva;

14.8.  Quando  da  solicitação  da  repactuação,  esta  somente  será  concedida  mediante
negociação entre as partes, considerando-se:
I. Os preços praticados no mercado e em outros contratos da Administração,
II. As particularidades do contrato em vigência;
III. O novo acordo ou convenção coletiva das categorias profissionais;
IV. A nova planilha com a variação dos custos apresentada;
V. Indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referência, tarifas públicas
ou outros equivalentes; e,
VI. A disponibilidade orçamentária do órgão ou entidade contratante;
VII.  A variação  do  Índice  de Preços  do  Setor  de  Asseio  e  Conservação  (IPAC/FIPE)  -
Materiais e Equipamentos de Consumo para a repactuação referente ao fornecimento dos
materiais.

14.9. A decisão sobre o pedido de repactuação deve ser feita no prazo máximo de sessenta
dias,  contados a  partir  da  solicitação  e  da  entrega  dos  comprovantes  de variação  dos
custos;

14.10. O prazo referido no parágrafo anterior ficará suspenso enquanto a contratada não
cumprir  os  atos  ou  apresentar  a  documentação  solicitada  pela  contratante  para  a
comprovação da variação dos custos;

14.11. O órgão ou entidade contratante poderá realizar diligências para conferir a variação
de custos alegados pela contratada.

15. DA FISCALIZAÇÃO

15.1.  A fiscalização  será  exercida  no  interesse  do  CRCRS  e  não  exclui  nem reduz  a
responsabilidade  da  CONTRATADA,  inclusive  perante  terceiros,  por  quaisquer
irregularidades e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do CRCRS ou de seus
agentes e prepostos.

15.2.  As decisões e  providências que ultrapassarem a competência  do fiscal  designado
deverão  ser  solicitadas  ao  seu  gestor,  em  tempo  hábil  para  adoção  das  medidas
convenientes.

15.3. A CONTRATADA deverá  indicar um preposto  para representá-la  junto ao fiscal  do
contrato.
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16. DAS NOTIFICAÇÕES

As notificações poderão ser formalizadas por meio eletrônico.
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PREGÃO ELETRÔNICO CRCRS  nº 13/2017

 PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 81/2017

ANEXO II

   MINUTA DE CONTRATO 

Pelo  presente  instrumento  particular,  de  um  lado,  o CONSELHO  REGIONAL  DE
CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL,  entidade de fiscalização do exercício da
profissão contábil,  com sede nesta Capital,  na Avenida Praia de Belas 1.554, inscrita no
CNPJ sob o nº 92.698.471/0001-33, neste ato representada por seu Presidente, Contador
Antônio Carlos de Castro Palácios,  doravante denominado  CONTRATANTE, e, de outro
lado,  …………………………...,  inscrita  no  CNPJ  sob  nº  ………………….,  com  sede  à
………………………...,  nesta  Capital,  neste  ato  representada  por  sua  procuradora
………………………...,  doravante  denominada  CONTRATADA,  celebram  o  presente
contrato que decorre e tem seu fundamento no processo administrativo CRCRS nº 81-17 e
se rege pelo disposto na Lei n.º 10.520/02, Lei n.º 8.666/93, Decreto n.º 5.450/05, Decreto
n.º 3.555/00 e Decreto nº 2.271/97, pela proposta e demais elementos do referido processo,
os quais consideram-se parte integrante e complementar do presente contrato, bem como,
nas cláusulas e condições a seguir especificadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

O objeto do presente contrato é a contratação dos serviços a seguir descritos.

1.1. ITEM 01:  Serviços de limpeza e conservação em edifício à Avenida Praia de Belas
1.554, com 4 pavimentos, área aproximada de 1.300 m², e de aproximadamente 600 m² em
edifício à Rua Baronesa do Gravataí 471.

a) Os produtos de limpeza utilizados serão por conta da CONTRATADA, mediante aceitação
prévia do CRCRS, que poderá rejeitá-los de forma justificada caso apresentem qualidade
abaixo da média do mercado e/ou comprometam a qualidade do serviço, podendo para tal
valer-se de conhecimentos técnicos de terceiros.

b)  Equipamentos  e  utensílios  necessários  à  execução  das  tarefas  serão  por  conta  da
CONTRATADA.

c) Carga horária: de segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00, com uma hora de intervalo,
totalizando 40h semanais por posto.

e)  Disponibilização de  04 (quatro)  profissionais,  devendo um(a)  coordenar  a  equipe  de
trabalho, mediante percepção de respectivo adicional.

