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 Compras 
Rua Bodoquena 16 - Bairro Amambaí - Campo Grande-MS - CEP 79008-290 

Telefone: (67) 3316-0300 - www.crams.org.br

Edital nº de Licitação 01/2020/2020/CRA-MS

Campo Grande, 17 de novembro de 2020.

  
  
  
  

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO CRA-MS Nº 01/2020

(Processo Administra�vo nº 476923.001565/2020-02)

 

ATENÇÃO

No recente acórdão TCU n.º 754/2015 – Plenário, houve expressa determinação para que a Administração Pública instaure processo com
vistas à penalização das empresas que pra�quem, injus�ficadamente, ato ilegal �pificado no art. 7º da Lei 10.520/2002 tanto na licitação
como no contrato.

Nesse contexto, alerta-se para que a licitante analise detalhadamente o Edital e seus anexos para formular proposta/lance firme e possível
de cumprimento.

A prá�ca injus�ficada de atos ilegais, v. g.: não manter a proposta, deixar de enviar documentação exigida, fazer declaração falsa, não
assinar o contrato e etc., sem prejuízo de outras infrações come�das na licitação/contratação, sujeitará a licitante a penalidades, as quais
serão apuradas em regular processo administra�vo.

 

Torna-se público que o Conselho Regional de Administração de Mato Grosso do Sul, sediado em Campo Grande - MS, na Rua
Bodoquena nº 16 - Amambaí, CEP: 79008-290, Tel.: (67) 3316-0300, por meio de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, designados pela Portaria
nº 16/2020, realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento MENOR PREÇO por lote, sob a
forma de execução indireta, no regime de empreitada por preço global, nos termos da Lei nº 10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2019, do
Decreto 9.507/2018, do Decreto nº 7.746/2012, das Instruções Norma�vas SEGES/MP nº 05/2017 e nº 03/2018 e da Instrução Norma�va
SLTI/MP nº 01/2010, da Lei Complementar n° 123/2006, do Decreto n° 8.538/2015,  aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993 e as exigências estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

1.1.    O  objeto  da  presente  licitação  é  a  escolha  da  proposta  mais  vantajosa  para  a contratação de empresa especializada na
prestação de serviços de apoio técnico e operacional, nas dependências do Conselho Regional de Administração de Mato Grosso do Sul- em
Campo Grande - MS, conforme condições, quan�dades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, em especial, no Termo de
Referência.

1.1.1.  Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no Comprasnet e as especificações
constantes deste Edital, prevalecerão as úl�mas.

1.2. A licitação será realizada em um único lote.

1.3.  O critério de julgamento  adotado  será  o  menor  preço  por lote,  observadas  as exigências con�das neste Edital e seus
anexos quanto às especificações do objeto.

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

2.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do CRA-
MS para o exercício financeiro respec�vo, na classificação seguinte:

2.1.1. 6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem

2.1.2. 6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administra�vo e Operacional

2.2.  O custo total es�mado para a prestação de serviços objeto desta licitação é de R$ R$ 142.644,88 (cento e quarenta e dois mil,
seiscentos e quarenta e quatro reais e oitenta e oito centavos) anual.

Data da Sessão 28/01/2021

Horário 09h (horário de Campo Grande-MS)

Local  Portal de Compras do Governo Federal

www.comprasgovernamentais.gov.br

Código UASG    927628
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3. DO CREDENCIAMENTO

3.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a par�cipação dos interessados na modalidade
licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.

3.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sí�o
h�ps://www.comprasgovernamentais.gov.br/, por meio de cer�ficado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP
- Brasil.

3.3. O  credenciamento  junto  ao  provedor  do  sistema  implica  a  responsabilidade  do licitante ou de seu representante legal e a
presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e
verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos pra�cados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do
provedor do sistema ou do órgão ou en�dade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de
acesso, ainda que por terceiros.

3.5.  É de responsabilidade do cadastrado conferir a exa�dão dos seus dados cadastrais no SICAF  e  mantê-los  atualizados  junto 
aos  órgãos  responsáveis pela  informação,  devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo iden�fique
incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

3.5.1. A   não   observância   do   disposto   no   subitem   anterior   poderá   ensejar desclassificação no momento da habilitação.

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO.

4.1. Poderão par�cipar deste Pregão interessados cujo ramo de a�vidade seja compa�vel com o objeto desta licitação, e que
estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores  – SICAF, conforme disposto no art. 9º da IN
SEGES/MP nº 3, de 2018.

4.1.1.  Os licitantes deverão u�lizar o cer�ficado digital para acesso ao Sistema.

4.2. Não poderão par�cipar desta licitação os interessados:

4.2.1.  Proibidos de par�cipar de licitações e celebrar contratos administra�vos, na forma da legislação vigente;

4.2.2. Cujo quadro societário possua colaboradores pertencentes ao quadro do CRA-MS ou Conselheiros suplentes e efe�vos com
mandato vigente.

4.2.3. Que não atendam às condições deste Edital e seus anexos;

4.2.4.  Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder
administra�va ou judicialmente;

4.2.5. Que se enquadrem nas vedações previstas no ar�go 9º da Lei nº 8.666, de 1993;

4.2.6. Que estejam sob falência, concurso de credores ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação;

4.2.7. En�dades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

4.2.8. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário);

4.2.9. Sociedades coopera�vas,  considerando  a  vedação  con�da  no  art.  10  da Instrução Norma�va SEGES/MP nº 5, de 2017.

4.3.  Nos termos do art. 5º do Decreto nº 9.507, de 2018, é vedada a contratação de pessoa jurídica na qual haja administrador ou
sócio com poder de direção, familiar de:

4.3.1.  Detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área responsável pela demanda ou contratação; ou

4.3.2.  De autoridade hierarquicamente superior no âmbito do órgão contratante.

4.3.3. Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cônjuge, o companheiro ou o parente em linha reta ou colateral,
por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau (Súmula Vinculante/STF nº 13, art. 5º, inciso V, da Lei nº12.813, de 16 de maio de 2013
e art. 2º, inciso III, do Decreto n.º 7.203, de 04 de junho de 2010);

4.4.   Nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, é vedada, ainda, a u�lização, na execução dos serviços contratados, de
empregado da futura Contratada que seja familiar de agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança neste órgão
contratante.

4.5.  Como condição para par�cipação no Pregão, o licitante assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico,
rela�vo às seguintes declarações:

4.5.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no ar�go 3° da Lei Complementar nº123, de 2006, estando apto a usufruir do
tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.

4.5.1.1. Nos itens exclusivos para par�cipação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não”
impedirá o prosseguimento no certame;

4.5.1.2. Nos itens em que a par�cipação não for exclusiva para microempresas  e  empresas  de  pequeno  porte,  a  assinalação  do 
campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006,
mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade coopera�va.

4.5.2. Que  está  ciente  e  concorda  com  as  condições  con�das  no  Edital  e  seus anexos;

4.5.3. Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as
exigências editalícias;

4.5.4. Que inexistem fatos impedi�vos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências
posteriores;

4.5.5. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo
menor, a par�r de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do ar�go 7°, XXXIII, da Cons�tuição;
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4.5.6. Que  a  proposta  foi  elaborada  de  forma  independente,  nos  termos  da Instrução Norma�va SLTI/MP nº 2, de 16 de
setembro de 2009.

4.5.7. Que não possui, em sua cadeia produ�va, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos
incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Cons�tuição Federal;

4.5.8. que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa
com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme
disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

4.6. A declaração falsa rela�va ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.

5. DA VISTORIA

5.1. Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante poderá realizar  vistoria  nas  instalações  do  local 
de  execução  dos  serviços,  acompanhado  por servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-feira em horário previamente
agendamento, pelo telefone (67) 3316-0300.

5.2. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia ú�l seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-se até o dia ú�l anterior à data
prevista para a abertura da sessão pública.

5.3. Para a vistoria, o licitante, ou o seu representante, deverá estar devidamente iden�ficado, apresentando documento de
iden�dade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para realização da vistoria.

5.4. A visita técnica é faculta�va e sua não realização não acarretará desclassificação. O não exercício deste direito por parte da
empresa interessada, por qualquer mo�vo, não permi�rá à mesma, no futuro, alegar desconhecimento das instalações, dúvidas ou
esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo a contratada assumir os ônus dos serviços decorrentes.

5.5. As empresas deverão apresentar atestado de vistoria assinado pelo colaborador responsável, conforme modelo do Anexo V
deste Edital.

5.5.1. O atestado de vistoria poderá ser subs�tuído por declaração emi�da pelo licitante em que conste, alterna�vamente, ou que
conhece as condições locais para execução do objeto; ou que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza
do trabalho, assume total responsabilidade por este fato e não u�lizará deste para quaisquer ques�onamentos futuros que ensejem
desavenças técnicas ou financeiras com a contratante.

6. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

6.1. Os   licitantes   encaminharão, exclusivamente   por   meio   do   sistema, CONCOMITANTEMENTE com os documentos de
habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automa�camente a etapa de envio dessa documentação.

6.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso
e senha.

6.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF, assegurado aos demais
licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.

6.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte  deverão  encaminhar  a documentação de habilitação, ainda que haja alguma
restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

6.5. Incumbirá ao 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 emi�das pelo sistema ou de sua
desconexão.

6.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão re�rar ou subs�tuir a proposta e os documentos de habilitação
anteriormente inseridos no sistema;

6.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente
ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

6.8. Os  documentos  que  compõem  a  proposta  e  a  habilitação  do  licitante  melhor classificado  somente  serão 
disponibilizados  para  avaliação  do  pregoeiro  e  para  acesso público após o encerramento do envio de lances.

7. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

7.1. O  licitante  deverá  enviar  sua  proposta  mediante  o  preenchimento,  no  sistema eletrônico, dos seguintes campos:

7.1.1. Valor mensal e anual do item;

7.1.2. Descrição do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência, incluindo-se, dentre outras, as
seguintes informações:

7.1.2.1.  A   indicação   dos   sindicatos,   acordos   cole�vos,   convenções cole�vas ou sentenças norma�vas que regem as categorias
profissionais que executarão o serviço e as respec�vas datas bases e vigências, com base na Classificação Brasileira de Ocupações - CBO;

7.1.2.2.  A quan�dade de pessoal, que serão alocados na execução contratual;

7.2. Todas as especificações do objeto con�das na proposta vinculam a Contratada.

7.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários,
comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou  indiretamente  na  prestação  dos  serviços,  apurados  mediante  o  preenchimento  do
modelo de Planilha de Custos e Formação de Preços, conforme anexo deste Edital;

7.3.1. A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quan�ta�vos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quan�ta�vo de
vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja sa�sfatório para o atendimento do objeto
da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do §1° do ar�go 57 da Lei n° 8.666, de 1993.
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7.3.2. Caso o eventual equívoco no dimensionamento dos quan�ta�vos se revele superior às necessidades da contratante, a
Administração deverá efetuar o pagamento seguindo estritamente as regras contratuais de faturamento dos serviços demandados e
executados, concomitantemente com a realização, se necessário e cabível, de adequação contratual do quan�ta�vo necessário, com base na
alínea "b" do inciso I do art. 65 da Lei n. 8.666/93 e nos termos do art. 63, §2° da IN SEGES/MP n.5/2017.

7.3.3. A proposta apresentada deverá contemplar o valor total dos custos da contratação, inclusive aqueles es�mados para as
ocorrências de fatos geradores.

7.4. A empresa é a única responsável pela cotação correta dos encargos tributários. Em caso de erro ou cotação incompa�vel
com o regime tributário a que se submete, serão adotadas as orientações a seguir:

7.4.1.  cotação de percentual menor que o adequado: o percentual será man�do durante toda a execução contratual;

7.4.2.  cotação de percentual maior que o adequado: o excesso será suprimido, unilateralmente, da planilha e haverá glosa, quando
do pagamento, e/ou redução, quando da repactuação, para fins de total ressarcimento do débito.

7.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a
que corresponde à média dos efe�vos recolhimentos da  empresa  nos  úl�mos  doze  meses,  devendo  o  licitante  ou  contratada 
apresentar  ao  pregoeiro ou à fiscalização, a qualquer tempo, comprovação da adequação dos recolhimentos, para os fins do previsto no
subitem anterior.

7.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos serviços, serão re�dos na fonte os
percentuais estabelecidos na legislação vigente.

7.7. Na presente licitação, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderão se beneficiar do regime de tributação pelo
Simples Nacional, nos termos do art. 18, § 5º-C, inciso VI, c/c § 5º-H, da Lei Complementar nº 123/2006. 

7.8. A   apresentação   das   propostas   implica   obrigatoriedade   do   cumprimento   das disposições nelas con�das, em
conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar os serviços nos seus termos,
bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quan�dades e qualidades adequadas à perfeita
execução contratual, promovendo, quando requerido, sua subs�tuição.

7.9.  Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não
lhe assis�ndo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

7.10. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta dias) dias, a contar da data de sua apresentação.

8. DA  ABERTURA  DA  SESSÃO,  CLASSIFICAÇÃO  DAS  PROPOSTAS  E  FORMULAÇÃO  DE LANCES

8.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados
neste Edital.

8.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com
os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis, ilegalidades, ou não apresentem as especificações exigidas no Termo de
Referência. Não será aceito o termo “conforme edital” ou qualquer outro que não a descrição do objeto.

8.2.1. Também será desclassificada a proposta que iden�fique o licitante.

8.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os
par�cipantes.

8.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento defini�vo em sen�do contrário, levado a efeito na fase de
aceitação.

8.3. O sistema ordenará automa�camente as propostas classificadas, sendo que somente estas par�ciparão da fase de lances.

8.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

8.5. Iniciada a etapa compe��va, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo
imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

8.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo VALOR GLOBAL ANUAL DO LOTE.

8.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas
no Edital.

8.7.  O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao úl�mo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

8.8. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em
relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 300,00.

8.9. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 (vinte) segundos e o intervalo entre
lances não poderá ser inferior a 3 (três) segundos, sob pena de serem automa�camente descartados pelo sistema os respec�vos lances.

8.10. Será  adotado  para  o  envio  de  lances  no  pregão  eletrônico  o  modo  de  disputa “ABERTO”,   em   que   os   licitantes  
apresentarão   lances   públicos   e   sucessivos,   com prorrogações.

8.11.  A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automa�camente pelo sistema
quando houver lance ofertado nos úl�mos dois minutos do período de duração da sessão pública.

8.12.  A prorrogação automá�ca da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente
sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

8.13. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automa�camente.

8.14. Encerrada a fase compe��va sem que haja a prorrogação automá�ca pelo sistema, poderá o pregoeiro, assessorado pela
equipe de apoio, jus�ficadamente, admi�r o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.

8.15. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro,
devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia;
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8.15.1. Na  hipótese  do  subitem  anterior, a  ocorrência  será  registrada  em campo próprio do sistema.

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

8.17.  Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado,
vedada a iden�ficação do licitante.

8.18. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa compe��va do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer
acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

8.19. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persis�r por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será
suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos par�cipantes, no sí�o
eletrônico u�lizado para divulgação.

8.20. O critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO por Lote, conforme definido neste Edital e seus anexos.

8.21. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

8.22. Em relação a itens não exclusivos para par�cipação de microempresas e empresas de pequeno  porte,  uma  vez  encerrada  a 
etapa  de  lances,  será  efe�vada  a  verificação automá�ca,  junto  à  Receita  Federal,  do  porte  da  en�dade  empresarial.  O  sistema
iden�ficará   em   coluna   própria   as   microempresas   e   empresas   de   pequeno   porte par�cipantes, procedendo à comparação com os
valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto
nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

8.23. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco
por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

8.24. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma úl�ma oferta para desempate,
obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no  prazo de 5  (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a
comunicação automá�ca para tanto.

8.25. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não   se   manifeste   no   prazo  
estabelecido,   serão   convocadas   as   demais   licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de
5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

8.26.  No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos
intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se iden�fique aquela que primeiro poderá
apresentar melhor oferta.

8.27.  A  ordem  de  apresentação  pelos  licitantes  é  u�lizada  como  um  dos  critérios  de classificação, de maneira que só poderá
haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

8.27.1.  Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº
8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos serviços:

8.27.1.1. prestados por empresas brasileiras;

8.27.1.2.  prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

8.27.1.3. prestados   por   empresas   que   comprovem   cumprimento   de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência
ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.

8.28. Persis�ndo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.

8.29. Encerrada  a  etapa  de  envio  de  lances  da  sessão  pública,  o  pregoeiro  DEVERÁ encaminhar, pelo sistema eletrônico,
contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja ob�da melhor proposta, vedada a negociação em condições
diferentes das previstas neste Edital.

8.29.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

8.29.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de até 3 (três) horas, envie a proposta adequada ao úl�mo
lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

8.30. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

9.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao
objeto e à compa�bilidade do preço em relação ao máximo es�pulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto
no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.

9.2. A análise da exequibilidade da proposta de preços deverá ser realizada com o auxílio da Planilha de Custos e Formação de
Preços, a ser preenchida pelo licitante em relação à sua proposta final, conforme anexo deste Edital.

9.3. A Planilha de Custos e Formação de Preços deverá ser encaminhada pelo licitante exclusivamente via sistema, no prazo de até
3 (três) horas, contado da solicitação do pregoeiro, com os respec�vos valores readequados ao lance vencedor, e será analisada pelo
Pregoeiro no momento da aceitação do lance vencedor.

9.3.1. A composição dos custos da proposta será realizada a par�r do Acordo Cole�vo de Trabalho ou da Convenção Cole�va de
Trabalho indicada sob a responsabilidade do licitante nos termos do item 9.3.1.1.

9.3.1.1. É de responsabilidade da licitante a indicação do ACT/CCT tendo em vista seu enquadramento sindical(art. 511, §2º, da CLT)
ou, em caso de vinculação sindical plúrima do empregador terceirizante (art. 581, § 1º, da CLT),norma cole�va de trabalho (ACT/CCT) que
envolva os segmentos profissionais cujas a�vidades estejam contempladas no objeto da licitação.

9.4. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, nos termos do item 9.1 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017, que:

9.4.1.  não es�ver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;
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9.4.2.  contenha vício insanável ou ilegalidade;

9.4.3.  não tenha cotado todos os item do lote;

9.4.4.  não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Termo de Referência;

9.4.5. apresentar  preço   final  superior   ao   preço  máximo   fixado   (Acórdão   nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar
preço manifestamente inexequível.

9.4.5.1. Quando  o  licitante  não  conseguir  comprovar  que  possui  ou possuirá recursos suficientes para executar a contento o
objeto, será considerada inexequível a proposta de preços ou menor lance que:

9.4.4.1.1. for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor
zero, incompa�veis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respec�vos encargos,  ainda que  o ato convocatório da
licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante,
para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

9.4.4.1.2.   apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores àqueles fixados em instrumentos de caráter norma�vo
obrigatório, tais como leis, medidas provisórias e convenções cole�vas de trabalho vigentes.

9.5. A fim de assegurar o tratamento isonômico entre as licitantes, bem como para a contagem da anualidade prevista no art. 3º,
§1º da Lei n. 10.192/2001, informa-se que foram u�lizadas as seguintes convenções e acordos cole�vos de trabalho no cálculo do valor
es�mado pela Administração:

9.5.1. Convenção Cole�va de Trabalho MS000088/2020.

9.6. É vedado à proponente incluir na Planilha de Custos e Formação de Preços:

9.6.1. item rela�vo a despesas decorrentes de disposições con�das em Acordos, Convenções ou Dissídios Cole�vos de Trabalho que
tratem de pagamento de par�cipação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria não trabalhista, ou que
estabeleçam direitos não previstos em lei, tais como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como de
preços para os insumos relacionados ao exercício da a�vidade (art. 9º, parágrafo único, incisos I a III, do Decreto n.º 9.507/2018, e art. 6º da
IN SEGES/MP n.º 5, de 2017);

9.6.2.  item rela�vo a despesas decorrentes de disposições con�das em Acordos, Convenções ou Dissídios Cole�vos de Trabalho que
tratem de obrigações e direitos que  somente  se  aplicam  aos  contratos  com  a  Administração  Pública  (art.  6º, parágrafo único, da IN
SEGES/MP n.º 5/2017);

9.6.3.  rubricas que prevejam o custeio de despesas com treinamento, reciclagem e capacitação ou congêneres, pois tais parcelas já
são cobertas pelas despesas administra�vas (Acórdão TCU nº 2.746/2015 - Plenário);

9.6.4.  rubrica denominada “reserva técnica”, exceto se houver jus�fica�va, na proposta, que indique, claramente e por meio de
memória de cálculo, o que está sendo custeado, de modo a haver a comprovação da não cobertura do valor, direta ou indiretamente, por
outra rubrica da planilha (Acórdãos TCU nº 2.746/2015 – Plenário, nº 64/2010 - 2ª Câmara e nº 953/2016 - Plenário);

9.6.5.  rubrica para pagamento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ e da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido – CSLL
(Súmula TCU nº 254/2010);

9.6.6.  rubrica denominada “verba” ou “verba provisional”, pois o item não está vinculado a qualquer contraprestação mensurável
(Acórdãos TCU nº 1.949/2007 – Plenário e nº 6.439/2011 – 1ª Câmara).

9.6.7. A inclusão na proposta de item de custo vedado não acarretará a desclassificação do licitante, devendo o pregoeiro determinar
que os respec�vos custos sejam excluídos da Planilha, adotando, se for o caso, as providências do art. 47, caput, do Decreto n.º 10.024,
de 2019.

9.7. A inexequibilidade dos valores referentes a itens isolados da Planilha de Custos e Formação de Preços não caracteriza mo�vo
suficiente para a desclassificação da proposta, desde que não contrariem exigências legais.

9.8. Se  houver  indícios  de  inexequibilidade  da  proposta  de  preço,  ou  em  caso  da necessidade de esclarecimentos
complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do § 3° do ar�go 43 da Lei n° 8.666, de 1993 e a exemplo das enumeradas no
item 9.4 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP N. 5, de 2017, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

9.9. Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos preços ofertados para o mesmo item, e
a inexequibilidade da proposta não for flagrante e evidente pela análise da planilha de custos, não sendo possível a sua imediata
desclassificação, será obrigatória a realização de diligências para aferir a legalidade e exequibilidade da proposta.

9.9.1. As propostas com preços próximos ou inferiores ao mínimo estabelecido pelo Ministério da Economia, disponibilizado em meio
eletrônico, no Portal de Compras do Governo Federal (h�p://www.comprasgovernamentais.gov.br), deverão comprovar sua exequibilidade,
de forma inequívoca, sob pena de desclassificação, sem prejuízo do disposto nos itens 9.2 a 9.6 do Anexo VII-A, da Instrução
Norma�va/SEGES/MP n.º 5/2017 (Portaria SEGES/MP n. 213, de 25 de setembro de 2017).

9.10. Qualquer  interessado  poderá  requerer  que  se  realizem  diligências  para  aferir  a exequibilidade e a legalidade das
propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.

9.10.1. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das
propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de
antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

9.11. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível
no sistema, no prazo de até 3 (três) horas, sob pena de não aceitação da proposta.

9.11.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e jus�ficada do licitante, formulada antes de
findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.

9.11.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se as planilhas de custo readequadas com o valor final
ofertado.
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9.12. Todos  os  dados  informados  pelo  licitante  em  sua  planilha  deverão  refle�r  com fidelidade os custos especificados e a
margem de lucro pretendida.

9.13. O Pregoeiro analisará a compa�bilidade dos preços unitários apresentados na Planilha de  Custos  e  Formação  de  Preços 
com  aqueles  pra�cados  no  mercado  em  relação  aos insumos e também quanto aos salários das categorias envolvidas na contratação;

9.14. Erros no preenchimento da planilha não cons�tuem mo�vo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada
pelo licitante, no prazo indicado pelo Pregoeiro, desde que não haja majoração do preço proposto.

9.14.1. Considera-se erro no preenchimento da planilha a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional, exceto para a�vidades de prestação de serviços previstas nos §§5º-B a 5º-E, do ar�go 18, da LC 123, de 2006.

9.14.2. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o teor da proposta apresentada, seja quanto ao preço ou quaisquer outras
condições que importem em modificações de seus termos originais, ressalvadas apenas as alterações absolutamente formais, des�nadas a
sanar evidentes erros materiais, sem nenhuma alteração do conteúdo e das condições referidas, desde que não venham a causar prejuízos
aos demais licitantes;

9.15. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, O pregoeiro poderá solicitar
manifestação técnica da assessoria jurídica ou de outros setores do órgão ou da en�dade, a fim de subsidiar sua decisão.

9.16. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim
sucessivamente, na ordem de classificação.

9.17. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a con�nuidade da
mesma.

9.18. Nos  itens  não  exclusivos  para  a  par�cipação  de  microempresas  e  empresas  de pequeno porte, sempre que a proposta
não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto,
previsto nos ar�gos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

9.19.  Encerrada  a  análise  quanto  à  aceitação  da  proposta,  o  pregoeiro  verificará  a habilitação do licitante, observado o
disposto neste Edital.

10. DA HABILITAÇÃO

10.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da  proposta  classificada  em  primeiro
lugar,  o  Pregoeiro  verificará  o  eventual descumprimento  das  condições  de  par�cipação,  especialmente  quanto  à  existência  de sanção
que impeça a par�cipação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

10.1.1. SICAF;

10.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União no sí�o: h�ps://cer�does-apf.apps.tcu.gov.br/.

10.1.2.1. A Consulta Consolidada abrange os seguintes cadastros: TCU: Inidôneos - Licitantes Inidôneos; CNJ: Cadastro Nacional de
Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administra�va e Inelegibilidade; Portal da Transparência: CEIS - Cadastro Nacional de Empresas
Inidôneas e Suspensas e CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas.

10.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do ar�go
12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prá�ca de ato de improbidade administra�va, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

10.2.1. Caso   conste   na  Consulta  de   Situação   do   Fornecedor   a  existência   de Ocorrências Impedi�vas Indiretas, o gestor
diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impedi�vas Indiretas.

10.2.1.1. A  tenta�va  de  burla  será  verificada  por  meio  dos  vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

10.2.1.2. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

10.2.2. Constatada   a   existência   de   sanção,   o   Pregoeiro   reputará   o   licitante inabilitado, por falta de condição de par�cipação.

10.2.3.  No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e
45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

10.3. Caso atendidas as condições de par�cipação, a habilitação do licitante será verificada por meio do SICAF, nos documentos por
ele abrangidos, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o
disposto na Instrução Norma�va SEGES/MP nº 03, de 2018.

10.3.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Norma�va SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante u�lização do
sistema, deverá atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia ú�l anterior à data prevista para recebimento das
propostas;

10.3.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura
da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respec�va documentação atualizada.

10.3.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos sí�os eletrônicos oficiais
emissores de cer�dões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) cer�dão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024,
de 2019.

10.4. Havendo  a  necessidade  de  envio  de  documentos  de  habilitação  complementares, necessários à confirmação daqueles
exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de até 3 (três)
horas, sob pena de inabilitação.

10.5. Somente  haverá  a  necessidade  de  comprovação  do  preenchimento  de  requisitos mediante apresentação dos documentos
originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

10.6.  Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permi�dos.

10.7. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os
documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emi�dos
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somente em nome da matriz.

10.7.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos per�nentes ao CND e ao
CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

10.8. Ressalvado o disposto no item 9.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos
itens a seguir, para fins de habilitação:

10.9. HABILITAÇÃO JURÍDICA:

10.9.1. Documento  de  iden�dade  e  cartão  de  inscrição  no  CPF/MF,  ou  CNH  do signatário da proposta, assim como, no caso de
procurador, instrumento de mandato com a outorga de poderes para representar o licitante nos atos inerentes ao certame;

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

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

10.9.4. inscrição  no  Registro  Público  de  Empresas  Mercan�s  onde  opera,  com averbação  no  Registro  onde  tem  sede  a  matriz, 
no  caso  de  ser  o  par�cipante sucursal, filial ou agência;

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

10.9.6.  decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no País;

10.9.7.  Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respec�va.

10.10. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

10.10.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;

10.10.2.  prova de  regularidade fiscal  perante a  Fazenda Nacional,  mediante apresentação de cer�dão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários
federais e à Dívida A�va da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles rela�vos à Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

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

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

10.10.5. prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, rela�vo ao domicílio ou sede do licitante, per�nente ao seu ramo de
a�vidade e compa�vel com o objeto contratual;

10.10.6. prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, rela�va à a�vidade em cujo exercício
contrata ou concorre;

10.10.7. caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal
condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

10.11. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

10.11.1. Cer�dão nega�va de falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede do licitante;

10.11.2.  balanço patrimonial e demonstrações contábeis do úl�mo exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira  da  empresa,  vedada  a  sua  subs�tuição  por  balancetes  ou  balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;

10.11.2.1. no  caso de  empresa cons�tuída no exercício social vigente, admite-se   a   apresentação   de   balanço   patrimonial   e  
demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;

10.11.3. comprovação   da   boa   situação   financeira   da   empresa   mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência
Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), ob�dos pela aplicação das seguintes fórmulas:

 LG = (ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO)/(PASSICO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE)
 

SG = (ATIVO TOTAL)/(PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE)
 

LC = (ATIVO CIRCULANTE)/(PASSIVO CIRCULANTE)

10.11.4. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência
Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor es�mado da contratação.

10.11.5. As   empresas   deverão   ainda   complementar   a   comprovação   da qualificação econômico-financeira por meio de:

10.11.5.1. Comprovação de possuir Capital Circulante Líquido (CCL) ou Capital de Giro (A�vo Circulante – Passivo Circulante) de, no
mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do valor es�mado para a contratação ou item per�nente, tendo
por base o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis já exigíveis na forma da lei;

10.11.5.2. Comprovação de patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor es�mado da contratação, por meio da apresentação do
balanço patrimonial e demonstrações contáveis do úl�mo exercício social, apresentados na forma da lei, vedada a subs�tuição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da apresentação
da proposta.

10.11.5.3. Comprovação, por meio de declaração, da relação de compromissos  assumidos, conforme modelo  anexo a este Edital, de que
1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a inicia�va privada, vigentes na data da
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sessão pública de abertura deste Pregão, não é superior ao Patrimônio Líquido do licitante;

10.11.5.4. a declaração de que trata a subcondição acima deverá estar acompanhada da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)
rela�va ao úl�mo exercício social.

10.11.5.5. quando houver divergência percentual superior a 10% (dez por cento), para mais ou para menos, entre a declaração aqui
tratada e a receita bruta discriminada na Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), deverão ser apresentadas, concomitantemente, as
devidas jus�fica�vas.

10.12. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

10.12.1. Comprovação   de   ap�dão   para   a   prestação   dos   serviços   em caracterís�cas, quan�dades e prazos compa�veis com o
objeto desta licitação, ou com o item per�nente, mediante a apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público
ou privado.

10.12.2. Para  fins  de  capacidade  técnica  a  licitante  deverá  comprovar  que tenha executado contrato(s) para prestação de serviços
de terceirização, gerenciamento de mão de obra, nas seguintes condições:

10.12.2.1. Tempo de experiência: 3 (três) anos.

10.12.3. Número de Postos de Trabalho: Comprovação de que tenha executado contrato(s) em número de postos equivalentes ao da
contratação ou no mínimo 50% (cinquenta por cento), considerando-se a soma do quan�ta�vo de postos para o serviço de limpeza indicados
pela licitante:

10.12.3.1. Na contratação de serviços con�nuados o licitante deverá comprovar que tenha executado contrato com um mínimo de 50%
(cinquenta por cento) do número de postos de trabalho a serem contratados.

10.12.4.  Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua a�vidade econômica principal ou secundária
especificadas no contrato social vigente;

10.12.5. Para a comprovação da experiência mínima exigida, será aceito o somatório de atestados referentes a períodos sucessivos não
con�nuos, não havendo obrigatoriedade de serem ininterruptos;

10.12.5.1. Poderá ser admi�da, para fins de comprovação de quan�ta�vo   mínimo   do   serviço,   a   apresentação   de   diferentes
atestados de serviços executados de forma concomitante, pois essa situação se equivale, para fins de comprovação de número postos de
trabalho, a uma única contratação;

10.12.5.2. O licitante, quando solicitado, disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legi�midade dos atestados
apresentados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato   que   deu   suporte   à   contratação,   endereço   atual   da
contratante e local em que foram prestados os serviços;

10.12.5.3. Declaração    de   que   instalará   escritório  na cidade de Campo Grande-MS a ser comprovado no prazo máximo de 60
(sessenta) dias contados a par�r da assinatura do contrato;

10.12.5.4. Caso a licitante já disponha de matriz, filial ou escritório no local definido, deverá declarar a instalação/manutenção do
escritório.

10.12.6. Apresentar   um   ou   mais   atestado(s)   e/ou   declaração(ões)   de capacidade técnica, em nome do licitante, expedido por
pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove ter o licitante executado, de forma sa�sfatória, serviços per�nentes e
compa�veis com o objeto deste Termo de Referência.

10.12.7.  Para a comprovação de tempo de experiência, poderão ser aceitos cópias   de   contratos   ou   outros   documentos   idôneos,  
mediante   diligência   do Pregoeiro;

10.12.8. O(s) atestado(s) ou declaração(ões) de capacidade técnica deverá(ão) se referir a serviços prestados, no âmbito de sua
a�vidade econômica principal e/ou secundária, especificada no contrato social, devidamente registrado na junta comercial  competente, 
bem  como  no  cadastro  de  Pessoas  Jurídicas  da  Receita Federal do Brasil – RFB.

10.12.9. Somente  serão  aceitos  atestados  de  capacidade  técnica  expedidos após a conclusão do respec�vo contrato ou decorrido
no mínimo um ano do início de sua execução, exceto se houver sido firmado para ser executado em prazo inferior.

10.12.10. As licitantes deverão disponibilizar, quando solicitadas, todas as informações necessárias à comprovação da legi�midade dos
atestados de capacidade técnica apresentados.

10.12.11. Documento comprobatório do Fator Acidentário de Prevenção – FAP.

10.12.12. O  Pregoeiro  poderá  consultar  sí�os  oficiais  de  órgãos  e  en�dades emissores de cer�dões, para verificar as condições de
habilitação das licitantes.

10.13. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os bene�cios  do  tratamento diferenciado 
previstos  na  Lei Complementar n.  123, de  2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e
municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do úl�mo exercício.

10.14. A existência de restrição rela�vamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante qualificada como
microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.

10.14.1. A  declaração  do  vencedor  acontecerá  no  momento  imediatamente posterior à fase de habilitação.

10.15. Caso  a  proposta  mais  vantajosa  seja  ofertada  por  microempresa,  empresa  de pequeno porte ou sociedade coopera�va
equiparada, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada
para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual
período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de jus�fica�va.

10.16. A  não-regularização  fiscal  e  trabalhista  no  prazo  previsto  no  subitem  anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem
prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada  a  convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na
ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade  coopera�va com  alguma  restrição na 
documentação fiscal  e  trabalhista,  será concedido o mesmo prazo para regularização.
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10.17. Havendo  necessidade  de  analisar  minuciosamente  os  documentos  exigidos,  o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando
no “chat” a nova data e horário para a con�nuidade da mesma.

10.18. Será  inabilitado  o  licitante  que  não  comprovar  sua  habilitação,  seja  por  não apresentar quaisquer dos documentos
exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

10.19. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.

11. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

11.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de até 3 (três) horas, a contar da solicitação
do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:

11.1.1. ser redigida em língua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a úl�ma
folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

11.1.2. apresentar a planilha de custos e formação de preços, devidamente ajustada ao lance vencedor, em conformidade com o
modelo anexo a este instrumento convocatório.

11.1.3.  conter  a  indicação  do  banco,  número  da  conta  e  agência  do  licitante vencedor, para fins de pagamento.

11.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e
aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

11.2.1. Todas   as   especificações   do   objeto   con�das  na   proposta   vinculam   a Contratada.

11.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e
por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).

11.3.1. Ocorrendo   divergência   entre   os   preços   unitários   e   o   preço   global, prevalecerão os primeiros; no caso de divergência
entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes úl�mos.

11.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alterna�vas de preço ou de
qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

11.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às
especificações ali con�das ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

12. DOS RECURSOS

12.1. O Pregoeiro declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista de microempresa ou
empresa de pequeno porte, se for o caso, concederá o prazo de no mínimo 30 (trinta) minutos, para que qualquer licitante manifeste a
intenção de recorrer, de forma mo�vada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais mo�vos, em campo
próprio do sistema.

12.2.  Havendo  quem  se  manifeste,  caberá  ao  Pregoeiro  verificar  a  tempes�vidade  e  a existência de mo�vação da intenção de
recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do
recurso.

12.2.2. A falta de manifestação mo�vada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito.

12.2.3. Uma vez admi�do o recurso, o recorrente terá, a par�r de então, o prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema
eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, in�mados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico,
em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos
indispensáveis à defesa de seus interesses. Decorridos esses prazos, o Pregoeiro terá o prazo de 05 (cinco) dias para decidir sobre o Recurso.

12.3.  O   acolhimento   do   recurso   invalida   tão   somente   os   atos   insusce�veis   de aproveitamento.

12.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na sede do Conselho Regional de Administração
de Mato Grosso do Sul, situado na rua Bodoquena nº 16- bairro Amambaí na cidade de Campo Grande - MS, nos dias úteis, no horário de
08:00 as 12:00 e de 13:00 as 17:00.

13. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

13.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

13.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores  à  realização  da  sessão  pública  precedente 
ou  em  que  seja  anulada  a própria sessão pública, situação em que serão repe�dos os atos anulados e os que dele dependam.

13.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante  declarado  vencedor  não  assinar  o 
contrato,  não  re�rar  o  instrumento 

13.1.3. No pregão, o  exame do registro da intenção de recurso deve limitar-se à  verificação dos requisitos de sucumbência,
tempes�vidade, legi�midade, interesse e mo�vação, não podendo o mérito do recurso ser julgado previamente  à  apresentação  das  razões 
e  contrarrazões  recursais.  Acórdão  1168/2016-Plenário  |  Relator: BRUNO DANTAS equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e
trabalhista, nos termos do art. 43,  §1º  da  LC  nº  123/2006,  serão  adotados  os  procedimentos  imediatamente posteriores ao
encerramento da etapa de lances.

13.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

13.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”) ou e-mail, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

13.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados con�dos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter
seus dados cadastrais atualizados.

14. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

14.1.  O objeto  da  licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de
recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.
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14.2. Após  a fase  recursal, constatada a regularidade dos atos pra�cados, a autoridade competente homologará o procedimento
licitatório.

15. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

15.1.  Será exigida a prestação de garan�a na presente contratação, conforme Minuta Contratual, anexo a este Edital.

16. DO TERMO DE CONTRATO

16.1. Depois de homologado o resultado deste Pregão, o licitante vencedor será convocado para assinatura do contrato, dentro do
prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

16.1.1. Para fins de assinatura do Contrato, a licitante vencedora deverá comprovar o seu Registro ou Inscrição no Conselho Regional
de Administração de Mato Grosso do Sul – CRA-MS, haja vista a exploração de a�vidade profissional priva�va prevista na LEI nº 4.769/65,
conforme Decreto nº 61.934/67 e Lei nº 6.839/80.

16.1.1.1. Caso a licitante vencedora seja sediada em local diverso do Mato Grosso do Sul, deverá apresentar a comprovação do registro
secundário, efetuado no CRA-MS.

16.1.2. Poderá ser acrescentada ao contrato a ser assinado qualquer vantagem apresentada pelo licitante vencedor em sua proposta,
desde que seja per�nente e compa�vel com os termos deste Edital;

16.1.3. O licitante convocado deve apresentar, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contado da data da entrega da via do contrato
assinada, comprovante de prestação de garan�a no valor e nas condições descritas na minuta de contrato anexa a este Edital;

16.1.4. A garan�a, inclusive na modalidade seguro-garan�a, poderá ser executada para fins de ressarcimento, indenização e
pagamento de multas contratuais de qualquer natureza.

16.2. O prazo para a assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo licitante
vencedor durante o seu transcurso, desde que ocorra mo�vo jus�ficado e aceito pelo CRA-MS.

16.3. Por ocasião da assinatura do contrato, verificar-se-á por meio do Sicaf e de outros meios se o licitante vencedor mantém as
condições de habilitação.

16.4. Quando o licitante convocado não assinar a contrato no prazo e nas condições estabelecidos, poderá ser convocado outro
licitante para assinar o contrato, após negociações e verificação da adequação da proposta e das condições de habilitação, obedecida a
ordem de classificação.

17. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

17.1. Os critérios do controle e fiscalização da execução estão previstos no Item 18. Termo de Referência, anexo a este Edital.

18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

18.1. DA CONTRATANTE:

18.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos
de sua proposta;

18.3. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por Colaborador especialmente designado, anotando em registro
próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;

18.4. No�ficar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da
execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, cer�ficando-se que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas;

18.5. Não permi�r que os empregados da Contratada realizem horas extras, exceto em caso de comprovada necessidade de serviço,
formalmente jus�ficada pela autoridade do órgão para o qual o trabalho seja prestado e desde que observado o limite da legislação
trabalhista;

18.6. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas neste Termo de Referência;

18.7. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da contratada, no que couber, em conformidade
com o item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017.

18.8. Não pra�car atos de ingerência na administração da Contratada, tais como:

18.8.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis
por ela indicados, exceto quando o objeto da contratação previr o atendimento direto, tais como nos serviços de recepção e apoio ao usuário;

18.8.2. direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

18.8.3. promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, mediante a u�lização destes em a�vidades dis�ntas
daquelas previstas no objeto da contratação e em relação à função específica para a qual o trabalhador foi contratado; e

18.8.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do próprio órgão ou en�dade responsável pela
contratação, especialmente para efeito de concessão de diárias e passagens.

18.9. Fiscalizar mensalmente, por amostragem, o cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS,
especialmente:

18.9.1. A concessão de férias remuneradas e o pagamento do respec�vo adicional, bem como de auxílio-transporte, auxílio-
alimentação e auxílio-saúde, quando for devido;

18.9.2. O recolhimento das contribuições previdenciárias e do FGTS dos empregados que efe�vamente par�cipem da execução dos
serviços contratados, a fim de verificar qualquer irregularidade;

18.9.3. O pagamento de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados dispensados até a data da ex�nção do contrato.

18.10.  Analisar os termos de rescisão dos contratos de trabalho do pessoal empregado na prestação dos serviços no prazo de 30
(trinta) dias, prorrogável por igual período, após a ex�nção ou rescisão do contrato.
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18.11.  Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato;

18.12. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento;

18.13. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da preferência estabelecida pelo
art. 3º, § 5º, da Lei nº 8.666, de 1993.

18.14. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, apresentem condições adequadas ao
cumprimento, pela contratada, das normas de segurança e saúde no trabalho, quando o serviço for executado em suas dependências, ou em
local por ela designado.

18.15. DA CONTRATADA:

18.16. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, com a alocação dos
empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer e u�lizar os materiais e equipamentos,
ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quan�dade mínimas especificadas neste Termo de Referência e em sua proposta.

18.17. Reparar, corrigir, remover ou subs�tuir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato,
os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados.

18.18. Manter a execução do serviço nos horários fixados pela Administração.

18.19. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado
à União ou à en�dade federal, devendo ressarcir imediatamente a Administração em sua integralidade, ficando a Contratante autorizada
a descontar da garan�a, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos.