1.2. ITEM 02:  Serviços gerais, consistindo em troca de lâmpadas, manutenções simples,
movimentação  de  mobília,  carregamento  e  descarregamento  de objetos,  molhamento  e
poda de pequenas plantas em edifício à Avenida Praia de Belas 1.554, acima descrito, e de
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aproximadamente 600 m² em edifício à Rua Baronesa do Gravataí 471; capina semanal em
área de aproximadamente 2.000 m² à Rua Barão do Gravataí 301.
a) Equipamentos e utensílios (ferramentas) necessários à execução das tarefas serão por
conta da CONTRATADA.

b) Carga horária: de segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00, com uma hora de intervalo,
totalizando 40h semanais.

c) Disponibilização de 01 (um) profissional.

1.3. ITEM 03:  Serviços de copeiragem à Avenida Praia de Belas 1.554, consistindo em
preparar  café  e  chá,  servindo-os  quando  for  solicitado;  conservar  sempre  limpos  os
utensílios sob sua guarda; montar mesa e outros inerentes a função.

a) Carga horária: de segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00, com uma hora de intervalo,
totalizando 40h semanais.

b) Disponibilização de  01 (um) profissional.

1.4. ITEM 04: Serviços de telefonista à Avenida Praia de Belas 1.554: receber e efetuar as
ligações telefônicas; confirmar o  destinatário  informado pelo usuário,  antes de efetuar a
transferência da ligação para o mesmo; registrar todas as ligações solicitadas no Mapa de
Controle de Ligações Telefônicas (setor, número e solicitante); zelar pela conservação dos
equipamentos e linhas telefônicas, informando sempre ao CRCRS, sobre as necessidades
de manutenção ou conserto de equipamento sob a sua responsabilidade.

a) Os(as) profissionais deverão ter ensino médio completo, conhecimentos de informática e
curso de telefonista devidamente comprovado, bem como, estarem aptos e treinados para
prestarem os serviços.

b) Disponibilização de 03 (três) profissionais.

c) Carga horária: de segunda a sexta-feira, sendo um posto das 8:00 às 13:00, um das
13:00 às 18:00, e outro das 14:00 às 18:00.

1.5. ITEM 05: Serviços de motorista à Avenida Praia de Belas 1.554, consistindo em dirigir
os veículos  do CRCRS na cidade de Porto  Alegre  e  em roteiros no interior  do  estado;
disponibilidade para viagens com pernoites; vistoriar os veículos do CRCRS, verificando o
estado geral de segurança do veículo a ele confiado, devendo diariamente inspecionar os
componentes que impliquem em segurança, tais como pneus, o nível de combustível, água
e óleo do cárter, testando freios e parte elétrica, para certificar-se de suas condições de
funcionamento; registrar na Planilha de Controle respectiva, a movimentação dos veículos;
zelar  pela  manutenção  e  conservação  dos  veículos,  comunicando  falhas  e  solicitando
reparos,  para  assegurar seu perfeito  estado; cumprir  todas as normas da legislação de
trânsito e portar-se sempre de maneira defensiva quando em circulação com veículo; ser
responsável por toda e qualquer infração de trânsito que cometer; não ser apenado com a
suspensão  do  direito  de  dirigir  com  a  cassação  do  documento  de  habilitação;  dar
conhecimento imediato ao empregador acerca de eventuais multas ou qualquer penalidade
por infração de trânsito.

a)  Os(as)  profissionais  deverão  ter  ensino  médio  completo,  habilitação  categoria  B  e
experiência comprovada de no mínimo um ano como motorista profissional.
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b) Disponibilização de 03 (três) profissionais.

c) Carga horária: de segunda a sexta-feira, das 8:30 às 17:30, com uma hora de intervalo,
totalizando 40h semanais por posto.

d)  Quando  em  viagem,  o  CRCRS  ressarcirá  a  CONTRATADA  pelas  despesas  com
alimentação e hospedagem dos motoristas, comprovadas por meio de nota ou cupom fiscal.

Parágrafo primeiro: Somente serão ressarcidas as despesas acima caso a CONTRATADA
demonstre ter realizado o suficiente adiantamento dos recursos ao profissional designado
para a viagem, anteriormente ao início da mesma,  sendo expressamente vedado que o
funcionário viaje sem recursos ou realize o custeio por conta própria.

Parágrafo segundo: O valor da diária de alimentação do CRCRS, atualmente, é de R$ 95,00
(noventa e cinco Reais), referente a duas refeições. 

Parágrafo terceiro: Em translados de meio turno, o motorista fará jus ao valor de até meia
diária, mediante comprovação.

Parágrafo  quarto:  As  comprovações  das  despesas  para  fins  de  ressarcimento  serão
apresentadas mensalmente, junto da fatura referente aos serviços, e a restituição ocorrerá
no mesmo prazo fixado para remuneração do contrato.

1.6. São condições gerais de execução do contrato:

a)  A CONTRATADA deverá  formalizar  a  indicação  do  supervisor  do  serviço,  mediante
disponibilização  de  e-mail  e  telefone  móvel  do  mesmo.  Este  profissional  deve  estar
disponível para atendimento imediato nos horários de prestação dos serviços.

b) A CONTRATADA deverá fornecer Equipamento de Proteção Individual, nos termos da NR
06  do  Ministério  do  Trabalho  e  Emprego,  orientando  os  funcionários  acerca  da
obrigatoriedade na utilização dos mesmos.

c) A CONTRATADA deverá suprir toda e qualquer falta no posto de trabalho, por outro no
prazo máximo de 2 (duas) horas.

d) A CONTRATADA deverá apresentar seus empregados, na execução dos serviços ora
contratados, devidamente uniformizados, identificando-os através de crachás, com fotografia
recente.

e) Os uniformes deverão estar limpos e em bom estado de conservação.

f)   Deverão ser disponibilizados uniformes adequados de verão e inverno.

g)  Só será  facultado acesso às  dependências  do  CRCRS de funcionários  previamente
apresentados por carta de apresentação firmada pelo preposto da CONTRATADA junto ao
CRCRS, na qual conste, no mínimo: nome, função e horário de trabalho.

h)  Em  caso  de  funcionário  designado  para  substituição,  deverá  ser  consignado
expressamente na carta de apresentação o nome do funcionário que será substituído e por
qual período.
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i)  Deverá  acompanhar  a  carta  de  apresentação,  ainda,  documentos  que  comprovem a
satisfação dos requisitos de qualificação para exercício da função.

j)  O valor  do salário e dos benefícios deve ser,  no mínimo, o fixado em norma coletiva
vigente, relativa à base territorial de Porto Alegre.

k) Não será disponibilizado espaço para realizar refeições nas dependências do CRCRS.

l)  O início dos serviços ocorrerá em até 10 (dez) dias após a assinatura do contrato para os
itens  compostos  de  apenas  um  posto;  para  os  itens  com  mais  de  um  posto,  a
disponibilização deverá ser de no mínimo 50% do efetivo em até 10 (dez) dias, podendo ser
disponibilizado o restante em igual prazo.

m) O trabalho dos empregados designados pela CONTRATADA será restrito exclusivamente
aos serviços contratados, ficando vedada a sua utilização em qualquer atividade que não
aquela contratualmente estabelecida. 

n) Compete ao CRCRS comunicar à CONTRATADA a ocorrência de qualquer irregularidade,
falta disciplinar, manifesta ineficiência, comportamento incompatível com o serviço, a fim de
que, apurada a procedência, sejam tomadas as devidas providências.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO

2.1. Conforme proposta apresentada e aprovada, os valores a serem pagos pela regular
prestação dos serviços acima discriminados são os seguintes:

a) ITEM 01 – Limpeza e Conservação: R$ ……… (………….....) por posto, mais R$ ……….
(..…………...) pelo posto de coordenador de equipe, perfazendo o valor total de  R$ ………..
(……………...…….…) mensais;

b) ITEM 02 – Serviços Gerais: R$ ……… (…….……....) mensais;

c) ITEM 03 – Copeiragem: R$ ……… (…….……....) mensais;

d) ITEM 04 – Telefonistas: R$ ….....… (…….……....), por cada um dos dois postos de cinco
horas diárias, mais R$ ……… (…….……....), pelo posto de quatro horas diárias, perfazendo
o valor  total  de R$ ….….. (…….…….…) mensais;

e) ITEM 05 –  Motoristas: R$ ……. (…….……....), perfazendo o valor total  de R$ ………
(…….…….…) mensais.