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

18.21. Vedar a u�lização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público ocupante de cargo
em comissão ou função de confiança no órgão Contratante, nos termos do ar�go 7° do Decreto n° 7.203, de 2010.

18.22. As empresas contratadas que sejam regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) deverão apresentar a
seguinte documentação no primeiro mês de prestação dos serviços, conforme alínea "g" do item 10.1 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n.
5/2017:

18.22.1. Relação dos empregados, contendo nome completo, cargo ou função, salário, horário do posto de trabalho, números
da carteira de iden�dade (RG) e da inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), com indicação dos responsáveis técnicos pela execução
dos serviços, quando for o caso;

18.22.2. Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) dos empregados admi�dos e dos responsáveis técnicos pela execução
dos serviços, quando for o caso, devidamente assinada pela contratada;

18.22.3. Exames médicos admissionais dos empregados da contratada que prestarão os serviços;

18.22.4. Declaração de responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitação dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes
do contrato;

18.22.5. Os documentos acima mencionados deverão ser apresentados para cada novo empregado que se vincule à prestação
do contrato administra�vo. De igual modo, o desligamento de empregados no curso do contrato de prestação de serviços deve ser
devidamente comunicado, com toda a documentação per�nente ao empregado dispensado, à semelhança do que se exige quando do
encerramento do contrato administra�vo.

18.23. Apresentar relação mensal dos empregados que expressamente optarem por não receber o vale transporte.

18.24. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, a empresa
contratada cujos empregados vinculados ao serviço sejam regidos pela CLT deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato,
até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos:

18.24.1. Prova de regularidade rela�va à Seguridade Social;

18.24.2. Cer�dão conjunta rela�va aos tributos federais e à Dívida A�va da União;

18.24.3. Cer�dões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Distrital e Municipal do domicílio ou sede do contratado;

18.24.4. Cer�dão de Regularidade do FGTS – CRF; e

18.24.5. Cer�dão Nega�va de Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme alínea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017.

18.24.6. Subs�tuir, de forma imediata, em caso de eventual ausência, tais como faltas e licenças, o empregado posto a serviço
da Contratante, devendo iden�ficar previamente o respec�vo subs�tuto ao Fiscal do Contrato.

18.25. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Cole�vo de Trabalho
ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as
demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade à Contratante.

18.26. Não serão incluídas nas planilhas de custos e formação de preços as disposições con�das em Acordos, Dissídios ou
Convenções Cole�vas que tratem de pagamento de par�cipação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de
matéria não trabalhista, de obrigações e direitos que somente se aplicam aos contratos com a Administração Pública, ou que estabeleçam
direitos não previstos em lei, tais como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços para os
insumos relacionados ao exercício da a�vidade.

18.27. Efetuar o pagamento dos salários dos empregados alocados na execução contratual mediante depósito na conta bancária
de �tularidade do trabalhador, em agência situada na localidade ou região metropolitana em que ocorre a prestação dos serviços, de modo
a possibilitar a conferência do pagamento por parte da Contratante. Em caso de impossibilidade de cumprimento desta disposição,
a contratada deverá apresentar jus�fica�va, a fim de que a Administração analise sua plausibilidade e possa verificar a realização
do pagamento.
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18.28. Autorizar a Administração contratante, no momento da assinatura do contrato, a fazer o desconto nas faturas e realizar
os pagamentos dos salários e demais verbas trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem como das contribuições previdenciárias e do
FGTS, quando não demonstrado o cumprimento tempes�vo e regular dessas obrigações, até o momento da regularização, sem prejuízo das
sanções cabíveis.

18.29. Quando não for possível a realização desses pagamentos pela própria Administração (ex.: por falta da
documentação per�nente, tais como folha de pagamento, rescisões dos contratos e guias de recolhimento), os valores re�dos cautelarmente
serão depositados junto à Jus�ça do Trabalho, com o obje�vo de serem u�lizados exclusivamente no pagamento de salários e das demais
verbas trabalhistas, bem como das contribuições sociais e FGTS decorrentes.

18.30. Não permi�r que o empregado designado para trabalhar em um turno preste seus serviços no turno
imediatamente subsequente.

18.31. Atender às solicitações da Contratante quanto à subs�tuição dos empregados alocados, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações rela�vas à execução do serviço, conforme descrito neste Termo
de Referência.

18.32. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas da Administração.

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

18.34. Instruir seus empregados, no início da execução contratual, quanto à obtenção das informações de seus interesses junto
aos órgãos públicos, rela�vas ao contrato de trabalho e obrigações a ele inerentes, adotando, entre outras, as seguintes medidas:

18.34.1. viabilizar o acesso de seus empregados, via internet, por meio de senha própria, aos sistemas da Previdência Social e
da Receita do Brasil, com o obje�vo de verificar se as suas contribuições previdenciárias foram recolhidas, no prazo máximo de 60 (sessenta)
dias, contados do início da prestação dos serviços ou da admissão do empregado;

18.34.2. viabilizar a emissão do cartão cidadão pela Caixa Econômica Federal para todos os empregados, no prazo máximo de
60 (sessenta) dias, contados do início da prestação dos serviços ou da admissão do empregado;

18.34.3. oferecer todos os meios necessários aos seus empregados para a obtenção de extratos de recolhimentos de seus
direitos sociais, preferencialmente por meio eletrônico, quando disponível.

18.35. A empresa deverá dispor de um preposto designado formalmente para representá-la na execução do contrato, com o
intuito de obter um melhor gerenciamento das demandas administra�vas da contratada. Conforme Art. 44 da IN SEGES/MP nº 05/2017.

18.36. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços.

18.37. Fornecer, sempre que solicitados pela Contratante, os comprovantes do cumprimento das obrigações previdenciárias,
do Fundo de Garan�a do Tempo de Serviço - FGTS, e do pagamento dos salários e demais bene�cios trabalhistas dos empregados colocados
à disposição da Contratante;

18.37.1. A ausência da documentação per�nente ou da comprovação do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias
e rela�vas ao FGTS implicará a retenção do pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, mediante prévia
comunicação, até que a situação seja regularizada, sem prejuízo das demais sanções cabíveis;

18.37.2. Ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias, contados na comunicação mencionada no subitem anterior, sem a regularização
da falta, a Administração poderá efetuar o pagamento das obrigações diretamente aos empregados da contratada que tenham par�cipado
da execução dos serviços objeto do contrato, sem prejuízo das demais sanções cabíveis;

18.37.3. O sindicato representante da categoria do trabalhador deverá ser no�ficado pela contratante para acompanhar o
pagamento das respec�vas verbas.

18.38. Não permi�r a u�lização de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores
de quatorze anos; nem permi�r a u�lização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

18.39. Manter durante toda a vigência do contrato, em compa�bilidade com as obrigações assumidas, todas as condições
de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

18.40. Guardar sigilo sobre todas as informações ob�das em decorrência do cumprimento do contrato.

18.41. Não beneficiar-se da condição de optante pelo Simples Nacional, salvo as exceções previstas no § 5º-C do art. 18 da
Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.

18.42. Comunicar formalmente à Receita Federal a assinatura do contrato de prestação de serviços mediante cessão de mão de
obra, salvo as exceções previstas no § 5º-C do art. 18 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, para fins de exclusão
obrigatória do Simples Nacional a contar do mês seguinte ao da contratação, conforme previsão do art.17, XII, art.30, §1º, II e do art. 31, II,
todos da LC 123, de 2006.

18.42.1. Para efeito de comprovação da comunicação, a contratada deverá apresentar cópia do o�cio enviado à Receita Federal
do Brasil, com comprovante de entrega e recebimento, comunicando a assinatura do contrato de prestação de serviços mediante cessão de
mão de obra, até o úl�mo dia ú�l do mês subsequente ao da ocorrência da situação de vedação.

18.43. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quan�ta�vos de sua proposta, inclusive
quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quan�ta�vo de vale transporte,
devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja sa�sfatório para o atendimento do objeto da licitação,
exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.

18.44. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que
se verifique no local dos serviços.

18.45. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garan�ndo-lhes o acesso,
a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos rela�vos à execução do serviço.
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18.46. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer a�vidade que não esteja sendo executada de acordo com a boa
técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

18.47. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução dos
serviços, durante a vigência do contrato.

18.48. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela ação ou omissão de
seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, à Administração ou a terceiros.

18.49. Promover a organização técnica e administra�va dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo
com os documentos e especificações que integram este Termo de Referência, no prazo determinado.

18.50. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação per�nente, cumprindo as determinações dos
Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

18.51. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, qualquer mudança no método de execução
do serviço que fuja das especificações constantes deste Termo de Referência.

18.52. Manter durante toda a vigência do contrato, em compa�bilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

18.53. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência
ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislação, quando a contratada houver
se beneficiado da preferência estabelecida pela Lei nº 12.146, de 2015.

18.54. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança da 
Contratante.

18.55. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e ro�nas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e
utensílios em quan�dade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e
legislação.

18.56. Assegurar à CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”e “b”, do Anexo VII – F da Instrução
Norma�va SEGES/MP nº 5, de 25/05/2017:

18.56.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequações e atualizações
que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permi�ndo à Contratante distribuir, alterar e
u�lizar os mesmos sem limitações;

18.56.2. Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da documentação produzida e congêneres, e
de todos os demais produtos gerados na execução do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a
sua u�lização sem que exista autorização expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.

18.57. A cada período de 12 (doze) meses de vigência do contrato de trabalho, a contratada deverá encaminhar termo de
quitação anual das obrigações trabalhistas, na forma do art. 507-B da CLT, ou comprovar a adoção de providências voltadas à sua
obtenção, rela�vamente aos empregados alocados, em dedicação exclusiva, na prestação de serviços contratados.

18.57.1. O termo de quitação anual efe�vado deverá ser firmado junto ao respec�vo Sindicato dos Empregados e obedecerá ao 
disposto no art. 507-B, parágrafo único, da CLT;

18.57.2. Para fins de comprovação da adoção das providências a que se refere o presente item, será aceito qualquer meio de prova,
tais como: recibo de convocação, declaração de nega�va de negociação, ata de negociação, dentre outros;

18.57.3. Não haverá pagamento adicional pela Contratante à Contratada em razão do cumprimento das obrigações previstas neste
item. 

18.58. Fornecer, no prazo de 10 (dez) dias úteis antes do início do contrato a relação nominal dos empregados alocados para 
prestação de serviços com o número do documento de iden�dade, CPF, endereço e telefone, juntamente com a cópia do contrato de
trabalho de cada um, bem como do respec�vo registro no Livro de Registro e na CTPS, comunicando qualquer alteração, e mantendo a
relação sempre atualizada.

18.59. Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão a CRA-MS para a execução
do serviço, quando solicitado, os quais devem estar devidamente iden�ficados por meio de crachá.

18.60. Se responsabilizar pelo transporte dos prestadores de serviço no caso de greve, paralisação ou qualquer outra perturbação
no transporte público, providenciando que os colaboradores cheguem à sede da CRA-MS em horário hábil para o trabalho.

18.61. Subs�tuir sempre que exigido, sem prévia jus�fica�va por parte da CRA-MS, qualquer empregado, inclusive o preposto,
cuja atuação, permanência e/ou comportamento seja julgado prejudicial e ou inconveniente à disciplina do serviço.

18.62. Pagar, até o 5º (quinto) dia ú�l do mês subsequente ao vencido, os salários dos empregados, bem como recolher, no
prazo legal, os encargos sociais devidos. Os empregados deverão receber seus contracheques, com no mínimo, 1 (um) dia de antecedência
do pagamento.

18.63. Fornecer juntamente com a(s) Nota(s) Fiscal(is) Mensal, cópia da folha de pagamento emi�da especificamente para o
contrato, guia/comprovante de recolhimento do FGTS, guia/comprovante de recolhimento do INSS, Relação de Empregados-RE, Comprovante
de Declaração das contribuições (FPAS), Relação dos Trabalhadores Constante no Arquivo SEFIP, Relação de Tomador (RET), Relatório Analí�co
da GRF, Relatório Analí�co de GPS, Comprovante de Protocolo da Conec�vidade Social, Comprovante de pagamento do Vale Transporte-
VT, Relação e Comprovante de Pagamento do Vale Alimentação-VA; estes documentos solicitados referem-se a competência do mês anterior
ao faturado. Fornecer Relação dos Trabalhadores da qual originou-se a(s) fatura(as).

18.64. Capacitar os profissionais contratados em curso de reciclagem em atendimento ao público, trabalho em altura, manuseio
de equipamentos (cortador de grama, roçadeira, motosserra e soprador), inclusive quanto ao uso de Insumos - Equipamentos de
Proteção Individual e prevenção de incêndio nas áreas de atuação. 

18.65. Responsabilizar-se, integral e exclusivamente, pelas despesas de instalações, testes, seguros, laudos, encargos sociais e
legais, honorários, multas, obrigação trabalhista, fiscal, previdenciária, comercial e civil, pagamentos, ves�menta, treinamento, segurança
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e assistência médico-hospitalar dos trabalhadores envolvidos nas a�vidades contratadas, bem como, por todos os dispêndios, judiciais
ou extrajudiciais, salários, seguros de acidentes, tributos, impostos, indenizações, vales-refeições, vales-transportes e outras despesas
que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo incidentes sobre a prestação dos serviços.

18.66. Fornecer aos empregados, no início do contrato os Insumos-Uniformes e Insumos-Equipamentos de Proteção Individual e
seus complementos à mão-de-obra envolvida, de acordo com o clima da região, com o disposto no respec�vo Acordo, Convenção ou
Dissídio Cole�vo de Trabalho e no Termo de Referência, sem nenhum custo adicional para estes; e subs�tuir conforme a vida ú�l de cada
insumo.

18.67. Subs�tuir os Insumos - Uniformes e Insumos - Equipamentos de Proteção Individual que apresentarem defeitos ou
desgastes, independente do prazo mínimo estabelecido, sem qualquer custo adicional para a CONTRATANTE ou para os empregados.

18.68. Fornecer aos seus empregados até o úl�mo dia do mês que antecede ao mês de sua competência, vale-transporte ou
qualquer transporte necessário à execução do objeto deste contrato e demais bene�cios exigidos em legislação.

18.69. Apresentar no início da cada exercício, ao Fiscal do Contrato, planilha com os quan�ta�vos de: demissões com justa
causa, demissões sem justa causa , admissões, férias, faltas, afastamentos por atestado médico, licença maternidade, licença paternidade,
acidente de trabalho, auxilio doença, dentre outras ausências dos empregados do contrato.

19. DO PAGAMENTO

19.1. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

19.2. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento defini�vo do serviço, conforme este Termo de Referência.

19.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por
meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sí�os eletrônicos oficiais ou à
documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.

19.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências
previstas no art. 31 da Instrução Norma�va nº 3, de 26 de abril de 2018.

19.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos
necessários e essenciais do documento, tais como:

19.4.1. o prazo de validade;

19.4.2. a data da emissão;

19.4.3. os dados do contrato e do órgão contratante;

19.4.4. o período de prestação dos serviços;

19.4.5. o valor a pagar; e

19.4.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

19.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou 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 para a Contratante;

19.6. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrução Norma�va SEGES/MP nº 05, de 2017, será efetuada a retenção ou glosa no
pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada: 

19.6.1. não produziu os resultados acordados;

19.6.2. deixou de executar as a�vidades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida;

19.6.3. deixou de u�lizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou u�lizou-os com qualidade ou
quan�dade inferior à demandada.

19.6.4. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica
convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efe�vo adimplemento da
parcela é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo: 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efe�vo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga. 
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I=(TX) I=(6/100)/365
I=0,00016438

TX =Percentual da Taxa Anual = 6%

 

20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS NO PREGÃO

20.1. Comete  infração  administra�va,  nos  termos  da  Lei  nº  10.520/2002,  sujeito  ao impedimento de licitar e contratar com a
União e ser descredenciado do SICAF e do cadastro de fornecedores do CRA-MS, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garan�da a ampla defesa e
o contraditório, o LICITANTE/ADJUDICATÁRIO que:

20.1.1. Deixar de encaminhar, quando solicitado pelo Pregoeiro, proposta ajustada ao lance final e os documentos de habilitação,
assim como manifestação sobre inexequibilidade de lance ou proposta, nos prazos determinados neste Edital;

20.1.2. Não assinar o contrato ou não aceitar/re�rar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade de
sua proposta;
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20.1.3.  Apresentar documentação falsa no curso do certame;

20.1.4.  Fizer declaração falsa;

20.1.5. Comportar-se de modo inidôneo;

20.1.6. Cometer fraude fiscal.

20.2. Para conduta descrita no item 21.1.1 poderá ser aplicada multa de até 5% do valor es�mado da contratação, bem como poderá
ficar impedida de licitar e contratar com a União e será descredenciada do SICAF pelo período de até 4 (quatro) meses.

20.3.  Para conduta descrita no item 21.1.2 poderá ser aplicada multa de até 5% do valor es�mado da contratação, bem como
poderá ficar impedida de licitar e contratar com a União e será descredenciada do SICAF pelo período de até 6 (seis) meses.

20.4. Para as condutas descritas nos itens 21.1.3, 21.1.4, poderá ser aplicada a multa de até 10%  do  valor  es�mado  da 
contratação,  bem  como  poderá  ficar  impedida  de  licitar  e contratar com a União e será descredenciada do SICAF pelo período de até 24
(vinte e quatro) meses.

20.5. Para as condutas descritas nos itens 21.1.5, 21.1.6, poderá ser aplicada a multa de até 10%  do  valor  es�mado  da 
contratação,  bem  como  poderá  ficar  impedida  de  licitar  e contratar com a União e será descredenciada do SICAF pelo período de até 60
(sessenta) meses.

20.6. Para os fins do item 21.1.5, reputar-se-ão inidôneos atos descritos nos ar�gos 90, 92, caput e parágrafo único, 93, 94, 95, 96 e
97, caput e parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993. Considera-se comportamento inidôneo, também, a declaração falsa quanto às condições
de par�cipação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o
encerramento da fase de lances.

20.7. O  licitante/adjudicatário  que  cometer  qualquer  das  infrações  discriminadas  acima ficará sujeito, ainda, à responsabilização
civil e criminal.

20.8. No processo de aplicação de sanções, é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, facultada defesa do interessado
no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento da respec�va in�mação.

20.9. A  autoridade  competente,  na  aplicação  das  sanções,  levará  em  consideração  a gravidade da conduta do infrator, o caráter
educa�vo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

20.10. As sanções serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

20.11.  As sanções por atos pra�cados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de Referência.

21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS NA EXECUÇÃO CONTRATUAL

21.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato o CRA/MS poderá, garan�do o direito à ampla defesa e ao contraditório, aplicar ao
contratado as seguintes sanções:

21.1.1. Multa (2% do valor global do contrato);

21.1.2. Advertência;

21.1.3. Suspensão temporária de par�cipação em licitação e impedimento de contratar com o CRA/MS no prazo de até 02 anos;

21.1.4. Declaração de idoneidade para licitar ou contratar com o Sistema CFA/CRA's.

21.2. A penalidade de Multa poderá ser aplicada cumula�vamente às outras sanções descritas no item anterior.

21.3. A penalidade de Multa poderá ser aplicada cumula�vamente às outras sanções descritas no item anterior.

21.4. Ao adjudicatário que deixar de cumprir com a obrigação, baseado na sua proposta, ou que não queira receber a nota de
empenho ou assinar o contrato, será imposta a multa de 10% do valor global do Contrato/Nota de Empenho.

21.5. A multa constante do subitem 22.1.1. deverá ser recolhida no Financeiro do CRA/MS dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis,
contados da data da no�ficação.

22. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

22.1. Até  2  (dois) dias  úteis  antes  da  data  designada  para  abertura  da  sessão  pública, qualquer pessoa poderá impugnar este
Edital.

22.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail compras@crams.org.br ou por pe�ção protocolada no
endereço da sede do CRA-MS, situada na rua Bodoquena nº 16 Bairro Amambaí Campo Grande-MS, CEP: 79008-290.

22.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do Termo de Referência, se for o caso, decidir sobre a
impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, contados da data de recebimento da impugnação.

22.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

22.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 3 (três) dias úteis
anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, via internet, no endereço:
compras@crams.org.br

22.6. O Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 2 (dois) dias úteis, contado da data de recebimento do
pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do Termo de Referência.

22.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

22.8. As  respostas  aos  pedidos  de  esclarecimentos  serão  divulgadas  pelo  sistema  e vincularão os par�cipantes e a
Administração.

22.9. As impugnações e os pedidos de esclarecimentos apresentados ao CRA-MS após o término  do  expediente do úl�mo dia para
interposição, ou seja, após as 17:30 horas (horário de Campo Grande-MS), serão considerados intempes�vos, conforme preceitua o art. 66 da
Lei nº 9.784/1999.
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22.10. As demais informações relevantes serão divulgadas mediante publicações no Portal do CRA-MS, no endereço  Link site
CRA_MS, bem como no portal COMPRASNET  (www.comprasgovernamentais.gov.br), ficando os licitantes interessados em par�cipar do
certame orientados a acessá-las.

23. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

23.1. A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações rela�vas à sessão pública do
Pregão constarão de Ata divulgada no Sistema Eletrônico do Comprasnet, sem prejuízo das demais formas de publicidade previstas Decreto
nº 10.024/2019 e na legislação per�nente.

23.2.  Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a
sessão será automa�camente transferida para o primeiro dia ú�l subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não
haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

23.3. Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão, para todos os efeitos, o fuso
horário de Campo Grande, Distrito Federal, inclusive para contagem  de  tempo  e  registro  no  sistema  eletrônico  e  na  documentação 
rela�va  ao certame.

23.4. No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância
das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-
lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

23.5. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover diligência des�nada a esclarecer
ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados
para fins de classificação e habilitação.

23.6. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

23.7.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados,
desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

23.8. Os  licitantes  assumem  todos  os  custos  de  preparação  e  apresentação  de  suas propostas e a  Administração não será, em
nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

23.9.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só
se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

23.10. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o
aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

23.11. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá
as deste Edital.