2.2. No valor fixado já estão inclusos todos os custos e despesas inerentes à execução do
objeto do contrato, que possam influir direta ou indiretamente.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOCUMENTAÇÃO

3.1.  Por  ocasião  do  início  do  contrato,  a  CONTRATADA deverá  apresentar  a  seguinte
documentação:

a) planilha de composição de preços do contrato;
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b) sentenças normativas, acordos e convenções coletivas aplicáveis;

c) cartas de apresentação dos funcionários designados;

d) contratos de trabalho dos empregados designados;

e) Certidão Negativa do FGTS;

f) Certidão Negativa de Tributos Federais;

g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;

h) contrato social;

i) certidão simplificada da Junta Comercial.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES

4.1. São obrigações da CONTRATADA, além de outras especificadas na proposta e/ou no
contrato:

a) executar os serviços na forma como ajustada;

b) manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por
ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para contratação
junto ao Poder Público;

c) manter atualizado o endereço cadastrado junto ao CONTRATANTE para comunicações,
inclusive eletrônico, informando imediatamente eventual alteração;

d) apresentar comprovação, ao término do ajuste ou em caso de rescisão, do pagamento de
verbas  rescisórias  ou,  de  que  não  haverá  interrupção  do  contrato  de  trabalho  dos
empregados; da mesma forma, em caso de rescisão de contrato de trabalho de profissionais
no  curso  do  contrato  junto  ao CRCRS,  deverão ser  apresentados  os  documentos  que
comprovem a quitação das verbas trabalhistas e encargos;

e) assumir inteira responsabilidade pelas obrigações sociais e trabalhistas relativamente aos
seus empregados, correndo de sua conta todas as obrigações e ônus de empregador e,
consequentemente, o pagamento das contribuições exigidas pela Previdência Social, seguro
contra acidentes do trabalho e mais encargos da legislação vigente, em relação ao pessoal
empregado nos serviços aqui contratados;

f)  sempre  que  solicitado,  apresentar,  documentos  que  comprovem  estar  cumprindo  a
legislação  em  vigor  quanto  às  obrigações  assumidas,  em  especial,  encargos  sociais,
trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais, bem como certidões negativas
de débito salarial, expedida pela delegacia regional do Trabalho-DRT;

g) comprovar, mensalmente, o recolhimento atualizado dos encargos sociais e trabalhistas
dos empregados, sob pena de suspensão dos pagamentos devidos, sem prejuízo de outras
sanções previstas no Contrato e Lei n.º 8666/93, até que atenda o solicitado;
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h) executar pessoalmente o serviço objeto do presente contrato, salvo autorização expressa
em contrário; 

i) recrutar em seu nome e sob sua inteira responsabilidade, sem qualquer solidariedade do
CRCRS,  empregados rigorosamente  selecionados  e  com treinamento  específico  para  o
desempenho  de  suas  funções,  ficando  responsável  pelos  atos  e  omissões  por  eles
praticados;

j)  exibir,  quando  solicitado  pelo  CRCRS,  os  resultados  dos  exames  médicos  dos
empregados  que  foram  destacados  para  os  serviços,  onde  comprovem  não  serem
portadores de doença infecto-contagiosa, juntando ainda atestados médicos de sanidade
física e mental;

k) manter em serviço, diariamente, o número de empregados contratados para a execução
do objeto do contrato, reservado ao CRCRS o direito de descontar dos pagamentos mensais
as eventuais ausências desses empregados;

l) sujeitar-se, a critério do CONTRATANTE, nos limites legais, à redução ou ao aumento de
prestação de serviços;

m) providenciar a substituição dos empregados designados em caráter rotineiro, no caso de
afastamento por férias, descansos semanais e outros da espécie;

n) substituir,  no prazo de até duas horas, os empregados que, por qualquer forma,  não
satisfizerem  as  condições  requeridas  pela  natureza  dos  serviços,  bem  como  quando
faltarem ao serviço por qualquer motivo;

o) substituir os uniformes se estiverem rasgados, rotos, desbotados ou puídos; 

p) submeter ao conhecimento prévio do CONTRATANTE os indicados para a prestação de
serviços em suas dependências, exceção feita ao atendimento de situações imprevistas e
de emergência; 

q) manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrões desejados, para atender a eventuais
acréscimos solicitados pelo CONTRATANTE e à reposição de mão-de-obra (em caso de
ausência), bem como impedir que a mão de obra que cometer falta (caso de substituição
definitiva) seja mantida ou retorne ao posto; 

r) atender de imediato às solicitações quanto à substituição de mão de obra entendida pelo
CONTRATANTE como inadequada para a prestação de serviços.

CLÁUSULA QUINTA – DAS PENALIDADES

Ressalvadas  as  situações  de  caso  fortuito  e  de  força  maior  regularmente  alegadas  e
provadas, a CONTRATADA sujeita-se às seguintes penalidades:

5.1. Multa, calculada sobre o valor mensal do contrato:

a)  5% (cinco por cento) por dia de atraso no início dos serviços;

b)  1% (um por cento) em caso de posto descoberto, sem a devida substituição no prazo de
duas horas, por ocorrência;
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c) 1% (um por cento) por dia de atraso na comprovação de cumprimento das obrigações
trabalhistas;

d) 10% (dez por cento) em caso de descumprimento  de obrigação trabalhista  ou  fiscal,
aplicada em dobro em caso de reiteração;

e) 0,5 (meio por cento) por descumprimento de obrigação contratual que não caracterize a
incidência das demais alíneas da presente cláusula.

5.2. Multa calculada sobre o valor remanescente do contrato:

a)  40% (quarenta  por  cento)  em caso  de rescisão do  contrato  por ato  ou omissão  da
CONTRATADA.

5.3 Suspensão do direito de licitar e contratar com o CONTRATANTE, pelo prazo de até 2
(dois) anos.

5.4. Declaração, pelo Presidente do CONTRATANTE, da inidoneidade da CONTRATADA.

Parágrafo primeiro: A aplicação de uma das penalidades previstas nesta Cláusula, não elide
a aplicação das demais, podendo haver aplicação concomitante.

Parágrafo segundo: A aplicação de penalidade não será efetuada sem notificação prévia da
CONTRATADA.

Parágrafo  terceiro:  O  valor  da(s)  multa(s)  será  descontado  de  eventuais  pagamentos
devidos à CONTRATADA, ou, cobrado diretamente, caso inexistam valores a serem pagos
ou o valor da multa seja superior a estes.

Parágrafo  quarto:  A  penalidade  prevista  no  item  5.3  poderá  ser  aplicada  caso  a
CONTRATADA demonstre conduta eivada de má-fé, ou, de qualquer forma incompatível
com a seriedade do procedimento, como tais consideradas o retardamento injustificado do
cumprimento  do  objeto  do  presente  contrato,  a  não manutenção  da proposta  de  modo
injustificado,  a  perda  das  condições  de  habilitação  não  informada  imediatamente  ao
CONTRATANTE, o cometimento de fraudes e o comportamento inidôneo.

Parágrafo quinto: A penalidade prevista no item 5.4 será aplicável em caso de reiteração de
condutas previstas no parágrafo anterior, ainda que não tenha sido aplicada a penalidade
prevista, bem como, no de comprovado envolvimento em ilícitos penais ou fiscais.

Parágrafo  sexto:  As  penalidades  aqui  cominadas  são  de  caráter  administrativo,  e  não
limitam a atuação do CRCRS na esfera cível para ressarcimento de dano, inclusive moral.

CLÁUSULA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO

6.1.  A fiscalização  será  exercida  no  interesse  do  CRCRS  e  não  exclui  nem  reduz  a
responsabilidade  da  CONTRATADA,  inclusive  perante  terceiros,  por  quaisquer
irregularidades e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do CRCRS ou de seus
agentes e prepostos.
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6.2.  As  decisões  e  providências  que  ultrapassarem a  competência  do fiscal  designado
deverão  ser  solicitadas  ao  seu  gestor,  em  tempo  hábil  para  adoção  das  medidas
convenientes.

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS RECURSOS FINANCEIROS:

Os recursos financeiros para pagamento do objeto da presente licitação correrão por conta
do elemento de despesa “Serviços”.

CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO:

8.1. De acordo com o artigo 64 da lei n.° 9.430, de 27.12.96, os pagamentos efetuados por
órgãos, autarquias e fundações da administração pública federal a pessoas jurídicas, pelo
fornecimento de bens ou prestação de serviços, estão sujeitos à incidência, na fonte, do
imposto sobre a renda, da contribuição social sobre o lucro líquido, da contribuição para
seguridade social – Cofins e da Contribuição para o Pis/Pasep.

8.2. A tabela de bens e serviços a que se refere o item anterior está à disposição de todos
os interessados no site da Receita Federal www.receita.fazenda.gov.br, (INs SRF nº 1234/12
e alterações).