23.12. O Presidente do CRA-MS compete anular este Pregão por ilegalidade, de o�cio ou por provocação de qualquer pessoa, e
revogar o certame por considerá-lo inoportuno ou inconveniente  diante de fato superveniente, mediante ato escrito e fundamentado.

23.13.  A anulação do Pregão induz à do contrato.

23.14. Em cumprimento ao Art. 3º da Lei 10.520, incisos I a IV e Decreto nº 10.024, Art. 13º, inciso I, designo como pregoeiro(a) para
este certame, o(a) colaborador(a) Rosimeire Pelk Moraes, nomeado (a) pela Portaria CRA-MS/Presidência nº 16/2020.

23.15. O     Edital e seus Anexos  está disponibilizado,  na íntegra, no sí�o www.comprasgovernamentais.gov.br, bem como no portal
do CRA-MS. As demais informações poderão ser ob�das pelo telefone (67) 3316-0300, ou por meio do e-mail compras@crams.org.br.

24. DO FORO

24.1. As questões decorrentes deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administra�vamente, serão processadas e julgadas
na Jus�ça Federal, no Foro da cidade de Campo Grande/MS, Seção Judiciária do Distrito Federal, com exclusão de qualquer outro, por mais
privilegiado  que  seja,  salvo  nos  casos  previstos  no  art.  102,  inciso  I,  alínea  “d”  da Cons�tuição Federal.

 

Campo Grande, MS,      de NOVEMBRO de 2020.

 

(assinado eletronicamente)
Adm. Rogério Elói Gomes Bezerra 

Presidente
CRA-MS nº 5044

 

ANEXOS

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - SEI Nº 0677213

ANEXO II - PREÇO ESTIMADO - MAPA COMPARATIVO - SEI Nº 0677212

ANEXO III - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS - SEI Nº 0676800

ANEXO IV - PLANILHAS DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS - SEI Nº 0677215

ANEXO V - MODELOS DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS E TERMO DE VISTORIA - SEI Nº
0676835

ANEXO VI - TERMO DE CONCILIAÇÃO JUDICIAL FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO E A UNIÃO - SEI Nº 0676851

ANEXO VII - MINUTA DE CONTRATO - SEI Nº 0677510

Documento assinado eletronicamente por Rogério Elói Gomes Bezerra, Presidente, em 27/11/2020, às 11:13, conforme horário oficial de

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/


14/01/2021 SEI/CFA - 0672802 - Edital

https://sei.cfa.org.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=716368&infra_siste… 18/18

Brasília.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site sei.cfa.org.br/conferir, informando o código verificador 0672802 e o código CRC
2991CB46.

 

https://sei.cfa.org.br/conferir
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 Diretoria Administra�va e Financeira 
Rua Bodoquena 16 - Bairro Amambaí - Campo Grande-MS - CEP 79008-290 

Telefone: (67) 3316-0300 - www.crams.org.br
 

TERMO DE REFERÊNCIA Nº 91/2020/CRA-MS

PROCESSO Nº 476923.001565/2020-02

 TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados de apoio
administra�vo, técnico e operacional, de forma con�nuada, dos serviços de: Auxiliar Administra�vo Nível III, Recepcionista e Auxiliar de
Limpeza a serem executados nas dependências do Conselho Regional de Administração de Mato Grosso do Sul.

1.2. Objeto da contratação:

  
Lote 01

ITEM CÓDIGO
CATSER DESCRIÇÃO ESPECÍFICA DO ITEM (OBJETO) Quan�dade VALOR UNITÁRIO

 

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1. A contratação em tela jus�fica-se em razão da demanda de serviços administra�vos acessórios no Conselho Regional de
Administração de Mato Grosso do Sul. Tendo em vista que a reduzida força de trabalho da ins�tuição se concentra na execução das ro�nas
administra�vas exclusivas de empregados públicos e no desempenho das a�vidades finalís�cas, é visível a carência de profissionais capazes
de executar a�vidades auxiliares, como auxílio administra�vo, atendimento na recepção e limpeza.

2.2. Seguindo as regras e diretrizes estabelecidas pela Instrução Norma�va nº 5, de 25 de maio de 2017, da Secretaria de Gestão do
Ministério de Planejamento, que dispões sobre as regras e diretrizes do procedimento de contratação de serviços sob o regime de execução
indireta no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional, há a necessidade da celebração de um contrato com
uma empresa especializada na prestação de serviço de apoio administra�vo, técnico e operacional para a o Conselho Regional de
Administração de Mato Grosso do Sul.

2.3. Salienta-se que atualmente existe um contrato emergencial em execução para prestação dos serviços de limpeza.

2.4. Os postos de trabalho serão agrupados num único item, possibilitando obter uma proposta mais vantajosa para a
administração, melhorando a eficiência no gerenciamento e fiscalização em um único contrato.

2.5. Há uma série de bene�cios diretos e indiretos vislumbrados com a contratação pretendida:

2.5.1. Economicidade: a execução dos serviços no modelo proposto implica na redução dos riscos de execução com preços acima do
valor de mercado, visto que permite a ampla par�cipação de empresas com capacidade para a execução da totalidade do objeto. Nesse
sen�do, manter esta proposta de serviços implica em potencial economia de recursos.

2.5.2.  Eficácia: viabilizar a con�nuidade das a�vidades administra�vas, técnicas e operacionais do CRA-MS.

2.5.3. Eficiência: o modelo de contratação previsto e a es�ma�va de quan�dades exposta buscam a o�mização e racionalização dos
gastos públicos sobre a contratação, indicando um mínimo de quan�dade para atender à demanda ins�tucional.

2.5.4. Melhor aproveitamento de:

2.5.4.1. Recursos humanos: a atuação da equipe com conhecimentos técnicos, administra�vos e operacionais cuja qualificação e
treinamentos são exigências legais, implicam na  alocação de profissionais capacitados para realização do serviço de forma especializada.;

2.5.4.2. Recursos financeiros: reduzida equipe prevista para prestar os serviços representa a contratação com o menor volume possível
de recursos;

2.5.4.3. Impactos ambientais: foram elencados os disposi�vos de sustentabilidade sugeridos no item 11 deste estudo preliminar;

2.5.4.4. Melhoria da qualidade dos serviços oferecidos à sociedade: a manutenção de um ambiente organizacional probo representa a
disponibilização da estrutura adequada para a sede da empresa prestar o apoio às unidades educacionais na execução dos serviços públicos
oferecidos à sociedade. Além disso, o acesso de visitantes e cidadãos as unidades do CRA-MS passa a ser ofertado de forma organizada e com
atendimento efe�vamente de qualidade.

MENSAL
1 5380 AUXILIAR ADMINISTRATIVO NÍVEL III 1 R$ 4.506,32
2 25194 AUXILIAR DE LIMPEZA 1 R$ 3.919,38
3 8729 RECEPCIONISTA 1 R$ 3.461,38
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3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

 

3.1. Os profissionais indicados pela CONTRATADA deverão cumprir todas as normas gerais a seguir relacionadas, e ainda as
atribuições específicas de cada serviço contratado, conforme consta das especificações técnicas deste documento:

3.1.1. Ser pontual e permanecer no posto de trabalho determinado, ausentando-se apenas quando subs�tuído(a) por outro(a)
profissional ou quando autorizado pela chefia ou pelo supervisor;

3.1.2. Apresentar-se devidamente iden�ficado(a) por crachá, uniformizado(a), asseado(a), barbeado e com unhas aparadas;

3.1.3. Manter cabelos cortados e/ou presos;

3.1.4. Cumprir as normas de segurança para acesso às dependências da CONTRATANTE;

3.1.5. Comunicar à autoridade competente qualquer irregularidade verificada;

3.1.6. Observar normas de comportamento profissional e técnicas de atendimento ao público;

3.1.7. Cumprir as normas internas do órgão;

3.1.8. Entrar em áreas reservadas somente em caso de emergência ou quando devidamente autorizado;

3.1.9. Zelar pela preservação do patrimônio da CONTRATANTE sob sua responsabilidade, mantendo a higiene, a organização e a
aparência do local de trabalho, solicitando a devida manutenção, quando necessário;

3.1.10. Operar, sempre que necessário e de forma adequada, equipamentos e sistemas informa�zados disponíveis para a execução
dos serviços;

3.1.11. Solicitar apoio técnico junto às unidades competentes da CONTRATANTE para solucionar falhas em máquinas e equipamentos;

3.1.12. Conhecer a missão do posto que ocupa, assim como a forma de u�lização dos equipamentos colocados à sua disposição;

3.1.13. Assumir o posto com todos os acessórios necessários para o bom desempenho do trabalho;

3.1.14. Receber/passar o serviço ao assumir/deixar o posto, relatando todas as situações encontradas, bem como as ordens e
orientações recebidas;

3.1.15. Guardar sigilo de assuntos dos quais venha a ter conhecimento em virtude do serviço;

3.1.16. Manter atualizada a documentação u�lizada no posto;

3.1.17. Buscar orientação com seu superior, em caso de dificuldades no desempenho das a�vidades, repassando-lhe o problema;

3.1.18. Adotar todas as providências ao seu alcance para sanar irregularidades ou agir em casos emergenciais;

3.1.19. Levar ao conhecimento do superior, imediatamente, qualquer informação considerada importante;

3.1.20. Ocorrendo desaparecimento de material, comunicar o fato imediatamente à chefia e/ou superior hierárquico, lavrando
posteriormente a ocorrência por escrito;

3.1.21. Promover o recolhimento de objetos e/ou valores encontrados nas dependências da CONTRATANTE, providenciando para que
sejam encaminhados à Segurança ou ao seu superior;

3.1.22. Evitar tratar de assuntos par�culares ou que não tenham afinidade com o serviço desempenhado, durante o horário de
trabalho, a fim de evitar o comprome�mento e interrupções desnecessárias no atendimento;

3.1.23. Evitar confrontos com empregados ou outros prestadores de serviço e visitantes da CONTRATANTE;

3.1.24. Tratar a todos com urbanidade;

3.1.25. Não abordar autoridades ou empregados para tratar de assuntos par�culares, de serviço ou a�nentes ao contrato, exceto se
for membro da fiscalização;

3.1.26. Não par�cipar, no âmbito da CONTRATANTE, de grupos de manifestações ou reivindicações, evitando espalhar boatos ou tecer
comentários desairosos ou desrespeitosos rela�vos a outras pessoas

3.2. Descrição detalhada dos serviços a serem executados por função, incluso mão-de-obra, fornecimento de Insumos - Uniformes
e Insumos - Equipamentos de Proteção Individual necessários e adequados à execução dos serviços

AUXILIAR ADMINISTRATIVO NÍVEL III - CBO 4110-10- DESCRIÇÃO SUMÁRIA:

Auxiliar o Supervisor Administra�vo executando serviços administra�vos de ordem geral em apoio à área Administra�va, como: atender
usuários, fornecendo e recebendo informações, tratar de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos
mesmos, preparar relatórios e planilhas, conferência visual de documentos, organização do arquivo, distribuição interna de documentos,
atendimento telefônico, digitação, confecção de documentos, acompanhamento de serviços externos e demais a�vidades inerentes ao cargo.

Jornada de Trabalho: 40 (quarenta) horas semanais. Os horários da Jornada de trabalho poderão sofrer alterações de acordo com a
conveniência e interesse do Conselho Regional de Administração de Mato Grosso do Sul, mediante comunicação escrita com
antecedência de 01 (um) dia ú�l.

Insumos - Uniformes: a empresa contratada deverá fornecer o seguinte uniforme no início da prestação de serviços, de acordo com o
cargo/função do empregado, sem qualquer ônus para a contratante ou para este, e a cada 06 (seis) meses. Deverá subs�tuí-los sempre
que  apresentarem defeitos ou desgastes, independente do prazo mínimo estabelecido. O uniforme é cons�tuído pelos seguintes itens:

- 3 (três) camisetas de manga curta, lisa, confeccionada em malha fria;
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- 1 (um) crachá de iden�ficação: o crachá é de uso obrigatório e deverá ser fornecido pela Contratada, e subs�tuído assim que
apresentar qualquer defeito, não podendo em hipótese alguma o funcionário exercer suas a�vidades sem estar devidamente iden�ficado por
esse instrumento laboral.

Insumos - Equipamentos de Proteção Individual: Não se aplica para essa função.

Orientações para o desenvolvimento das a�vidades: apresentar-se e permanecer devidamente uniformizado(a) no posto de trabalho e
com aparência adequada ao serviço, primar pelo discreto, educado, eficiente, é�co e imparcial tratamento a ser dispensado às pessoas
do setor de trabalho e ao público em geral que se dirige à Ins�tuição e observar as normas de comportamento profissional e as técnicas
de atendimento ao público, bem como cumprir as normas internas do órgão.

Requisito mínimo para o cargo: Ensino Médio

A�vidades Específicas:

Elaborar, transcrever, conferir e/ou formatar relatórios, planilhas, memorandos, o�cios e demais correspondências, de acordo com os
dados fornecidos pela CONTRATANTE;

Operar microcomputadores;

Preparar relatórios de acompanhamento de trabalhos relacionados à área de atuação;

Acompanhar, registrar e divulgar a publicação de atos norma�vos, bem como sua validade, relacionados à área de atuação;

Subsidiar os colaboradores nos assuntos relacionados à área de atuação;

Prestar apoio administra�vo em reuniões internas, compilando e transcrevendo os assuntos tratados;

Conferir documentos elaborados pelos colaboradores, observando os elementos necessários à decisão superior;

Realizar pesquisas em norma�vos e publicações especializadas, bem como o acompanhamento de validade de documentos legais, com
vistas ao fornecimento de subsídios aos servidores nos assuntos relacionados à área de atuação;

Redigir e arquivar correspondências e documentos de ro�na;

Auxiliar nos trabalhos de classificação, codificação, e catalogação de papéis e documentos;

Auxiliar na fiscalização dos contratos administra�vos;

Executar as demais a�vidades inerentes ao cargo e necessárias ao bom desempenho do trabalho.

Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional.

 

AUXILIAR DE LIMPEZA - CBO 5143-20- DESCRIÇÃO SUMÁRIA:

Recepcionar, orientar e encaminhar membros da comunidade e/ou visitantes, anotar e repassar recados, receber e transmi�r mensagens
telefônicas

Jornada de Trabalho: 44 (quarenta e quatro) horas semanais. Os horários da Jornada de trabalho poderão sofrer alterações de acordo
com a conveniência e interesse do Conselho Regional de Administração de Mato Grosso do Sul, mediante comunicação escrita com
antecedência de 01 (um) dia ú�l.

Insumos - Uniformes: a empresa contratada deverá fornecer o seguinte uniforme no início da prestação de serviços, de acordo com o
cargo/função do empregado, sem qualquer ônus para a contratante ou para este, e a cada 06 (seis) meses. Deverá subs�tuí-los sempre
que  apresentarem defeitos ou desgastes, independente do prazo mínimo estabelecido. O uniforme é cons�tuído pelos seguintes itens:

Descrição básica dos uniformes:

- BLUSA: com bolso superior esquerdo, mangas curtas e/ou longas, com insígnia da empresa;

- CALÇA: confeccionada em tecido brim na cor da camisa;

- CALÇADO: adequado para a prestação do serviço conforme normas da segurança do trabalho

- Crachá de iden�ficação: o crachá é de uso obrigatório e deverá ser fornecido pela Contratada, e subs�tuído assim que
apresentar qualquer defeito, não podendo em hipótese alguma o funcionário exercer suas a�vidades sem estar devidamente iden�ficado por
esse instrumento laboral.

Insumos - Equipamentos de Proteção Individual: A contratada fica obrigada a fornecer, gratuitamente, ao pessoal sob sua
responsabilidade o Equipamento de Proteção Individual – EPI, adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento.

Orientações para o desenvolvimento das a�vidades: apresentar-se e permanecer devidamente uniformizado(a) no posto de trabalho e
com aparência adequada ao serviço, primar pelo discreto, educado, eficiente, é�co e imparcial tratamento a ser dispensado às pessoas
do setor de trabalho e ao público em geral que se dirige à Ins�tuição e observar as normas de comportamento profissional e as técnicas
de atendimento ao público, bem como cumprir as normas internas do órgão.

Requisito mínimo para o cargo: Ensino Fundamental

A�vidades Específicas:  OS SERVIÇOS SERÃO EXECUTADOS PELA EMPRESA NA SEGUINTE FREQUÊNCIA:

DIARIAMENTE, UMA VEZ, QUANDO NÃO EXPLICITADO:

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

Remover capachos e tapetes procedendo a sua limpeza e aspirando o pó;
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 Varrer, remover manchas e lustrar os pisos encerados de madeira;

 Varrer, passar pano úmido e polir os balcões e os pisos vinílicos, de mármore, cerâmicos, de marmorite e emborrachados;

Varrer os pisos de cimento;

Abastecer com papel toalha, papel higiênico e  sabonete líquido os sanitários, quando necessário;

Re�rar o pó dos telefones com flanela e produtos adequados;

 Passar pano úmido com álcool nos tampos das mesas e assentos dos refeitórios antes e após as refeições;

 Executar demais serviços considerados necessários à frequência diária.

 

DIARIAMENTE, DUAS VEZES, QUANDO NÃO EXPLICITADO:

 Efetuar a lavagem de bacias, assentos e pias dos sanitários com saneante domissanitário desinfetante;

Limpar com saneantes domissanitários os pisos dos sanitários, copas e outras áreas molhadas; e re�rar o lixo, acondicionando-o em
sacos plás�cos de cem litros, removendo-os para local indicado pela Administração.

 

SEMANALMENTE, UMA VEZ, QUANDO NÃO EXPLICITADO:

Limpar atrás dos móveis, armários e arquivos;

Limpar, com produtos adequados, divisórias e portas reves�das de fórmica;

Lustrar todo o mobiliário envernizado com produto adequado e passar flanela nos móveis encerados;

Limpar, com produto apropriado, as forrações de couro ou plás�co em assentos e poltronas;

Limpar e polir todos os metais, como válvulas, registros, sifões, fechaduras, etc.;

Lavar os balcões e os pisos vinílicos, de mármore, cerâmicos, de marmorite e emborrachados com detergente, encerar e lustrar;

Passar pano úmido com saneantes domissanitários nos telefones;

Re�rar o pó e resíduos, com pano úmido, dos quadros em geral; e

Executar demais serviços considerados necessários à frequência semanal.

 

SEMANALMENTE, DUAS VEZES, QUANDO NÃO EXPLICITADO:

Limpar os espelhos com pano umedecido em álcool.

 

MENSALMENTE, UMA VEZ:

Limpar todas as luminárias por dentro e por fora;

Limpar forros, paredes e rodapés;

Limpar cor�nas, com equipamentos e acessórios adequados;

 Limpar persianas com produtos adequados;

Remover manchas de paredes;

Limpar, engraxar e lubrificar portas, grades, basculantes, caixilhos, janelas de ferro (de malha, enrolar, pantográfica, correr, etc.); e

Efetuar revisão minuciosa de todos os serviços prestados durante o mês.

 

QUINZENALMENTE, UMA VEZ:

Limpar todos os vidros (face interna), aplicando-lhes produtos an�embaçantes.

 

RECEPCIONISTA – CBO 4221-05- DESCRIÇÃO SUMÁRIA:

Recepcionar, orientar e encaminhar membros da comunidade e/ou visitantes, anotar e repassar recados, receber e transmi�r mensagens
telefônicas

Jornada de Trabalho: 44 (quarenta e quatro) horas semanais. Os horários da Jornada de trabalho poderão sofrer alterações de acordo
com a conveniência e interesse do Conselho Regional de Administração de Mato Grosso do Sul, mediante comunicação escrita com
antecedência de 01 (um) dia ú�l.

Insumos - Uniformes: a empresa contratada deverá fornecer o seguinte uniforme no início da prestação de serviços, de acordo com o
cargo/função do empregado, sem qualquer ônus para a contratante ou para este, e a cada 06 (seis) meses. Deverá subs�tuí-los sempre
que  apresentarem defeitos ou desgastes, independente do prazo mínimo estabelecido. O uniforme é cons�tuído pelos seguintes itens:
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- 3 (três) camisetas de manga curta, lisa, confeccionada em malha fria;

- 1 (um) crachá de iden�ficação: o crachá é de uso obrigatório e deverá ser fornecido pela Contratada, e subs�tuído assim que
apresentar qualquer defeito, não podendo em hipótese alguma o funcionário exercer suas a�vidades sem estar devidamente iden�ficado por
esse instrumento laboral.

Insumos - Equipamentos de Proteção Individual: Não se aplica para essa função.

Orientações para o desenvolvimento das a�vidades: apresentar-se e permanecer devidamente uniformizado(a) no posto de trabalho e
com aparência adequada ao serviço, primar pelo discreto, educado, eficiente, é�co e imparcial tratamento a ser dispensado às pessoas
do setor de trabalho e ao público em geral que se dirige à Ins�tuição e observar as normas de comportamento profissional e as técnicas
de atendimento ao público, bem como cumprir as normas internas do órgão.

Requisito mínimo para o cargo: Ensino Médio

A�vidades Específicas:

Recepcionar, orientar e encaminhar membros da comunidade e visitantes procurando iden�ficá-los, averiguando suas pretensões para
prestar-lhes informações quanto ao setor procurado;

Receber e transmi�r mensagens telefônicas;

Anotar recados;

U�lizar recursos de informá�ca;

Auxiliar em tarefas simples rela�vas às a�vidades de administração, para atender solicitações e necessidades da unidade;

Conferir as quan�dades e especificações dos materiais solicitados e distribuí-los nas unidades;

Encaminhar ao setor competente os documentos pessoais dos funcionários;

Executar pedidos de compras de material de consumo e permanente para execução das a�vidades do setor;

Receber, coletar, armazenar e distribuir: acervo, correspondência, documentos, mensagens, encomendas, volumes, e outros, interna e
externamente;

Organizar, manter e disponibilizar os acervos bibliográficos para docentes, técnicos e alunos;

Atendimento ao usuário interno e externo;

Auxiliar na recuperação de materiais bibliográficos;

Receber e assinar recibo de material de consumo, correios, reprografia e outros;

Coletar assinaturas de documentos diversos de acordo com as necessidades da unidade;

Auxiliar nas a�vidades de ensino, pesquisa e extensão;

Proibir a u�lização do Posto de serviço para guarda de objetos estranhos ao local, de bens de servidores, de empregados ou de
terceiros;

Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional.

 

4. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

4.1. Trata-se de serviço comum, com fornecimento de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, a ser contratado mediante
licitação, na modalidade pregão, em sua forma eletrônica, nos termos do Ar�gos 14, 15 e 17 da IN 05/2017 SEGES e para fins do disposto no
art. 3º do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019.

4.2. Forma de seleção do fornecedor: Licitação por menor preço global anual por lote.

5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

5.1. A EMPRESA A SER CONTRATADA DEVERÁ CUMPRIR OS SEGUINTES REQUISITOS:

5.1.1. Para execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar profissionais com formação, habilidades e conhecimentos
mínimos previstos na Classificação Brasileira de Ocupações- CBO e Convenções Cole�vas de trabalho respec�vas dos postos de trabalho
solicitados;

5.1.2. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações do Fiscal/Gestor do Contrato, inclusive quanto ao
cumprimento das Normas Internas e de Segurança e Medicina do Trabalho;

5.1.3. Fornecer, no prazo de 10 dias úteis antes do início do contrato a relação nominal dos empregados alocados para prestação de
serviços com o número do documento de iden�dade, CPF, endereço e telefone, juntamente com a cópia do contrato de trabalho de cada um,
bem como do respec�vo registro no Livro de Registro e na CTPS, comunicando qualquer alteração, e mantendo a relação sempre atualizada;

5.1.4. Responsabilizar-se pela iden�ficação de seus funcionários , através de crachás com foto atualizada;

5.1.5. Executar os serviços conforme especificações descritas no item de execução de serviços, e com os recursos necessários ao
perfeito cumprimento das cláusulas contratuais;

5.1.6. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela ação ou omissão de seus
empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, à CONTRATANTE ou a terceiros;

5.1.7. Vedar a u�lização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público ocupante de cargo em
comissão ou função de confiança no CRA-MS, nos termos do ar�go 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, que dispõe sobre a vedação do
nepo�smo no âmbito da administração pública federal;
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5.1.8. Apresentar à CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão ao CRA-MS para a
execução do serviço, quando solicitado, os quais devem estar devidamente iden�ficados por meio de crachá;

5.2. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação
específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à CONTRATANTE;

5.3. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da CONTRATANTE, inclusive quanto ao cumprimento
das Normas Internas, quando for o caso;

5.4. Relatar à CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços;

5.5. Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administra�va, sobre todo e qualquer assunto de interesse do CRA-
MS ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto da contratação, devendo orientar seus empregados nesse
sen�do;

5.6. Não permi�r a u�lização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores
de quatorze anos; nem permi�r a u�lização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

5.7. Manter durante toda a vigência do contrato, em compa�bilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação;

5.8. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar
qualquer das prestações a que está obrigada, exceto quando autorizado pela CONTRATANTE;

5.9. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quan�ta�vos de sua proposta, inclusive quanto
aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não
seja sa�sfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57
da Lei nº 8.666, de 1993;

5.10. Implantar os serviços contratados exatamente na data subsequente a data de término da vigência do contrato anterior, de
acordo com as condições estabelecidas e conforme especificações da contratação;

5.11. Se responsabilizar pelo transporte dos prestadores de serviço no caso de greve, paralisação ou qualquer outra perturbação
no transporte público, providenciando que os colaboradores cheguem à sede do CRA-MS em horário hábil para o trabalho;

5.12. Subs�tuir sempre que exigido, sem prévia jus�fica�va por parte da CRA-MS, qualquer empregado, inclusive o preposto, cuja
atuação, permanência e/ou comportamento seja julgado prejudicial e ou inconveniente à disciplina do serviço;

5.13. Suprir, no prazo máximo de 3 horas após a comunicação do CRA-MS, a falta de qualquer posto de trabalho;

5.14. No caso de ausência do profissional, sem reposição, será descontado do faturamento mensal o valor correspondente ao
número de horas ou minutos não atendido, sem prejuízo das demais sanções legais e contratuais;

5.15. Repor posto de trabalho nas ausências por mo�vos de doenças e férias além de outras situações, com qualificação compa�vel
a do subs�tuído , ou seja a mesma capacitação do posto de serviço, não sendo permi�da a prorrogação da jornada de trabalho ( dobra);

5.16. Os custos de Insumos - Uniformes, Insumos - Equipamentos de Proteção Individual, e qualquer outro item necessários para
o desenvolvimento de suas funções não podem ser repassados aos funcionários;

5.17. Encaminhar ao CRA-MS, com antecedência de 30 (trinta) dias, relação dos empregados que usufruirão férias no período
subsequente, assim como daqueles que irão subs�tuí-los;

5.18. Instruir os seus empregados quanto à prevenção de acidentes e de incêndios, encaminhando, no prazo máximo de 30 (trinta)
dias  após o início da execução do contrato, cópia do PCMSO e PPRA da empresa e contato do SESMT ao Gestor/Fiscal do contrato;

5.19. Comunicar ao Gestor/Fiscal de fiscalização do contrato, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias úteis, quaisquer alterações
havidas no contrato social, exemplo: alteração nos sócios, mudança de endereço e etc. durante o prazo de vigência do contrato, bem como
apresentar os documentos comprobatórios da nova situação;

5.20. Pagar, até o 5º (quinto) dia ú�l do mês subsequente ao vencido, os salários dos empregados, bem como recolher, no prazo
legal, os encargos sociais devidos. Os empregados deverão receber seus contracheques, com no mínimo, 1 (um) dia de antecedência do
pagamento;

5.21. Encaminhar mensalmente comprovante de pagamentos dos salários até o 10º dia ú�l do mês, assim como comprovantes
de pagamento do vale-alimentação e vale-transporte , dos empregados alocados na execução contratual, de modo a possibilitar a
conferência do pagamento por parte da CONTRATANTE;

5.22. Fixar o dia para o pagamento dos bene�cios de vale-alimentação e vale-transporte, informando esta data por escrito ao
Gestor/Fiscal do contrato e respeitando os prazos e valores determinados no Acordo Cole�vo de cada categoria;

5.23. Viabilizar, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados do início da prestação dos serviços, o acesso de seus empregados, via
internet, por meio de senha própria, aos sistemas da Previdência Social e da Receita do Brasil, com o obje�vo de verificar se as suas
contribuições previdenciárias foram recolhidas;

5.24. Cumprir as obrigações con�das em convenção cole�va, acordo cole�vo ou sentença norma�va em dissídio cole�vo de trabalho
e as demais obrigações dispostas na CLT em relação aos empregados vinculados ao contrato;

5.25. Instalar escritório em Campo Grande/MS com capacidade técnica para resolver demandas solicitadas pelo CRA-MS, a
ser comprovado no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contado a par�r da vigência do contrato, mantendo seu endereço atualizado junto ao
Gestor/Fiscal do contrato, durante a vigência contratual, bem  como indicar por escrito o nome e telefones do preposto do contrato;

5.26. Em caso de prorrogação de contrato, ao final de 24 (vinte e quatro) meses de execução contratual nenhum prestador de
serviço lotado no CRA-MS poderá estar com férias vencidas;

5.27. Viabilizar, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados do início da prestação dos serviços, a emissão do Cartão Cidadão expedido
pela Caixa Econômica Federal para todos os empregados;
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5.28. Oferecer todos os meios necessários aos seus empregados para obtenção de extrato de recolhimento sempre que solicitado
pelo Gestor/Fiscal do Contrato;

5.29. Fornecer juntamente com a Nota Fiscal Mensal, cópia da folha de pagamento emi�da especificamente para o contrato, guia de
recolhimento do FGTS e do INSS quitadas do mês de competência anterior, relação dos funcionários que recebem vale-transporte e a relação
total dos funcionários assim como seus dados, relacionados por setor onde desempenham suas a�vidades;

5.30. Responsabilizar-se pelo fornecimento dos Insumos - Uniformes e Insumos - Equipamentos de Proteção Individual, de acordo
com a legislação vigente, não repassando os custos a seus empregados;

5.31. Exercer controle sobre a assiduidade e pontualidade de seus funcionários e encaminhar mensalmente ate o 10 º dia ú�l do
mês as cópias das folhas de frequência devidamente assinadas;

5.32. O controle e a fiscalização devem seguir fielmente a Portaria nº 1.510, de 21 de agosto de 2009, do Ministério do Trabalho e
Emprego;

5.33. Administrar os seus funcionários se reportando sempre ao Gestor/Fiscal do Contrato para qualquer adequação necessária a
execução dos serviços;

5.34. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação vigente, fornecendo mão-de-obra
qualificada, necessária e indispensável a sua perfeita execução, mantendo os serviços, mesmo em estado de greve da categoria, por
intermédio de esquema de emergência;

5.35. Responsabilizar-se, integral e exclusivamente, pelas despesas de instalações, testes, seguros, laudos, encargos sociais e legais,
honorários, multas, obrigação trabalhista, fiscal, previdenciária, comercial e civil, pagamentos, ves�menta, treinamento, segurança e
assistência médico-hospitalar dos trabalhadores envolvidos nas a�vidades contratadas, bem como, por todos os dispêndios, judiciais ou
extrajudiciais, salários, seguros de acidentes, tributos, impostos, indenizações, vales-refeições, vales-transportes e outras despesas que
porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo incidentes sobre a prestação dos serviços;

5.36. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus empregados, acidentados ou
acome�dos de mal súbito, quando em serviço, por intermédio de seu encarregado, assegurando-lhes o cumprimento a todas as
determinações trabalhistas e previdenciárias cabíveis e assumindo, ainda, as responsabilidades civil, penal, criminal e  demais sanções legais
decorrentes do eventual descumprimento dessas medidas, inclusive questões relacionadas à seguro de vida, conforme convenção, acordo ou
legislação específica a cada caso;

5.37. Emi�r o Comunicado de Acidente de Trabalho (CAT), em formulário próprio do Ins�tuto Nacional de Seguridade Social (INSS),
em caso de eventual ocorrência de acidente com seus empregados nas dependências da CONTRATANTE;

5.38. Cumprir os postulados legais vigentes, de âmbito federal, estadual, e/o municipal, quanto à Segurança e Medicina do Trabalho,
assumindo todos os ônus de infrações;

5.39. Fazer seguro de seus empregados contra riscos de acidentes de trabalho, conforme exigência legal;

5.40. Adotar, no caso de ação trabalhista envolvendo os serviços prestados, todas as providências necessárias no sen�do de
preservar a CONTRATANTE, e mantê-la a salvo de reivindicações, demandas, queixas ou representações de qualquer natureza;

5.41. Realizar às suas expensas e apresentar os comprovantes dos exames médicos admissionais, demissionais e periódicos,
atestando sua sanidade �sica e mental;

5.42. Não utIlizar as dependências da CONTRATANTE para qualquer a�vidade estranha ao objeto deste contrato, inclusive par�cular
do seu relacionamento com seus empregados, decorrentes de vínculo emprega�cio;

5.43. A CONTRATADA será responsável pela conservação dos móveis, equipamentos e utensílios da CONTRATANTE, devendo repor,
por sua conta, aqueles que forem danificados ou extraviados por sua culpa, na mesma espécie e no mesmo número, no prazo por esta fixado;

5.44. A CONTRATADA será responsável pelo pagamento de toda e qualquer indenização por danos causados à CONTRATANTE e/ou a
terceiros, por culpa ou dolo seus, ou de seus empregados, decorrentes da execução dos serviços ora contratados. Todas as providências
judiciais ou extrajudiciais para solução de questões vinculadas e danos causados a terceiros serão de responsabilidade da CONTRATADA e
tomadas em seu próprio nome e às suas expensas;

5.45. A CONTRATANTE fica, desde logo, autorizada a descontar, de qualquer pagamento à CONTRATADA, valores que porventura
venha a pagar a terceiros e que decorram de danos previstos no item anterior;

5.46. Fornecer aos empregados, no início do contrato os Insumos - Uniformes e Insumos - Equipamentos de Proteção Individual e
seus complementos à mão-de-obra envolvida, de acordo com o clima da região, com o disposto no respec�vo Acordo, Convenção ou Dissídio
Cole�vo de Trabalho e no Termo de Referência, sem nenhum custo adicional para estes; e subs�tuir conforme a vida ú�l de cada insumos
descritos na planilha de custo por trabalhador;

5.47. Subs�tuir os Insumos - Uniformes e Insumos - Equipamentos de Proteção Individual que apresentarem defeitos ou desgastes,
independente do prazo mínimo estabelecido, sem qualquer custo adicional para a CONTRATANTE ou para os empregados;

5.48. Fornecer aos seus empregados até o úl�mo dia do mês que antecede ao mês de sua competência, vale-transporte ou qualquer
transporte necessário à execução do objeto deste contrato e demais bene�cios exigidos em legislação;

5.49. Ressalte-se que é vedada à CONTRATADA a vinculação da efe�vação do pagamento mensal dos salários dos profissionais ao
recebimento mensal do valor afeto ao contrato celebrado com a CRA-MS;

5.50. Apresentar no início da cada exercício, ao Gestor/Fiscal do Contrato, a relação anual de férias dos profissionais envolvidos nos
serviços;

5.51. No�ficar a CONTRATANTE, por escrito, todas as ocorrências que possam a vir embaraçar os serviços contratados;

5.52. Responsabilizar-se pelo cumprimento por parte dos seus empregados, das normas disciplinares determinadas pela
CONTRATANTE;

5.53. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, o Contrato, nem subcontratar quaisquer das
prestações a que está obrigada;
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5.54. Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do CRA-MS, prestando todos os esclarecimentos solicitados e
atendendo prontamente às reclamações formuladas;

5.55. Se for necessário, e a critério da CONTRATANTE, poderá ser solicitada a execução dos serviços em dias e horários dis�ntos dos
estabelecidos originalmente, desde que comunicado previamente ao Preposto, podendo, nesse caso, haver compensação entre a carga
horária semanal estabelecida;

5.56. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato;

5.57. O descumprimento das obrigações trabalhistas ou a não manutenção das condições de habilitação pela CONTRATADA deverá
dar ensejo à rescisão contratual, sem prejuízo das demais sanções;

5.58. Implantar, de forma adequada, a planificação, execução e supervisão permanente dos serviços, de forma a obter uma operação
correta e eficaz, realizando os serviços de forma me�culosa e constante, mantendo sempre em perfeita ordem, todas as dependências objeto
dos serviços;

6. DO TIPO DE SERVIÇO:

6.0.1. A presente contratação possui natureza con�nuada, em razão de sua essencialidade, sendo uma eventual interrupção capaz de
elevar os riscos sobre o patrimônio público da empresa estatal. A contratação de postos de apoio administra�vo, técnico e operacional visam
atender o funcionamento das a�vidades finalís�cas do conselho, sendo assim a sua interrupção pode comprometer a prestação de serviços
administra�vos, técnicos e operacionais impactando consequentemente na missão ins�tucional;

6.0.2. O �po de execução é mediante regime de empreitada por preço global do lote e dedicação exclusiva de mão de obra para
atender as necessidades do Conselho Regional de Administração de Mato Grosso do Sul;

6.0.3. Os serviços a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens/serviços comuns, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002,
do Decreto n° 3.555, de 2000, e preferencialmente na forma eletrônica de acordo com o Decreto 5.450, de 2005, tendo suas caracterís�cas
obje�vamente definidas por padrões de desempenho e qualidade usuais pra�cadas no mercado;

6.0.4. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 2.271, de 1997, cons�tuindo-se em a�vidades
materiais acessórias, instrumentais ou complementares à área de competência legal do órgão licitante, não inerentes às categorias funcionais
abrangidas por seu respec�vo plano de cargos;

6.0.5. A prestação dos serviços não gera vínculo emprega�cio entre os empregados da Contratada e a Administração, vedando-se
qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.

7. CRITÉRIOS E PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE:

7.1. A Contratada deverá contribuir para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável no cumprimento de diretrizes e
critérios de sustentabilidade ambiental, de acordo com o art. 225 da Cons�tuição Federal/88, e em conformidade com art. 3º da Lei nº
8.666/93 e com o art. 6º da Instrução Norma�va/SLTI/MPOG nº 01, de 19 de janeiro de 2010;

7.2. Aplicar as normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT NBR, referente ao uso de materiais atóxicos,
biodegradáveis e recicláveis, correspondente aos serviços;

7.3. Orientar seus empregados para colaborar de forma efe�va no desenvolvimento das a�vidades de programas de separação de
resíduos sólidos, e resíduos recicláveis descartados, em recipientes para coleta sele�va nas cores internacionalmente iden�ficadas, de acordo
coma Lei nº 12.305/10 e Decreto nº 5.940/06. Dê preferência a embalagens reu�lizáveis ou biodegradáveis;

7.4. Visar economia na u�lização de máquinas, equipamentos e ferramentas contribuindo para a redução do consumo de energia,
bem como na u�lização de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental, bem como evitar o uso de extensões elétricas, em
conformidade com a Lei de Eficiência Energé�ca nº 10.295/01;

7.5. Decreto nº 4.131/02, Portarias INMETRO nº 289/06 e nº 243/09;

7.6. Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços e realizar programas internos de
treinamento de seus empregados, nos primeiros meses de execução contratual, para as prá�cas de sustentabilidade, observadas as normas
ambientais vigentes.

8. DURAÇÃO INICIAL DO CONTRATO:

8.1. A contratação terá vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogada por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60
(sessenta) meses, na forma do art. 57, II, da Lei 8.666/93;

8.2. O prazo para início da execução do objeto a par�r da assinatura do contrato, do aceite, da re�rada do instrumento equivalente
ou da ordem de serviço, será de:

8.2.1.  5 (cinco) dias para os cargos de: Auxiliar Administra�vo Nível III, Auxiliar de Limpeza e Recepcionista.

9. VISTORIA PARA LICITAÇÃO

9.1. Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante poderá realizar vistoria nas instalações do local de
execução dos serviços, acompanhado por colaborador designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 8 horas às 11 horas e das 14
horas às 17 horas.

9.2. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia ú�l seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-se até o dia ú�l anterior à data
prevista para a abertura da sessão pública.

9.3. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverá estar devidamente iden�ficado, apresentando documento de
iden�dade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria;

9.4. Por ocasião da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, poderá ser entregue CD-ROM, “pen-drive” ou outra forma
compa�vel de reprodução, contendo as informações rela�vas ao objeto da licitação, para que a empresa tenha condições de bem elaborar
sua proposta.
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9.5. A não realização da vistoria, quando faculta�va, não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das
instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo a licitante vencedora assumir os
ônus dos serviços decorrentes.

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

10. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

10.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:

10.1.1. Os profissionais indicados pela CONTRATADA deverão cumprir todas as normas gerais a seguir relacionadas, e ainda as
atribuições específicas de cada serviço contratado, conforme consta das especificações técnicas deste documento:

10.1.1.1. Ser pontual e permanecer no posto de trabalho determinado, ausentando-se apenas quando subs�tuído(a) por outro(a)
profissional ou quando autorizado pela chefia ou pelo supervisor;

10.1.1.2. Apresentar-se devidamente iden�ficado(a) por crachá, uniformizado(a), asseado(a), barbeado e com unhas aparadas;

10.1.1.3. Manter cabelos cortados e/ou presos;

10.1.1.4. Cumprir as normas de segurança para acesso às dependências da CONTRATANTE;

10.1.1.5. Comunicar à autoridade competente qualquer irregularidade verificada;

10.1.1.6. Observar normas de comportamento profissional e técnicas de atendimento ao público;

10.1.1.7.  Cumprir as normas internas do órgão;

10.1.1.8. Entrar em áreas reservadas somente em caso de emergência ou quando devidamente autorizado;

10.1.1.9. Zelar pela preservação do patrimônio da CONTRATANTE sob sua responsabilidade, mantendo a higiene, a organização e a
aparência do local de trabalho, solicitando a devida manutenção, quando necessário;

10.1.1.10. Operar, sempre que necessário e de forma adequada, equipamentos e sistemas informa�zados disponíveis para a execução
dos serviços;

10.1.1.11. Solicitar apoio técnico junto às unidades competentes da CONTRATANTE para solucionar falhas em máquinas e equipamentos;

10.1.1.12.  Conhecer a missão do posto que ocupa, assim como a forma de u�lização dos equipamentos colocados à sua disposição;

10.1.1.13. Assumir o posto com todos os acessórios necessários para o bom desempenho do trabalho;

10.1.1.14. Guardar sigilo de assuntos dos quais venha a ter conhecimento em virtude do serviço;

10.1.1.15. Manter atualizada a documentação u�lizada no posto;

10.1.1.16. Buscar orientação com seu superior, em caso de dificuldades no desempenho das a�vidades, repassando-lhe o problema;

10.1.1.17. Adotar todas as providências ao seu alcance para sanar irregularidades ou agir em casos emergenciais;

10.1.1.18. Levar ao conhecimento do superior, imediatamente, qualquer informação considerada importante;

10.1.1.19. Ocorrendo desaparecimento de material, comunicar o fato imediatamente à chefia e/ou superior hierárquico, lavrando
posteriormente a ocorrência por escrito;

10.1.1.20. Promover o recolhimento de objetos e/ou valores encontrados nas dependências da CONTRATANTE, providenciando para que
sejam encaminhados à Segurança ou ao seu superior;

10.1.1.21. Evitar tratar de assuntos par�culares ou que não tenham afinidade com o serviço desempenhado, durante o horário de
trabalho, a fim de evitar o comprome�mento e interrupções desnecessárias no atendimento;

10.1.1.22. Evitar confrontos com servidores, outros prestadores de serviço e visitantes da CONTRATANTE;

10.1.1.23. Tratar a todos com urbanidade;

10.1.1.24.  Não abordar autoridades ou servidores para tratar de assuntos par�culares, de serviço ou a�nentes ao contrato, exceto se for
membro da fiscalização;

10.1.1.25. Não par�cipar, no âmbito da CONTRATANTE, de grupos de manifestações ou reivindicações, evitando espalhar boatos ou tecer
comentários desairosos ou desrespeitosos rela�vos a outras pessoas.