8.3. A fatura deverá ser apresentada em até 10 (dez) dias úteis após o encerramento do
mês.

8.4.  Será  condição  para  pagamento  da nota  fiscal  a  apresentação,  junto  a  fatura,  dos
seguintes documentos, devidamente quitados:

a) recibos de pagamentos de salários, inclusive adicionais extraordinário, noturno e horas
extras;

b) registros de horário de trabalho (cartões-ponto ou folha-ponto);

c) guia de recolhimento de FGTS e Relação de Empregados;

d) recibos de fornecimento de vale-transporte e vale-refeição (do mês corrente);

e) guia de recolhimento de encargos sociais, junto ao Instituto Nacional do Seguro Social –
INSS – referente ao contrato, devendo constar na mesma o CNPJ do CONTRATANTE e o
número, data e valor total das notas fiscais às quais se vinculam.

f) Certidão Negativa que prove a regularidade com o FGTS.

g) Certidão Negativa de Débito da União.

8.5. Caso não seja apresentada a fatura no prazo, e/ou em caso de mora no pagamento de
salários  e  benefícios,  o  CRCRS  efetuará  o  pagamento  diretamente  aos  funcionários,
descontando  os  valores  da  fatura  vincenda,  sem  prejuízo  das  penalidades  contratuais
cabíveis.

8.6. Após a apresentação e verificação da regularidade da nota fiscal, o pagamento será
efetuado em até 10 (dez) dias úteis.
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8.7. O aceite dos serviços prestados por força desta contratação será feito mediante ateste
das faturas, correspondendo tão somente aos serviços efetivamente prestados.

8.8.  Havendo  erro  na  apresentação  da  fatura  ou,  ainda,  circunstância  que  impeça  a
liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a CONTRATADA providencie
as  medidas  saneadoras.  Nesta  hipótese,  o  prazo  para  pagamento  iniciar-se-á  após  a
comprovação  da  regularização  da  situação,  não  acarretando  qualquer  ônus  ao
CONTRATANTE.

8.9.  A existência  de  multas  pendentes  de  pagamento  pela  CONTRATADA quando  da
liquidação da fatura ensejará a compensação de valores, com a cobrança ou o repasse do
remanescente, a depender do caso.

CLÁUSULA NONA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

9.1. Exigência de garantia de execução do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei nº 8.666,
de 1993, com validade durante a execução do contrato e 3 (três) meses após o término da
vigência  contratual,  devendo  ser  renovada  a  cada  prorrogação,  observados  ainda  os
seguintes requisitos:

9.1.1.   A CONTRATADA deverá  apresentar,  no  prazo  máximo  de  10  (dez)  dias  úteis,
contado da assinatura do contrato, comprovante de prestação de garantia, podendo optar
por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária. Por
tratar-se de contratação de serviços continuados de dedicação exclusiva de mão de obra, o
valor da garantia deverá corresponder a cinco por cento do valor total do contrato.
9.1.2.  A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o pagamento de: 

a) prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato; 
b) prejuízos diretos causados ao CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo durante a
execução do contrato; 
c) multas moratórias e punitivas aplicadas pelo CONTRATANTE à CONTRATADA; e 

d)  obrigações  trabalhistas  e  previdenciárias  de  qualquer  natureza,  não  adimplidas  pela
CONTRATADA, quando couber;
9.1.3.  No  caso  da  opção  pelo  seguro  garantia,  esta  será  feita  mediante,  entrega  da
competente  apólice  emitida  por  entidade  em  funcionamento  no  País,  e  em  nome  do
CRCRS,  cobrindo  o  risco  de  quebra  do  contrato,  pelo  prazo  de  duração  do  contrato,
devendo a CONTRATADA providenciar sua prorrogação, por toda a duração do contrato,
independente de notificação do CRCRS, sob pena de rescisão contratual.
9.1.3.1. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os   eventos
indicados no item 9.1.2., observada a legislação que rege a matéria;
9.1.4. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada na Caixa Econômica Federal em conta
específica com correção monetária, em favor do CONTRATANTE;
9.1.5. No caso de caução em títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural,  mediante  registro  em sistema centralizado de liquidação e  de custódia
autorizado  pelo  Banco  Central  do  Brasil  e  avaliados  pelos  seus  valores  econômicos,
conforme definido pelo Ministério da Fazenda, em observância ao disposto no inciso I do §
1º do art. 56 da Lei nº 8.666/1993, alterado pelo art. 26 da Lei nº 11.079, de 30 de dezembro
de 2004.