10.2. A execução dos serviços será iniciada em até 05 (cinco) dias da data de assinatura do contrato.

11. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

11.1. O CRA-MS designará Gestor/Fiscal com competência legal para promover o acompanhamento e a fiscalização do Contrato.

11.2. O Modelo de Gestão do Contrato é aquele definido no Manual de Gestão de Contratos do CFA.

12. INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA

12.1. A demanda do órgão tem como base as seguintes caracterís�cas:

12.2. Os materiais e equipamentos que forem necessários para a execução dos serviços deverão ser providenciados pela empresa
Contratada, compe�ndo à fiscalização designada pela Contratante verificar e validar o quan�ta�vo dos equipamentos, não sendo isento
obrigação da contratada acrescentar o quan�ta�vo de equipamentos sempre que constatada tal necessidade pela contratante para que haja
a plena execução dos serviços.

12.3. A contratada deverá apresentar profissionais com os seguintes perfis:

LOTE I:

12.3.1. Auxiliar Administra�vo Nível III com ensino médio completo, ter pleno conhecimento para execução dos serviços relacionados
à função, conhecimento de informá�ca e atendimento ao público;
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12.3.2. Auxiliar e Limpeza com ensino fundamental completo, ter pleno conhecimento para execução dos serviços relacionados à
função;

12.3.3. Recepcionista com ensino médio completo, ter pleno conhecimento para execução dos serviços relacionados à função,
conhecimento de informá�ca e atendimento ao público;

13. UNIFORMES

13.1. Os Insumos-Uniformes a serem fornecidos pela Contratada a seus empregados deverão ser condizentes com a a�vidade a ser
desempenhada no órgão Contratante, sem qualquer repasse do custo para o empregado, conforme definido na Descrição da Solução como
um todo.

14. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

14.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos
de sua proposta;

14.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por Colaborador especialmente designado, anotando em registro
próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;

14.3. No�ficar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da
execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, cer�ficando-se que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas;

14.4. Não permi�r que os empregados da Contratada realizem horas extras, exceto em caso de comprovada necessidade de serviço,
formalmente jus�ficada pela autoridade do órgão para o qual o trabalho seja prestado e desde que observado o limite da legislação
trabalhista;

14.5. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas neste Termo de Referência;

14.6. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da contratada, no que couber, em conformidade
com o item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017.

14.7. Não pra�car atos de ingerência na administração da Contratada, tais como:

14.7.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis
por ela indicados, exceto quando o objeto da contratação previr o atendimento direto, tais como nos serviços de recepção e apoio ao usuário;

14.7.2. direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

14.7.3. promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, mediante a u�lização destes em a�vidades dis�ntas
daquelas previstas no objeto da contratação e em relação à função específica para a qual o trabalhador foi contratado; e

14.7.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do próprio órgão ou en�dade responsável pela
contratação, especialmente para efeito de concessão de diárias e passagens.

14.8. Fiscalizar mensalmente, por amostragem, o cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS,
especialmente:

14.8.1. A concessão de férias remuneradas e o pagamento do respec�vo adicional, bem como de auxílio-transporte, auxílio-
alimentação e auxílio-saúde, quando for devido;

14.8.2. O recolhimento das contribuições previdenciárias e do FGTS dos empregados que efe�vamente par�cipem da execução dos
serviços contratados, a fim de verificar qualquer irregularidade;

14.8.3. O pagamento de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados dispensados até a data da ex�nção do contrato.

14.9.  Analisar os termos de rescisão dos contratos de trabalho do pessoal empregado na prestação dos serviços no prazo de 30
(trinta) dias, prorrogável por igual período, após a ex�nção ou rescisão do contrato.

14.10.  Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato;

14.11. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento;

14.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da preferência estabelecida pelo
art. 3º, § 5º, da Lei nº 8.666, de 1993.

14.13. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, apresentem condições adequadas ao
cumprimento, pela contratada, das normas de segurança e saúde no trabalho, quando o serviço for executado em suas dependências, ou em
local por ela designado.

15. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

15.1. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, com a alocação dos
empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer e u�lizar os materiais e equipamentos,
ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quan�dade mínimas especificadas neste Termo de Referência e em sua proposta.

15.2. Reparar, corrigir, remover ou subs�tuir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato,
os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados.

15.3. Manter a execução do serviço nos horários fixados pela Administração.

15.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado
à União ou à en�dade federal, devendo ressarcir imediatamente a Administração em sua integralidade, ficando a Contratante autorizada
a descontar da garan�a, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos.

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

15.6. Vedar a u�lização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público ocupante de cargo
em comissão ou função de confiança no órgão Contratante, nos termos do ar�go 7° do Decreto n° 7.203, de 2010.
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15.7. As empresas contratadas que sejam regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) deverão apresentar a
seguinte documentação no primeiro mês de prestação dos serviços, conforme alínea "g" do item 10.1 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n.
5/2017:

15.7.1. Relação dos empregados, contendo nome completo, cargo ou função, salário, horário do posto de trabalho, números
da carteira de iden�dade (RG) e da inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), com indicação dos responsáveis técnicos pela execução
dos serviços, quando for o caso;

15.7.2. Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) dos empregados admi�dos e dos responsáveis técnicos pela execução
dos serviços, quando for o caso, devidamente assinada pela contratada;

15.7.3. Exames médicos admissionais dos empregados da contratada que prestarão os serviços;

15.7.4. Declaração de responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitação dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes
do contrato;

15.7.5. Os documentos acima mencionados deverão ser apresentados para cada novo empregado que se vincule à prestação
do contrato administra�vo. De igual modo, o desligamento de empregados no curso do contrato de prestação de serviços deve ser
devidamente comunicado, com toda a documentação per�nente ao empregado dispensado, à semelhança do que se exige quando do
encerramento do contrato administra�vo.

15.8. Apresentar relação mensal dos empregados que expressamente optarem por não receber o vale transporte.

15.9. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, a empresa
contratada cujos empregados vinculados ao serviço sejam regidos pela CLT deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato,
até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos:

15.9.1. Prova de regularidade rela�va à Seguridade Social;

15.9.2. Cer�dão conjunta rela�va aos tributos federais e à Dívida A�va da União;

15.9.3. Cer�dões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Distrital e Municipal do domicílio ou sede do contratado;

15.9.4. Cer�dão de Regularidade do FGTS – CRF; e

15.9.5. Cer�dão Nega�va de Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme alínea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017.

15.9.6. Subs�tuir, de forma imediata, em caso de eventual ausência, tais como faltas e licenças, o empregado posto a serviço
da Contratante, devendo iden�ficar previamente o respec�vo subs�tuto ao Fiscal do Contrato.

15.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Cole�vo de Trabalho
ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as
demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade à Contratante.

15.11. Não serão incluídas nas planilhas de custos e formação de preços as disposições con�das em Acordos, Dissídios ou
Convenções Cole�vas que tratem de pagamento de par�cipação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de
matéria não trabalhista, de obrigações e direitos que somente se aplicam aos contratos com a Administração Pública, ou que estabeleçam
direitos não previstos em lei, tais como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços para os
insumos relacionados ao exercício da a�vidade.

15.12. Efetuar o pagamento dos salários dos empregados alocados na execução contratual mediante depósito na conta bancária
de �tularidade do trabalhador, em agência situada na localidade ou região metropolitana em que ocorre a prestação dos serviços, de modo
a possibilitar a conferência do pagamento por parte da Contratante. Em caso de impossibilidade de cumprimento desta disposição,
a contratada deverá apresentar jus�fica�va, a fim de que a Administração analise sua plausibilidade e possa verificar a realização
do pagamento.

15.13. Autorizar a Administração contratante, no momento da assinatura do contrato, a fazer o desconto nas faturas e realizar
os pagamentos dos salários e demais verbas trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem como das contribuições previdenciárias e do
FGTS, quando não demonstrado o cumprimento tempes�vo e regular dessas obrigações, até o momento da regularização, sem prejuízo das
sanções cabíveis.

15.14. Quando não for possível a realização desses pagamentos pela própria Administração (ex.: por falta da
documentação per�nente, tais como folha de pagamento, rescisões dos contratos e guias de recolhimento), os valores re�dos cautelarmente
serão depositados junto à Jus�ça do Trabalho, com o obje�vo de serem u�lizados exclusivamente no pagamento de salários e das demais
verbas trabalhistas, bem como das contribuições sociais e FGTS decorrentes.

15.15. Não permi�r que o empregado designado para trabalhar em um turno preste seus serviços no turno
imediatamente subsequente.

15.16. Atender às solicitações da Contratante quanto à subs�tuição dos empregados alocados, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações rela�vas à execução do serviço, conforme descrito neste Termo
de Referência.

15.17. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas da Administração.

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

15.19. Instruir seus empregados, no início da execução contratual, quanto à obtenção das informações de seus interesses junto
aos órgãos públicos, rela�vas ao contrato de trabalho e obrigações a ele inerentes, adotando, entre outras, as seguintes medidas:

15.19.1. viabilizar o acesso de seus empregados, via internet, por meio de senha própria, aos sistemas da Previdência Social e
da Receita do Brasil, com o obje�vo de verificar se as suas contribuições previdenciárias foram recolhidas, no prazo máximo de 60 (sessenta)
dias, contados do início da prestação dos serviços ou da admissão do empregado;
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15.19.2. viabilizar a emissão do cartão cidadão pela Caixa Econômica Federal para todos os empregados, no prazo máximo de
60 (sessenta) dias, contados do início da prestação dos serviços ou da admissão do empregado;

15.19.3. oferecer todos os meios necessários aos seus empregados para a obtenção de extratos de recolhimentos de seus
direitos sociais, preferencialmente por meio eletrônico, quando disponível.

15.20. A empresa deverá dispor de um preposto designado formalmente para representá-la na execução do contrato, com o
intuito de obter um melhor gerenciamento das demandas administra�vas da contratada. Conforme Art. 44 da IN SEGES/MP nº 05/2017.

15.21. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços.

15.22. Fornecer, sempre que solicitados pela Contratante, os comprovantes do cumprimento das obrigações previdenciárias,
do Fundo de Garan�a do Tempo de Serviço - FGTS, e do pagamento dos salários e demais bene�cios trabalhistas dos empregados colocados
à disposição da Contratante;

15.22.1. A ausência da documentação per�nente ou da comprovação do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias
e rela�vas ao FGTS implicará a retenção do pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, mediante prévia
comunicação, até que a situação seja regularizada, sem prejuízo das demais sanções cabíveis;

15.22.2. Ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias, contados na comunicação mencionada no subitem anterior, sem a regularização
da falta, a Administração poderá efetuar o pagamento das obrigações diretamente aos empregados da contratada que tenham par�cipado
da execução dos serviços objeto do contrato, sem prejuízo das demais sanções cabíveis;

15.22.3. O sindicato representante da categoria do trabalhador deverá ser no�ficado pela contratante para acompanhar o
pagamento das respec�vas verbas.

15.23. Não permi�r a u�lização de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores
de quatorze anos; nem permi�r a u�lização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

15.24. Manter durante toda a vigência do contrato, em compa�bilidade com as obrigações assumidas, todas as condições
de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

15.25. Guardar sigilo sobre todas as informações ob�das em decorrência do cumprimento do contrato.

15.26. Não beneficiar-se da condição de optante pelo Simples Nacional, salvo as exceções previstas no § 5º-C do art. 18 da
Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.

15.27. Comunicar formalmente à Receita Federal a assinatura do contrato de prestação de serviços mediante cessão de mão de
obra, salvo as exceções previstas no § 5º-C do art. 18 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, para fins de exclusão
obrigatória do Simples Nacional a contar do mês seguinte ao da contratação, conforme previsão do art.17, XII, art.30, §1º, II e do art. 31, II,
todos da LC 123, de 2006.

15.27.1. Para efeito de comprovação da comunicação, a contratada deverá apresentar cópia do o�cio enviado à Receita Federal
do Brasil, com comprovante de entrega e recebimento, comunicando a assinatura do contrato de prestação de serviços mediante cessão de
mão de obra, até o úl�mo dia ú�l do mês subsequente ao da ocorrência da situação de vedação.

15.28. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quan�ta�vos de sua proposta, inclusive
quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quan�ta�vo de vale transporte,
devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja sa�sfatório para o atendimento do objeto da licitação,
exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.

15.29. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que
se verifique no local dos serviços.

15.30. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garan�ndo-lhes o acesso,
a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos rela�vos à execução do serviço.

15.31. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer a�vidade que não esteja sendo executada de acordo com a boa
técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

15.32. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução dos
serviços, durante a vigência do contrato.

15.33. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela ação ou omissão de
seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, à Administração ou a terceiros.

15.34. Promover a organização técnica e administra�va dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo
com os documentos e especificações que integram este Termo de Referência, no prazo determinado.

15.35. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação per�nente, cumprindo as determinações dos
Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

15.36. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, qualquer mudança no método de execução
do serviço que fuja das especificações constantes deste Termo de Referência.

15.37. Manter durante toda a vigência do contrato, em compa�bilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

15.38. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência
ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislação, quando a contratada houver
se beneficiado da preferência estabelecida pela Lei nº 12.146, de 2015.

15.39. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança da 
Contratante.

15.40. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e ro�nas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e
utensílios em quan�dade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e
legislação.
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15.41. Assegurar à CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”e “b”, do Anexo VII – F da Instrução
Norma�va SEGES/MP nº 5, de 25/05/2017:

15.41.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequações e atualizações
que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permi�ndo à Contratante distribuir, alterar e
u�lizar os mesmos sem limitações;

15.41.2. Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da documentação produzida e congêneres, e
de todos os demais produtos gerados na execução do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a
sua u�lização sem que exista autorização expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.

15.42. A cada período de 12 (doze) meses de vigência do contrato de trabalho, a contratada deverá encaminhar termo de
quitação anual das obrigações trabalhistas, na forma do art. 507-B da CLT, ou comprovar a adoção de providências voltadas à sua
obtenção, rela�vamente aos empregados alocados, em dedicação exclusiva, na prestação de serviços contratados.

15.42.1. O termo de quitação anual efe�vado deverá ser firmado junto ao respec�vo Sindicato dos Empregados e obedecerá ao 
disposto no art. 507-B, parágrafo único, da CLT;

15.42.2. Para fins de comprovação da adoção das providências a que se refere o presente item, será aceito qualquer meio de prova,
tais como: recibo de convocação, declaração de nega�va de negociação, ata de negociação, dentre outros;

15.42.3. Não haverá pagamento adicional pela Contratante à Contratada em razão do cumprimento das obrigações previstas neste
item. 

15.43. Fornecer, no prazo de 10 (dez) dias úteis antes do início do contrato a relação nominal dos empregados alocados para 
prestação de serviços com o número do documento de iden�dade, CPF, endereço e telefone, juntamente com a cópia do contrato de
trabalho de cada um, bem como do respec�vo registro no Livro de Registro e na CTPS, comunicando qualquer alteração, e mantendo a
relação sempre atualizada.

15.44. Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão a CRA-MS para a execução
do serviço, quando solicitado, os quais devem estar devidamente iden�ficados por meio de crachá.

15.45. Se responsabilizar pelo transporte dos prestadores de serviço no caso de greve, paralisação ou qualquer outra perturbação
no transporte público, providenciando que os colaboradores cheguem à sede da CRA-MS em horário hábil para o trabalho.

15.46. Subs�tuir sempre que exigido, sem prévia jus�fica�va por parte da CRA-MS, qualquer empregado, inclusive o preposto,
cuja atuação, permanência e/ou comportamento seja julgado prejudicial e ou inconveniente à disciplina do serviço.

15.47. Pagar, até o 5º (quinto) dia ú�l do mês subseqüente ao vencido, os salários dos empregados, bem como recolher, no
prazo legal, os encargos sociais devidos. Os empregados deverão receber seus contracheques, com no mínimo, 1 (um) dia de antecedência
do pagamento.

15.48. Fornecer juntamente com a(s) Nota(s) Fiscal(is) Mensal, cópia da folha de pagamento emi�da especificamente para o
contrato, guia/comprovante de recolhimento do FGTS, guia/comprovante de recolhimento do INSS, Relação de Empregados-RE, Comprovante
de Declaração das contribuições (FPAS), Relação dos Trabalhadores Constante no Arquivo SEFIP, Relação de Tomador (RET), Relatório Analí�co
da GRF, Relatório Analí�co de GPS, Comprovante de Protocolo da Conec�vidade Social, Comprovante de pagamento do Vale Transporte-
VT, Relação e Comprovante de Pagamento do Vale Alimentação-VA; estes documentos solicitados referem-se a competência do mês anterior
ao faturado. Fornecer Relação dos Trabalhadores da qual originou-se a(s) fatura(as).

15.49. Capacitar os profissionais contratados em curso de reciclagem em atendimento ao público, trabalho em altura, manuseio
de equipamentos (cortador de grama, roçadeira, motosserra e soprador), inclusive quanto ao uso de Insumos - Equipamentos de
Proteção Individual e prevenção de incêndio nas áreas de atuação. 

15.50. Responsabilizar-se, integral e exclusivamente, pelas despesas de instalações, testes, seguros, laudos, encargos sociais e
legais, honorários, multas, obrigação trabalhista, fiscal, previdenciária, comercial e civil, pagamentos, ves�menta, treinamento, segurança
e assistência médico-hospitalar dos trabalhadores envolvidos nas a�vidades contratadas, bem como, por todos os dispêndios, judiciais
ou extrajudiciais, salários, seguros de acidentes, tributos, impostos, indenizações, vales-refeições, vales-transportes e outras despesas
que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo incidentes sobre a prestação dos serviços.

15.51. Fornecer aos empregados, no início do contrato os Insumos-Uniformes e Insumos-Equipamentos de Proteção Individual e
seus complementos à mão-de-obra envolvida, de acordo com o clima da região, com o disposto no respec�vo Acordo, Convenção ou
Dissídio Cole�vo de Trabalho e no Termo de Referência, sem nenhum custo adicional para estes; e subs�tuir conforme a vida ú�l de cada
insumo.

15.52. Subs�tuir os Insumos - Uniformes e Insumos - Equipamentos de Proteção Individual que apresentarem defeitos ou
desgastes, independente do prazo mínimo estabelecido, sem qualquer custo adicional para a CONTRATANTE ou para os empregados.

15.53. Fornecer aos seus empregados até o úl�mo dia do mês que antecede ao mês de sua competência, vale-transporte ou
qualquer transporte necessário à execução do objeto deste contrato e demais bene�cios exigidos em legislação.

15.54. Apresentar no início da cada exercício, ao Fiscal do Contrato, planilha com os quan�ta�vos de: demissões com justa
causa, demissões sem justa causa , admissões, férias, faltas, afastamentos por atestado médico, licença maternidade, licença paternidade,
acidente de trabalho, auxilio doença, dentre outras ausências dos empregados do contrato.

16. DA SUBCONTRATAÇÃO

16.1. Não haverá subcontratação dos serviços, devido à natureza e necessidade de sua padronização.

17. ALTERAÇÃO SUBJETIVA

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

18. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO
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18.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da prestação dos
serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos 
empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais representantes da Contratante,
especialmente designados, na forma dos arts. 67 
e 73 da Lei nº 8.666, de 1993.

18.2. As a�vidades de gestão e fiscalização da execução contratual seguirão o previsto no Manual de Gestão de Contratos do CFA.

19. DO PAGAMENTO

19.1. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

19.2. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento defini�vo do serviço, conforme este Termo de Referência.

19.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por
meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sí�os eletrônicos oficiais ou à
documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.

19.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências
previstas no do art. 31 da Instrução Norma�va nº 3, de 26 de abril de 2018.

19.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos
necessários e essenciais do documento, tais como:

19.4.1. o prazo de validade;

19.4.2. a data da emissão;

19.4.3. os dados do contrato e do órgão contratante;

19.4.4. o período de prestação dos serviços;

19.4.5. o valor a pagar; e

19.4.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

19.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou 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 para a Contratante;

19.6. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrução Norma�va SEGES/MP nº 05, de 2017, será efetuada a retenção ou glosa no
pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada: 

19.6.1. não produziu os resultados acordados;

19.6.2. deixou de executar as a�vidades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida;

19.6.3. deixou de u�lizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou u�lizou-os com qualidade ou
quan�dade inferior à demandada.

19.6.4. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica
convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efe�vo adimplemento da
parcela é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

19.7. EM = I x N x VP, sendo: 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efe�vo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga. 
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I=(TX) I=(6/100)/365
I=0,00016438

TX =Percentual da Taxa Anual = 6%

 

20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

20.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato o CRA/MS poderá, garan�do o direito à ampla defesa e ao contraditório, aplicar ao
contratado as seguintes sanções:

20.1.1. Multa;

20.1.2. Advertência;

20.1.3. Suspensão temporária de par�cipação em licitação e impedimento de contratar com o CRA/MS no prazo de até 02 anos;

20.1.4. Declaração de idoneidade para licitar ou contratar com o Sistema CFA/CRA's.

20.2. A penalidade de Multa poderá ser aplicada cumula�vamente às outras sanções descritas no item anterior.

20.3. A penalidade de Multa poderá ser aplicada cumula�vamente às outras sanções descritas no item anterior.

20.4. Ao adjudicatário que deixar de cumprir com a obrigação, baseado na sua proposta, ou que não queira receber a nota de
empenho ou assinar o contrato, será imposta a multa de 10% do valor global do Contrato/Nota de Empenho.

20.5. A multa constante do subitem 10.1.1. deverá ser recolhida no Financeiro do CRA/MS dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis,
contados da data da no�ficação.

21.  CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR
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21.1. A qualificação dos proponentes deve ser realizada de acordo com o estabelecido no art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993.

21.2. As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são as usuais para a generalidade dos objetos,
conforme disciplinado no edital.

21.3. Os critérios de qualificação econômica a serem atendidos pelo fornecedor estão previstos no edital.

21.4. Os critérios de qualificação técnica a serem atendidos pelo fornecedor serão:(considerando a prestação dos serviços e os riscos
da contratação):

21.4.1. Para fins de comprovação da capacidade técnica, a licitante deverá comprovar ap�dão para o desempenho de a�vidades
per�nentes e compa�veis com o objeto deste Termo de Referência, por meio da apresentação de Atestado(s) de Capacidade Técnica,
fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a empresa licitante desempenhou ou desempenha serviços
compa�veis com tal objeto;

21.4.1.1. Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua a�vidade econômica principal ou secundária
especificadas no contrato social vigente;

21.4.1.2. Quando o número de postos de trabalho a ser contratado for igual ou inferior a 40 (quarenta), o licitante deverá comprovar
que tenha executado contrato(s) em número de postos equivalentes ao da contratação, conforme exigido na alínea c2 do item 10.6 do Anexo
VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017.

21.4.1.3. O atestado deverá conter a iden�ficação do órgão da Administração Pública ou empresa emitente, a iden�ficação do contrato
ex�nto ou vigente de prestação de serviços e a discriminação dos serviços executados e quan�ta�vos de pessoal empregada;

21.4.1.4. Serão aceitos atestados fornecidos em nome da empresa matriz ou da(s) eventual(is) empresa(s) filial(is).

21.4.2. O licitante deverá comprovar a execução dos serviços de terceirização, compa�veis em quan�dade com o objeto licitado, pelo
período de 3 (três) anos, conforme Acórdão n° 1214/2013 do TCU.

21.4.2.1. Para a comprovação da experiência mínima de 3 (três) anos prevista no item anterior, será aceito o somatório de atestados;

21.4.2.2. O licitante deve disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação da legi�midade dos atestados solicitados,
apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que
foram prestados os serviços.

21.4.2.3. Declaração de realização ou não de vistoria.

21.4.3. Os critérios de aceitabilidade de preços será o Valor Global es�mado anual MÁXIMO ACEITÁVEL do Lote 1.

21.4.4. O critério de julgamento da proposta é o menor preço ANUAL por lote.

21.4.5. As regras de desempate entre propostas são as discriminadas no edital.

22. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS

22.1. O custo es�mado da contratação é de R$ 142.644,88 (cento e quarenta e dois mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e
oitenta e oito centavos) anual.

22.2. Os valores acima foram ob�dos com base:

22.2.1. Propostas/Planilha de Custo e Formação de Preços (SEI nº  0674557,  0674563 e 0674595)

22.2.2. Para composição dos preços foram u�lizados o valor médio de cada item.

23. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

23.1. As despesas decorrentes desta contratação serão programadas no orçamento anual do CRA-MS.

24. DISPOSIÇÕES GERAIS

24.1. Não poderão fazer parte do quadro societário da licitante, em hipótese alguma, colaboradores pertencentes ao quadro do
CRA-MS ou Conselheiros suplentes e efe�vos com mandato vigente.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Gomes Soares, Diretor(a), em 20/11/2020, às 20:44, conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Nédio Mendes dos Santos Junior, Gerente Execu�vo(a), em 23/11/2020, às 10:49, conforme
horário oficial de Brasília.

https://sei.cfa.org.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=718331&id_procedimento_atual=543142&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001388&infra_hash=c36035ec1bf8b87c9d7d7276f2fc4c3fb039abbf60f2e1c5156ff9c160e5558f
https://sei.cfa.org.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=718337&id_procedimento_atual=543142&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001388&infra_hash=11ca669d35041c428e559ec038bfffa2ea5a97bd6298df674f2d6716ce5e7112
https://sei.cfa.org.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=718374&id_procedimento_atual=543142&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001388&infra_hash=fdd25c19d8e553b017a29c7caba10b488ab24615e198fbd05151139ac6599d23
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A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site sei.cfa.org.br/conferir, informando o código verificador 0677213 e o código CRC
3CEB3AF9.

   

  

  

  

  

  

  

   

Referência: Processo nº 476923.001565/2020-02 SEI nº 0677213

Criado por marcelo.gomes, versão 3 por marcelo.gomes em 20/11/2020 20:11:24.

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


476923.001565/2020-02

A XX
B Campo Grande/MS
C 2020
D 12

1 Auxiliar Administrativo Nível III
2 4110-10
3 R$ 1.062,00
4 SEAC-STEAC/MS
5 01/jan/20

1 ( % ) VALOR (R$)
A R$                            1.062,00
B 30%
C 40% R$                                    -
D
E
F

G R$                               706,92
R$                             1.768,92

2,1 ( % ) Valor ( R$ )
A 8,33% R$                              147,35
B 2,78% R$                                 49,18

11,11% R$                                196,53

2,2 ( % ) Valor ( R$ )
A 20,00% R$                               456,52
B 2,50% R$                                 57,07
C 2,00% 1,89 3,77% R$                                 86,14
D 1,50% R$                                 34,24
E 1,00% R$                                 22,83
F 0,60% R$                                 13,70

G 0,20% R$                                   4,57
H 8,00% R$                               182,61

37,57% R$                                857,66

2,3 ( % ) VALOR ( R$)
A R$                               149,48
B R$                               230,00
C R$                                   9,70
D R$                                   4,00

R$                               393,18

2 ( % ) VALOR ( R$)
2,1 R$                               196,53
2,2 R$                               857,66
2,3 R$                               393,18

R$                             1.447,37

3 ( % ) VALOR (R$)
A 0,417% R$                                   7,38
B 0,033% R$                                   0,58
C 4,350% R$                                 76,95
D 1,940% R$                                 34,32
E 0,717% R$                                 12,68
F 0,078% R$                                   1,38

7,535% R$                               133,29

4,1 ( % ) VALOR (R$)
A 8,330% R$                               147,35
B 1,660% R$                                 29,36
C 0,020% R$                                   0,35
D 0,329% R$                                   5,82

E 0,056% R$                                   0,99

F 0,000% R$                                    -
10,395% R$                               183,88

Licitação Nº 1/2020 Nº do Processo:

CRA/MS GERÊNCIA ADMINISTRATIVA
Discriminação dos Serviços

Razão Social:

Endereço: CNPJ:

Identificação do Serviço
Tipo de Serviço Unidade de Medida Quantidade total a contratar (em função da unidade de medida)

Auxiliar Administrativo Nível III Empreitada por preço global (M²) 1

Data e Horário de apresentação da proposta 00:00:00
Município
Ano do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo
Nº de meses de execução contratual

Salário Nominativo da Categoria Profissional
Categoria profissional (vinculada à execução contratual)
Data base da categoria (dia/mês/ano)

MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
Composição da Remuneração

MÃO DE OBRA
MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL
Dados para composição dos custos referentes a mão de obra

Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)
Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)

Adicional de Hora Extra no Feriado Trabalhado
Gratificação

TOTAL
MÓDULO 2 - ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS
SUBMÓDULO 2.1 - 13º SLÁRIO, FÉRIAS E ADICIONAL DE FÉRIAS

Salário Base
Adicional de Periculosidade
Adicional de Insalubridade
Adicional Noturno
Adicional de Hora Noturna Reduzida

Base de Cálculo - Percentuais insidem sobre: (Módulo 1; Sumódulo 2.1; Módulo 3; Módulo 4)        
GPS, FGTS E OUTRAS CONTRIBUIÇÕES
INSS
SALÁRIO EDUCAÇÃO
SAT X FAT

13º Salário, Férias e Adicional de Férias
13º Salário:
Férias Adicional de Férias:

TOTAL:
SUBMÓDULO 2.2 - ENCARGOS PREVIDENCICÁRIOS (GPS), (FGTS) E OUTRAS CONTRIBUIÇÕES

TOTAL
SUBMÓDULO 2.3 - BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS

BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS
Transporte
Auxílio Alimentação

SESC/SESI
SENAI/SENAC
SEBRAE
INCRA
FGTS

13º Salário, Férias e Adicional de Férias
GPS, FGTS e OUTRAS CONTRIBUIÇÕES
BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS

TOTAL:
MÓDULO 3 - PROVISÃO PARA RESCISÃO

Assistência Social Familiar
Outros

TOTAL:
QUADRO DE RESUMO DO MÓDULO 2 - ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS

ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS

Incidência dos encargos do submódulo 2.2, sobre o Aviso Prévio Trabalhado
Multa do FGTS e Contribuição Social, sobre o Aviso Prévio Trabalhado

TOTAL
MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE

SUBMÓDULO 4.1 - AUSÊNCIA LEGAIS

PROVISÃO PARA RESCISÃO
Aviso Prévio Indenizado
Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado
Multa do FGTS e Contribuição Social, sobre o Aviso Prévio Indenizado
Aviso Prévio Trabalhado

Afastamento Maternidade

Outros
TOTAL

AUSÊNCIAS LEGAIS
Férias
Ausências Legais
Licença Paternidade
Ausência por acidente de trabalho



4,2 ( % ) VALOR (R$)
A R$                                    -

R$                                    -
4 ( % ) VALOR (R$)

4,1 R$                              183,88
4,2 R$                                    -

R$                               183,88

5 ( % ) VALOR (R$)
A R$ 60,00
B R$                                    -
C R$                                    -
D R$                                    -

R$ 60,00
R$ 3.593,46

6 ( % ) VALOR (R$)
A 6,00% R$ 215,61
B 5,15% R$ 185,21
C 14,25% R$ 512,07

C.1 1,650% R$ 59,29
C.2 7,600% R$ 273,10
C.3 5,000% R$ 179,67

R$                                    -
25,40% R$ 4.506,32

Valor (R$)
A R$ 1.768,92
B R$ 1.447,37

C R$ 133,29
D R$ 183,88
E R$ 60,00

R$ 3.593,46
F R$ 912,86

R$ 4.506,32

Tipo de Serviço
(A)

Valor Proposto
por Empregado

Empregad os por Posto (D) = (B x

I Auxiliar Administra R$ 4.506,32 1 R$ 4.506,32
II R$             - R$           -

VALOR (R$)
A R$ 4.506,32
B R$ 4.506,32
C 12 R$ 54.075,80

SUBMÓDULO 4.2 - INTRAJORNADA
INTRAJORNADA

TOTAL
MÓDULO 5 - INSUMOS DIVERSOS

INSUMOS DIVERSOS
Uniforme
Materiais

Intervalo para repouso ou alimentação
TOTAL

CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE
Ausências Legais
Intrajornada

CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO
Custos Indiretos

Lucro
TRIBUTOS FEDERAIS E MUNICIPAIS (PIS/COFINS E ISS/QN)
Tributos Federais: (PIS )

Equipamentos
Utensílios

TOTAL

MÓDULO 6 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

Mão de obra vinculada à execução contratual (Valor por empregado)
Módulo 1 - Composição da Remuneração:
Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários:               Encargos         R$ 1.371,36
Beneficios        R$   393,18Módulo 3 - Provisão para Rescisão:
Módulo 4 - Custo de Reposição do Profisisonal Ausente:

Tributos Federais: (COFINS)
Tributos Municipais: (ISS/QN);

TOTAL
2. QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO.

3. QUADRO-RESUMO DO VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS
Qtde de Postos

(E)
Valor Total do Serviço               (F) = (D x
E)

1 R$ 4.506,32

Módulo 5 - Insumos Diversos:
Subtotal ( A + B + C + D + E);

Módulo 6 - Custos Indiretos,  Lucro e Tributos:
VALOR TOTAL POR EMPREGADO:

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA
DESCRIÇÃO

Valor proposto por unidade de medida
Valor mensal dos serviços:
Valor Global da Proposta:

R$                                                           -
VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS: R$ 4.506,32
4. QUADRO-DEMONSTRATIVO DO VALOR GLOBAL DA PROPOSTA
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A XX
B Campo Grande/MS
C 2020
D 12

1 Servente de Limpeza
2 5143-20
3 R$ 1.062,00
4 SEAC-STEAC/MS
5 01/jan/20

1 ( % ) VALOR (R$)
A R$                            1.062,00
B 30%
C 40% R$                                    -
D
E
F

G R$                                    -
R$                             1.062,00

2,1 ( % ) Valor ( R$ )
A 8,33% R$                                88,46
B 2,78% R$                                 29,52

11,11% R$                                117,99

2,2 ( % ) Valor ( R$ )
A 20,00% R$                               274,08
B 2,50% R$                                 34,26
C 2,00% 1,89 3,77% R$                                 51,72
D 1,50% R$                                 20,56
E 1,00% R$                                 13,70
F 0,60% R$                                   8,22

G 0,20% R$                                   2,74
H 8,00% R$                               109,63

37,57% R$                                514,91

2,3 ( % ) VALOR ( R$)
A R$                               149,48
B R$                               230,00
C R$                                   9,70
D R$                                   4,00

R$                               393,18

2 ( % ) VALOR ( R$)
2,1 R$                               117,99
2,2 R$                               514,91
2,3 R$                               393,18

R$                             1.026,08

3 ( % ) VALOR (R$)
A 0,417% R$                                   4,43
B 0,033% R$                                   0,35
C 4,350% R$                                 46,20
D 1,940% R$                                 20,60
E 0,717% R$                                   7,61
F 0,078% R$                                   0,83

7,535% R$                                 80,02

4,1 ( % ) VALOR (R$)
A 8,330% R$                                 88,46
B 1,660% R$                                 17,63
C 0,020% R$                                   0,21
D 0,329% R$                                   3,49

E 0,056% R$                                   0,59

F 0,000% R$                                    -
10,395% R$                               110,39

Licitação Nº 1/2020 Nº do Processo:

CRA/MS GERÊNCIA ADMINISTRATIVA
Discriminação dos Serviços

Razão Social:

Endereço: CNPJ:

Identificação do Serviço
Tipo de Serviço Unidade de Medida Quantidade total a contratar (em função da unidade de medida)

Servente de Limpeza Empreitada por preço global (M²) 1

Data e Horário de apresentação da proposta 00:00:00
Município
Ano do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo
Nº de meses de execução contratual

Salário Nominativo da Categoria Profissional
Categoria profissional (vinculada à execução contratual)
Data base da categoria (dia/mês/ano)

MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
Composição da Remuneração

MÃO DE OBRA
MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL
Dados para composição dos custos referentes a mão de obra

Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)
Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)

Adicional de Hora Extra no Feriado Trabalhado
Gratificação

TOTAL
MÓDULO 2 - ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS
SUBMÓDULO 2.1 - 13º SLÁRIO, FÉRIAS E ADICIONAL DE FÉRIAS

Salário Base
Adicional de Periculosidade
Adicional de Insalubridade
Adicional Noturno
Adicional de Hora Noturna Reduzida

Base de Cálculo - Percentuais insidem sobre: (Módulo 1; Sumódulo 2.1; Módulo 3; Módulo 4)        
GPS, FGTS E OUTRAS CONTRIBUIÇÕES
INSS
SALÁRIO EDUCAÇÃO
SAT X FAT

13º Salário, Férias e Adicional de Férias
13º Salário:
Férias Adicional de Férias:

TOTAL:
SUBMÓDULO 2.2 - ENCARGOS PREVIDENCICÁRIOS (GPS), (FGTS) E OUTRAS CONTRIBUIÇÕES

TOTAL
SUBMÓDULO 2.3 - BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS

BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS
Transporte
Auxílio Alimentação

SESC/SESI
SENAI/SENAC
SEBRAE
INCRA
FGTS

13º Salário, Férias e Adicional de Férias
GPS, FGTS e OUTRAS CONTRIBUIÇÕES
BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS

TOTAL:
MÓDULO 3 - PROVISÃO PARA RESCISÃO

Assistência Social Familiar
Outros

TOTAL:
QUADRO DE RESUMO DO MÓDULO 2 - ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS

ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS

Incidência dos encargos do submódulo 2.2, sobre o Aviso Prévio Trabalhado
Multa do FGTS e Contribuição Social, sobre o Aviso Prévio Trabalhado

TOTAL
MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE

SUBMÓDULO 4.1 - AUSÊNCIA LEGAIS

PROVISÃO PARA RESCISÃO
Aviso Prévio Indenizado
Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado
Multa do FGTS e Contribuição Social, sobre o Aviso Prévio Indenizado
Aviso Prévio Trabalhado

Afastamento Maternidade

Outros
TOTAL

AUSÊNCIAS LEGAIS
Férias
Ausências Legais
Licença Paternidade
Ausência por acidente de trabalho



4,2 ( % ) VALOR (R$)
A R$                                    -

R$                                    -
4 ( % ) VALOR (R$)

4,1 R$                              110,39
4,2 R$                                    -

R$                               110,39

5 ( % ) VALOR (R$)
A R$ 150,00
B R$ 0,00
C R$ 100,00
D R$ 150,00

R$ 400,00
R$ 2.678,49

6 ( % ) VALOR (R$)
A 14,58% R$ 390,52
B 17,50% R$ 468,74
C 14,25% R$ 381,68

C.1 1,650% R$ 44,20
C.2 7,600% R$ 203,57
C.3 5,000% R$ 133,92

R$                                    -
46,33% R$ 3.919,38

Valor (R$)
A R$ 1.062,00
B R$ 1.026,08

C R$ 80,02
D R$ 110,39
E R$ 400,00

R$ 2.678,49
F R$ 1.240,94

R$ 3.919,38

Tipo de Serviço
(A)

Valor Proposto
por Empregado

Empregad os por Posto (D) = (B x

I Servente de Limpe R$ 3.919,38 1 R$ 3.919,38
II R$             - R$           -

VALOR (R$)
A R$ 3.919,38
B R$ 3.919,38
C 12 R$ 47.032,52

SUBMÓDULO 4.2 - INTRAJORNADA
INTRAJORNADA

TOTAL
MÓDULO 5 - INSUMOS DIVERSOS

INSUMOS DIVERSOS
Uniforme
Materiais

Intervalo para repouso ou alimentação
TOTAL

CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE
Ausências Legais
Intrajornada

CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO
Custos Indiretos

Lucro
TRIBUTOS FEDERAIS E MUNICIPAIS (PIS/COFINS E ISS/QN)
Tributos Federais: (PIS )

Equipamentos
Utensílios

TOTAL

MÓDULO 6 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

Mão de obra vinculada à execução contratual (Valor por empregado)
Módulo 1 - Composição da Remuneração:
Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários:               Encargos         R$   823,32
Beneficios        R$   393,18Módulo 3 - Provisão para Rescisão:
Módulo 4 - Custo de Reposição do Profisisonal Ausente:

Tributos Federais: (COFINS)
Tributos Municipais: (ISS/QN);

TOTAL
2. QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO.