Avenida Praia de Belas, 1.554 – Menino Deus – Porto Alegre-RS – CEP 90110-000
Telefone: (51) 3254-9400 Fax: (51) 3254-9420

crcrs@crcrs.org.br     –    www.crcrs.org.br



9.1.6. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação
de multa  de 0,07% (sete  centésimos por cento) do valor  do contrato por dia de atraso,
observado o máximo de 2% (dois por cento).
9.1.7. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza o CONTRATANTE a promover a
rescisão  do  contrato  por  descumprimento  ou  cumprimento  irregular  de  suas  cláusulas,
conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993.
9.1.8. O garantidor não é parte para  figurar em processo administrativo  instaurado pelo
contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.
9.1.9.  A garantia  deverá  ser integralizada no prazo de 5 (cinco) dias úteis,  a  contar do
recebimento de notificação, sempre que dela forem deduzidos quaisquer valores ou quando
houver redimensionamento no valor contratual.

9.1.10. A garantia será considerada extinta:

a)  Com  a  devolução  da  apólice,  carta  fiança  ou  autorização  para  o  levantamento  de
importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração do
CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas
as cláusulas do contrato; e

b)  No  prazo  de  03  (três)  meses  após  a  término  da  vigência  do  contrato,  caso   o
CONTRATANTE não  comunique  a  ocorrência  de  sinistro,  caso  contrário,  o  prazo  será
estendido.
9.1.11. O CONTRATANTE executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a
matéria; 
9.1.12. A garantia prevista no item 9.1.1 somente será liberada ante a comprovação de que
a empresa CONTRATADA pagou todas as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da
contratação, e que, caso esse pagamento não ocorra até o fim do segundo mês após o
encerramento da vigência contratual,  a garantia será utilizada para o pagamento dessas
verbas trabalhistas, conforme estabelecido no item 9.1.2. letra d, observada a legislação que
rege a matéria.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA VIGÊNCIA

10.1.  O contrato  vigerá  pelo  prazo de 12 (doze) meses,  prorrogável  até  o limite  de  60
(sessenta) meses, por conveniência do CRCRS.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA REPACTUAÇÃO DO CONTRATO

11.1. É admitida repactuação deste Contrato, desde que seja observado o interregno mínimo
de um ano.

11.2. O interregno mínimo de um ano para a primeira repactuação será contado a partir da
data limite para a apresentação da proposta ou da data do orçamento a que a proposta se
referir, admitindo-se, como termo inicial, a data do acordo, convenção, dissídio coletivo de
trabalho ou equivalente vigente à época da apresentação da proposta.

11.3.  Caso  o  Contrato  abarque  mais  de  uma  categoria  profissional,  com  datas-base
diferenciadas, a data inicial para a contagem da anualidade será a data-base da categoria
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profissional  que  represente  a  maior  parcela  do  custo  de  mão  de  obra  da  contratação
pretendida.

11.4. Nas repactuações subsequentes à primeira, o interregno de um ano será contado a
partir da data de início dos efeitos financeiros da última repactuação ocorrida.

11.5. A CONTRATADA poderá exercer, perante o CONTRATANTE, seu direito à repactuação
dos preços do contrato até a data da prorrogação contratual subsequente.

11.6. Caso a CONTRATADA não efetue de forma tempestiva a repactuação e prorrogue o
Contrato sem pleiteá-la, ocorrerá a preclusão do direito de repactuar.

11.7. As repactuações serão precedidas de solicitação da CONTRATADA, acompanhada de
demonstração analítica da alteração dos custos, por meio de apresentação das planilhas de
custos e formação de preços, apuradas a partir de convenção coletiva de trabalho ou outra
norma coletiva aplicável, e, se for o caso, dos documentos indispensáveis à comprovação
da alteração dos preços de mercado em cada um dos itens da planilha a serem alterados.

11.8. É vedada a inclusão,  por ocasião  da repactuação,  de benefícios não previstos na
proposta  inicial,  exceto  quando se  tornarem obrigatórios por força  de instrumento  legal,
sentença normativa, acordo coletivo ou convenção coletiva.

11.09.  Quando  da  solicitação  da  repactuação,  esta  somente  será  concedida  mediante
negociação entre as partes, considerando-se:
a) os preços praticados no mercado e em outros contratos da Administração;
b) as particularidades do contrato em vigência;
c) o novo acordo ou convenção coletiva das categorias profissionais;
d) a nova planilha com a variação dos custos apresentada;
e) indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referencia, tarifas públicas
ou outros equivalentes; e
f) a disponibilidade orçamentária do CONTRATANTE.
g) a variação do Índice de Preços do Setor de Asseio e Conservação (IPAC/FIPE) - Materiais
e Equipamentos de Consumo, para a repactuação referente ao fornecimento dos materiais.

11.10. No caso de repactuação, será lavrado termo aditivo ao contrato vigente.

11.11.  O CONTRATANTE poderá  realizar diligências para  conferir  a  variação  de custos
alegada pela CONTRATADA.

11.12. Os novos valores contratuais decorrentes da repactuação produzirão efeitos:
a) a partir da assinatura do termo aditivo;
b)  em data futura,  desde que acordada entre  as partes,  sem prejuízo  da contagem de
periodicidade para concessão das próximas repactuações futuras; ou
c) em data anterior à repactuação, exclusivamente quando a repactuação envolver revisão
do custo de mão de obra e estiver vinculada a instrumento legal,  acordo, convenção ou
sentença normativa, podendo a data estipulada no instrumento para  o início dos efeitos
financeiros do reajuste salarial ser considerada para efeito de compensação do pagamento
devido, assim como para a contagem da anualidade em repactuações futuras.

11.13.  No  caso  do  previsto  no  item  11.12,  letra  c,  o  pagamento  retroativo  deverá  ser
concedido  exclusivamente  para  os  itens  que  motivaram a retroatividade,  e  apenas  em
relação à diferença porventura existente.
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11.14.  O  CONTRATANTE  deverá  assegurar-se  de  que  os  preços  contratados  são
compatíveis  com aqueles praticados no mercado, de forma a garantir  a continuidade da
contratação vantajosa.

11.15. O CONTRATANTE poderá prever o pagamento retroativo do período que a proposta
de repactuação permaneceu sob sua análise, por meio de Termo de Reconhecimento de
Dívida.

11.16. Na hipótese do item anterior, o período que a proposta permaneceu sob análise da
CONTRATANTE será contado como tempo decorrido para fins de contagem da anualidade
da próxima repactuação.

11.17. Com relação às parcelas referentes aos materiais, será admitido o reajustamento dos
preços, mediante reajuste-indexação, com base no Índice de Preços do Setor de Asseio e
Conservação (IPAC/FIPE) - Materiais e Equipamentos de Consumo.

CLAÚSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO:

O presente contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo:

a) por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE nos casos previstos nos incisos I a XII e
XVII do artigo 78 da Lei n.º 8.666/93;

b) por  acordo  entre  as partes,  reduzido a  termo,  desde que  haja  conveniência  para  o
CONTRATANTE.

c) judicialmente, nos termos legais.

Parágrafo primeiro. Independentemente da aplicação das penalidades previstas no presente
contrato,  nos  casos  de  rescisão  em  virtude  de  inadimplemento  contratual,  a  parte
inadimplente ressarcirá à outra por todos os prejuízos decorrentes da rescisão.

Parágrafo segundo. A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE em caso de
rescisão administrativa prevista no artigo 77 da Lei n.º 8.666/93.  

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO: 

Fica eleita a Justiça Federal, Subseção Judiciária de Porto Alegre, como foro para dirimir
eventuais litígios oriundos do presente contrato, com renúncia de qualquer outro, ainda que
mais privilegiado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

14.1. As notificações poderão ser formalizadas por meio eletrônico.

14.2.  A tolerância  das  partes  relativamente  a  infrações  às  disposições  constantes  do
presente instrumento, não exime o infrator de cumprir com todas as obrigações assumidas,
podendo ser-lhe exigida, a qualquer tempo, o cumprimento integral.
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14.3. É vedada a subcontratação, salvo em situação excepcional devidamente justificada,
com  anuência  expressa  do  CONTRATANTE,  e  desde  que  a  subcontratada  comprove
preencher todos os requisitos de habilitação para contratação com o Poder Público.  

Por estarem em acordo com os termos do presente instrumento, após a leitura do mesmo,
firmam-no as partes em 2 (duas) vias de igual teor e forma, junto a duas testemunhas que
também subscrevem.

                                  Porto Alegre, xx de xxxxxxx de 2017.

Contador Antônio Carlos de Castro Palácios
Presidente do CRCRS

Contratada

Testemunhas - ______________________               ______________________
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