3. QUADRO-RESUMO DO VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS
Qtde de Postos

(E)
Valor Total do Serviço               (F) = (D x
E)

1 R$ 3.919,38

Módulo 5 - Insumos Diversos:
Subtotal ( A + B + C + D + E);

Módulo 6 - Custos Indiretos,  Lucro e Tributos:
VALOR TOTAL POR EMPREGADO:

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA
DESCRIÇÃO

Valor proposto por unidade de medida
Valor mensal dos serviços:
Valor Global da Proposta:

R$                                                           -
VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS: R$ 3.919,38
4. QUADRO-DEMONSTRATIVO DO VALOR GLOBAL DA PROPOSTA



476923.001565/2020-02

A XX
B Campo Grande/MS
C 2020
D 12

1 Recepção
2 4221-05
3 R$ 1.062,00
4 SEAC-STEAC/MS
5 01/jan/20

1 ( % ) VALOR (R$)
A R$                            1.062,00
B 30%
C 40% R$                                    -
D
E
F

G R$                               107,46
R$                             1.169,46

2,1 ( % ) Valor ( R$ )
A 8,33% R$                                97,42
B 2,78% R$                                 32,51

11,11% R$                                129,93

2,2 ( % ) Valor ( R$ )
A 20,00% R$                               301,81
B 2,50% R$                                 37,73
C 2,00% 1,89 3,77% R$                                 56,95
D 1,50% R$                                 22,64
E 1,00% R$                                 15,09
F 0,60% R$                                   9,05

G 0,20% R$                                   3,02
H 8,00% R$                               120,73

37,57% R$                                567,02

2,3 ( % ) VALOR ( R$)
A R$                               149,48
B R$                               230,00
C R$                                   9,70
D R$                                   4,00

R$                               393,18

2 ( % ) VALOR ( R$)
2,1 R$                               129,93
2,2 R$                               567,02
2,3 R$                               393,18

R$                             1.090,12

3 ( % ) VALOR (R$)
A 0,417% R$                                   4,88
B 0,033% R$                                   0,39
C 4,350% R$                                 50,87
D 1,940% R$                                 22,69
E 0,717% R$                                   8,39
F 0,078% R$                                   0,91

7,535% R$                                 88,12

4,1 ( % ) VALOR (R$)
A 8,330% R$                                 97,42
B 1,660% R$                                 19,41
C 0,020% R$                                   0,23
D 0,329% R$                                   3,85

E 0,056% R$                                   0,65

F 0,000% R$                                    -
10,395% R$                               121,57

Licitação Nº 1/2020 Nº do Processo:

CRA/MS GERÊNCIA ADMINISTRATIVA
Discriminação dos Serviços

Razão Social:

Endereço: CNPJ:

Identificação do Serviço
Tipo de Serviço Unidade de Medida Quantidade total a contratar (em função da unidade de medida)

Recepção Empreitada por preço global (M²) 1

Data e Horário de apresentação da proposta 00:00:00
Município
Ano do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo
Nº de meses de execução contratual

Salário Nominativo da Categoria Profissional
Categoria profissional (vinculada à execução contratual)
Data base da categoria (dia/mês/ano)

MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
Composição da Remuneração

MÃO DE OBRA
MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL
Dados para composição dos custos referentes a mão de obra

Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)
Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)

Adicional de Hora Extra no Feriado Trabalhado
Gratificação

TOTAL
MÓDULO 2 - ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS
SUBMÓDULO 2.1 - 13º SLÁRIO, FÉRIAS E ADICIONAL DE FÉRIAS

Salário Base
Adicional de Periculosidade
Adicional de Insalubridade
Adicional Noturno
Adicional de Hora Noturna Reduzida

Base de Cálculo - Percentuais insidem sobre: (Módulo 1; Sumódulo 2.1; Módulo 3; Módulo 4)           R$                            1.509,07
GPS, FGTS E OUTRAS CONTRIBUIÇÕES
INSS
SALÁRIO EDUCAÇÃO
SAT X FAT

13º Salário, Férias e Adicional de Férias
13º Salário:
Férias Adicional de Férias:

TOTAL:
SUBMÓDULO 2.2 - ENCARGOS PREVIDENCICÁRIOS (GPS), (FGTS) E OUTRAS CONTRIBUIÇÕES

TOTAL
SUBMÓDULO 2.3 - BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS

BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS
Transporte
Auxílio Alimentação

SESC/SESI
SENAI/SENAC
SEBRAE
INCRA
FGTS

13º Salário, Férias e Adicional de Férias
GPS, FGTS e OUTRAS CONTRIBUIÇÕES
BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS

TOTAL:
MÓDULO 3 - PROVISÃO PARA RESCISÃO

Assistência Social Familiar
Outros

TOTAL:
QUADRO DE RESUMO DO MÓDULO 2 - ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS

ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS

Incidência dos encargos do submódulo 2.2, sobre o Aviso Prévio Trabalhado
Multa do FGTS e Contribuição Social, sobre o Aviso Prévio Trabalhado

TOTAL
MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE

SUBMÓDULO 4.1 - AUSÊNCIA LEGAIS

PROVISÃO PARA RESCISÃO
Aviso Prévio Indenizado
Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado
Multa do FGTS e Contribuição Social, sobre o Aviso Prévio Indenizado
Aviso Prévio Trabalhado

Afastamento Maternidade

Outros
TOTAL

AUSÊNCIAS LEGAIS
Férias
Ausências Legais
Licença Paternidade
Ausência por acidente de trabalho



4,2 ( % ) VALOR (R$)
A R$                                    -

R$                                    -
4 ( % ) VALOR (R$)

4,1 R$                              121,57
4,2 R$                                    -

R$                               121,57

5 ( % ) VALOR (R$)
A R$                                60,00
B R$                                    -
C R$                                    -
D R$                                    -

R$                                 60,00
R$                            2.529,27

6 ( % ) VALOR (R$)
A 12,40% R$ 313,63
B 10,20% R$ 257,99
C 14,25% R$ 360,42

C.1 1,650% R$ 41,73
C.2 7,600% R$ 192,22
C.3 5,000% R$ 126,46

R$                                    -
36,85% R$ 3.461,38

Valor (R$)
A R$ 1.169,46
B R$ 1.090,12
C R$ 88,12
D R$ 121,57
E R$ 60,00

R$ 2.529,27
F R$ 932,04

R$ 3.461,38

Tipo de Serviço
(A)

Valor Proposto
por Empregado

Empregad os por Posto (D) = (B x

I Recepção R$ 3.461,38 1 R$ 3.461,38
II R$             - R$           -

VALOR (R$)
A R$ 3.461,38
B R$ 3.461,38
C 12 R$ 41.536,56

SUBMÓDULO 4.2 - INTRAJORNADA
INTRAJORNADA

TOTAL
MÓDULO 5 - INSUMOS DIVERSOS

INSUMOS DIVERSOS
Uniforme
Materiais

Intervalo para repouso ou alimentação
TOTAL

CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE
Ausências Legais
Intrajornada

CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO
Custos Indiretos

Lucro
TRIBUTOS FEDERAIS E MUNICIPAIS (PIS/COFINS E ISS/QN)
Tributos Federais: (PIS )

Equipamentos
Utensílios

TOTAL

MÓDULO 6 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

Mão de obra vinculada à execução contratual (Valor por empregado)
Módulo 1 - Composição da Remuneração:
Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários:               Encargos         R$   906,63
Módulo 3 - Provisão para Rescisão:
Módulo 4 - Custo de Reposição do Profisisonal Ausente:

Tributos Federais: (COFINS)
Tributos Municipais: (ISS/QN);

TOTAL
2. QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO.

3. QUADRO-RESUMO DO VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS
Qtde de Postos

(E)
Valor Total do Serviço               (F) = (D x
E)

1 R$ 3.461,38

Módulo 5 - Insumos Diversos:
Subtotal ( A + B + C + D + E);

Módulo 6 - Custos Indiretos,  Lucro e Tributos:
VALOR TOTAL POR EMPREGADO:

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA
DESCRIÇÃO

Valor proposto por unidade de medida
Valor mensal dos serviços:
Valor Global da Proposta:

R$                                                           -
VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS: R$ 3.461,38
4. QUADRO-DEMONSTRATIVO DO VALOR GLOBAL DA PROPOSTA
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 Diretoria Administra�va e Financeira 

Rua Bodoquena, 16, Campo Grande/MS, CEP 79008-290 
Telefone: (67) 3316-0300 - www.crams.org.br

Mapa nº 0677212/2020/CRA-MS

 

COMPARATIVO DE PREÇOS 

Item Postos Qtde.

Brilhar Prestadora de Serviços

CNPJ: 10.648.254/0001-74

Grupo Prime Brasil

CNPJ: 12.109.814/0001-48

Total Serviç

CNPJ: 15.48

valor mensal Valor Anual valor mensal Valor Anual valor mensa
1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO NÍVEL III1 1 R$ 3.865,78 R$ 46.389,36 R$ 4.720,81 R$ 56.649,72 R$ 4.932,36
2 AUXILIAR DE LIMPEZA 1 R$ 5.104,17 R$ 61.250,04 R$ 3.046,10 R$ 36.553,20 R$ 3.607,86
3 RECEPCIONISTA 1 R$ 3.611,80 R$ 48.341,60 R$ 3.300,68 R$ 39.608,16 R$ 3.471,66

 

MEDIA DE  DE PREÇOS  POR POSTO
Item Posto Qtde. Valor Médio Mensal Valor Médio Anual

1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO NÍVEL III1 1 R$ 4.506,32 R$ 54.075,80
2 AUXILIAR DE LIMPEZA 1 R$ 3.919,38 R$ 47.032,52
3 RECEPCIONISTA 1 R$ 3.461,38 R$ 41.536,56

VALOR  MÉDIO TOTAL R$ 11.887,08 R$ 142.644,88

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Gomes Soares, Diretor(a), em 20/11/2020, às 20:43, conforme horário oficial de Brasília.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site sei.cfa.org.br/conferir, informando o código verificador 0677212 e o código CRC 9A3ED4A1.

Referência: Caso responda este E-mail, indicar expressamente o Processo nº 476923.001565/2020-02 SEI nº 0677212

Criado por marcelo.gomes, versão 2 por marcelo.gomes em 20/11/2020 20:04:43.

https://sei.cfa.org.br/conferir
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 Compras 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2020

ANEXO III - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2020 - SERVIÇOS

 
IDENTIFICAÇÃO____________________________________________________________________________________________

RAZÃO SOCIAL __________________________________________________

ENDEREÇO  
 UF CEP

TELEFONE (    )
E-MAIL  

 
ITEM/LOTE 1 DESCRIÇÃO COMPLETA QUANTIDADE PREÇOS UNITÁRIOS PREÇOS MENSAIS PREÇOS GLOBAIS

01      
02      
03      

 
 

CUSTOS DECORRENTES DA EXECUÇÃO CONTRATUAL
 
 
 

INDICAÇÃO DOS SINDICATOS, ACORDOS, CONVENÇÕES OU DISSÍDIOS COLETIVOS DE TRABALHO
 
 

QUANTIDADE DE PESSOAL
FUNÇÃO QUANTIDADE

  
  
  

 
RELAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
MATERIAL QUANTIDADE ESPECIFICAÇÃO

   
 

OUTRA INFORMAÇÕES IMPORTANTES
 
 
 
 

 

 

Valor da proposta R$: __________________ (em valores numéricos e por extenso).

                     

Na proposta de preço estão inclusos todos os custos necessários ao atendimento do objeto, inclusive impostos diretos e
indiretos, obrigações trabalhistas e previdenciárias, taxas, transportes, garan�a, e seguros incidentes ou que venham a incidir sobre o
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fornecimento.

 

Informações bancárias para pagamento
Banco (Nome e Número): ______________________

Agência: ______________________
Conta: ______________________

 

 

(local)                                              ,             /                   /2020

 

_________________________________________

Carimbo / Assinatura licitante

 

Obs.¹ Ao u�lizar os modelos do CRA-MS, subs�tuir os �mbres pelos da empresa licitante.

Obs.² Os modelos são assinados pelos colaborador(a) elaborador(a).

 

 

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Gomes Soares, Diretor(a), em 20/11/2020, às 13:51, conforme horário oficial de Brasília.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site sei.cfa.org.br/conferir, informando o código verificador 0676800 e o código CRC
1303C149.

Referência: Processo nº 476923.001565/2020-02 SEI nº 0676800

Criado por marcelo.gomes, versão 3 por marcelo.gomes em 20/11/2020 13:50:20.

https://sei.cfa.org.br/conferir
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2020

ANEXO V - MODELOS DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS E TERMO DE VISTORIA

MODELO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
Atestamos / declaramos que a empresa ............................................................................., inscrita no CNPJ nº ..........................................., e inscrição

estadual nº ..........................................., estabelecida na ..........................................................., bairro ........................, cidade de ............................., estado
de .........................., executa ou executou os serviços de _______________ (discriminar com a mesma natureza dos serviços exigidos na presente licitação),

para este órgão, com um total de...(quan�dades, valores e demais dados técnicos, tudo por extenso).
 

Atestamos / Declaramos, ainda, que os compromissos assumidos pela empresa citada foram cumpridos sa�sfatoriamente (....se foram cumpridos os
prazos de execução, e a qualidade dos serviços...) nada constando em nossos arquivos que a desabone comercial ou tecnicamente.

 
Local, data e assinatura do responsável pela declarante

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Declaro que a empresa ___________________________________________________, inscrita no CNPJ (MF) no ____________________, inscrição
estadual no ________________________, estabelecida em __________________________, possui os seguintes contratos firmados com a inicia�va

privada e a Administração Pública:
 

Nome do Órgão/Empresa Vigência do Contrato Valor total do Contrato*
   
   
   
   
   

 
 

Valor total dos Contratos R$ __________________________
 
 

Local e data
 

_____________________________________________
Assinatura e carimbo do emissor

 
 

Observação: Nota 1: Além dos nomes dos órgãos/empresas, o licitante deverá informar também o endereço completo dos órgãos/empresas, com os quais
tem contratos vigentes.

Nota 2: *Considera-se o valor remanescente do contrato, excluindo o já executado.

 

MODELO DE TERMO DE VISTORIA OU DECLARAÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA
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Declaramos para os devidos fins que a Empresa ____________________________________, através do seu Representante legalmente cons�tuído
_______________, RG nº _________________, CPF _______________________, vistoriou o local de prestação dos serviços objeto do Pregão nº 01/2020
na sua totalidade, estando de posse de todas as informações rela�vas à sua execução, não podendo alegar posteriormente o desconhecimento de fatos

evidentes à época da vistoria para solicitar qualquer alteração do valor do Contrato que vier a ser celebrado posteriormente.
Observações encontradas:

 
 

1. se não houver observação, consignar no espaço des�nado, a expressão “sem alteração”.

OU
 

Declaramos para os devidos fins que a Empresa ____________________________________, através do seu Representante legalmente cons�tuído
_______________, RG nº _________________, CPF _______________________, assume a responsabilidade pela não verificação do local de prestação
dos serviços objeto do Pregão nº 01/2020, tendo pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, assumindo total

responsabilidade por este fato, declarando ainda que não u�lizará da ausência de vistoria do local de prestação dos serviços para quaisquer
ques�onamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou financeiras com a contratante

 
 

____________________________________

Assinatura do Responsável Legal

Data e Local
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE INSTALARÁ ESCRITÓRIO NA CIDADE DE CAMPO GRANDE
A empresa _____________________________, inscrita no CNPJ n° ___________________, declara que instalará escritório no município de Campo

Grande, MS, em ambiente adequado (mínimo uma sala), contendo, pelo menos, os seguintes recursos: 01 (um) telefone fixo; computador com acesso à
internet, mesas e cadeiras suficientes para o preposto e pelo menos mais 01 (um) funcionário, cujo local estará sempre funcionando nos dias úteis, no

horário comercial. O mesmo será instalado no prazo máximo de 60 (sessenta) dias a contar a par�r da vigência do contrato.
____________________________________

Assinatura do Responsável Legal

Data e Local

Obs.¹ Ao u�lizar os modelos do CRA-MS, subs�tuir os �mbres pelos da empresa licitante.

Obs.² Os modelos são assinados pelos colaborador(a) elaborador(a).

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Gomes Soares, Diretor(a), em 20/11/2020, às 14:10, conforme horário oficial de Brasília.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site sei.cfa.org.br/conferir, informando o código verificador 0676835 e o código CRC
17F2AECB.

Referência: Processo nº 476923.001565/2020-02 SEI nº 0676835

Criado por marcelo.gomes, versão 4 por marcelo.gomes em 20/11/2020 14:09:54.

https://sei.cfa.org.br/conferir
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CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CELEBRADO ENTRE O CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL E A
EMPRESA XXXX.

 

Pelo presente instrumento par�cular o CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL – CRA/MS, com
sede na Rua Bodoquena, n.º 16 – Bairro Amambaí, em Campo Grande – MS, inscrito no CNPJ sob o nº 73.800.260/0001-15, Autarquia Federal
criada pela Lei nº 4.769/65, neste ato representado por seu Presidente, Adm. Rogério Elói Gomes Bezerra, portador do CPF nº 963.027.981-
91, domiciliado, na cidade de Campo Grande - MS, doravante designado de CONTRATANTE e, de outro lado a empresa XXXXXXX inscrita no
CNPJ/MF sob o número XXXXXXXXX, com sede e foro axxxxxxxxxxxxxxxxx - CEP xxxxxxxxxx, representada na forma de seus atos cons�tu�vos,
doravante designada CONTRATADA, e, em decorrência da adjudicação objeto do Processo nº 476923.001565/2020-02, celebram
este CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, com fundamento na Lei n° 8.666, de 21.06.93, em sua atual redação e demais legislação
correlata, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados de apoio
administra�vo, técnico e operacional, de forma con�nuada, dos serviços de: Auxiliar Administra�vo Nível III, Recepcionista e Auxiliar de
Limpeza a serem executados nas dependências do Conselho Regional de Administração de Mato Grosso do Sul.

1.2. Descrição detalhada do objeto da contratação:

  
Lote 01

ITEM CÓDIGO
CATSER DESCRIÇÃO ESPECÍFICA DO ITEM (OBJETO) Quan�dade VALOR UNITÁRIO MENSAL

1.3. Especificações do Objeto .

1.3.1. Os profissionais indicados pela CONTRATADA deverão cumprir todas as normas gerais a seguir relacionadas, e ainda as
atribuições específicas de cada serviço contratado, conforme consta das especificações técnicas deste documento:

1.3.1.1. Ser pontual e permanecer no posto de trabalho determinado, ausentando-se apenas quando subs�tuído(a) por outro(a)
profissional ou quando autorizado pela chefia ou pelo supervisor;

1.3.1.2. Apresentar-se devidamente iden�ficado(a) por crachá, uniformizado(a), asseado(a), barbeado e com unhas aparadas;

1.3.1.3. Manter cabelos cortados e/ou presos;

1.3.1.4. Cumprir as normas de segurança para acesso às dependências da CONTRATANTE;

1.3.1.5. Comunicar à autoridade competente qualquer irregularidade verificada;

1.3.1.6. Observar normas de comportamento profissional e técnicas de atendimento ao público;

1 5380 AUXILIAR ADMINISTRATIVO NÍVEL III 1 R$ xx
2 25194 AUXILIAR DE LIMPEZA 1 R$ xx
3 8729 RECEPCIONISTA 1 R$ xx
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1.3.1.7. Cumprir as normas internas do órgão;

1.3.1.8. Entrar em áreas reservadas somente em caso de emergência ou quando devidamente autorizado;

1.3.1.9. Zelar pela preservação do patrimônio da CONTRATANTE sob sua responsabilidade, mantendo a higiene, a organização e a
aparência do local de trabalho, solicitando a devida manutenção, quando necessário;

1.3.1.10. Operar, sempre que necessário e de forma adequada, equipamentos e sistemas informa�zados disponíveis para a execução
dos serviços;

1.3.1.11. Solicitar apoio técnico junto às unidades competentes da CONTRATANTE para solucionar falhas em máquinas e equipamentos;

1.3.1.12. Conhecer a missão do posto que ocupa, assim como a forma de u�lização dos equipamentos colocados à sua disposição;

1.3.1.13. Assumir o posto com todos os acessórios necessários para o bom desempenho do trabalho;

1.3.1.14. Receber/passar o serviço ao assumir/deixar o posto, relatando todas as situações encontradas, bem como as ordens e
orientações recebidas;

1.3.1.15. Guardar sigilo de assuntos dos quais venha a ter conhecimento em virtude do serviço;

1.3.1.16. Manter atualizada a documentação u�lizada no posto;

1.3.1.17. Buscar orientação com seu superior, em caso de dificuldades no desempenho das a�vidades, repassando-lhe o problema;

1.3.1.18. Adotar todas as providências ao seu alcance para sanar irregularidades ou agir em casos emergenciais;

1.3.1.19. Levar ao conhecimento do superior, imediatamente, qualquer informação considerada importante;

1.3.1.20. Ocorrendo desaparecimento de material, comunicar o fato imediatamente à chefia e/ou superior hierárquico, lavrando
posteriormente a ocorrência por escrito;

1.3.1.21. Promover o recolhimento de objetos e/ou valores encontrados nas dependências da CONTRATANTE, providenciando para que
sejam encaminhados à Segurança ou ao seu superior;

1.3.1.22. Evitar tratar de assuntos par�culares ou que não tenham afinidade com o serviço desempenhado, durante o horário de
trabalho, a fim de evitar o comprome�mento e interrupções desnecessárias no atendimento;

1.3.1.23. Evitar confrontos com empregados ou outros prestadores de serviço e visitantes da CONTRATANTE;

1.3.1.24. Tratar a todos com urbanidade;

1.3.1.25. Não abordar autoridades ou empregados para tratar de assuntos par�culares, de serviço ou a�nentes ao contrato, exceto se
for membro da fiscalização;

1.3.1.26. Não par�cipar, no âmbito da CONTRATANTE, de grupos de manifestações ou reivindicações, evitando espalhar boatos ou tecer
comentários desairosos ou desrespeitosos rela�vos a outras pessoas

1.3.2. Descrição detalhada dos serviços a serem executados por função, incluso mão-de-obra, fornecimento de Insumos - Uniformes
e Insumos - Equipamentos de Proteção Individual necessários e adequados à execução dos serviços:

AUXILIAR ADMINISTRATIVO NÍVEL III - CBO 4110-10- DESCRIÇÃO SUMÁRIA:

Auxiliar o Supervisor Administra�vo executando serviços administra�vos de ordem geral em apoio à área Administra�va, como: atender
usuários, fornecendo e recebendo informações, tratar de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos
mesmos, preparar relatórios e planilhas, conferência visual de documentos, organização do arquivo, distribuição interna de documentos,
atendimento telefônico, digitação, confecção de documentos, acompanhamento de serviços externos e demais a�vidades inerentes ao cargo.

Jornada de Trabalho: 40 (quarenta) horas semanais. Os horários da Jornada de trabalho poderão sofrer alterações de acordo com a
conveniência e interesse do Conselho Regional de Administração de Mato Grosso do Sul, mediante comunicação escrita com
antecedência de 01 (um) dia ú�l.

Insumos - Uniformes: a empresa contratada deverá fornecer o seguinte uniforme no início da prestação de serviços, de acordo com o
cargo/função do empregado, sem qualquer ônus para a contratante ou para este, e a cada 06 (seis) meses. Deverá subs�tuí-los sempre
que  apresentarem defeitos ou desgastes, independente do prazo mínimo estabelecido. O uniforme é cons�tuído pelos seguintes itens:

- 3 (três) camisetas de manga curta, lisa, confeccionada em malha fria;

- 1 (um) crachá de iden�ficação: o crachá é de uso obrigatório e deverá ser fornecido pela Contratada, e subs�tuído assim que apresentar
qualquer defeito, não podendo em hipótese alguma o funcionário exercer suas a�vidades sem estar devidamente iden�ficado por esse
instrumento laboral.

Insumos - Equipamentos de Proteção Individual: Não se aplica para essa função.

Orientações para o desenvolvimento das a�vidades: apresentar-se e permanecer devidamente uniformizado(a) no posto de trabalho e
com aparência adequada ao serviço, primar pelo discreto, educado, eficiente, é�co e imparcial tratamento a ser dispensado às pessoas
do setor de trabalho e ao público em geral que se dirige à Ins�tuição e observar as normas de comportamento profissional e as técnicas
de atendimento ao público, bem como cumprir as normas internas do órgão.

Requisito mínimo para o cargo: Ensino Médio
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A�vidades Específicas:

Elaborar, transcrever, conferir e/ou formatar relatórios, planilhas, memorandos, o�cios e demais correspondências, de acordo com os
dados fornecidos pela CONTRATANTE;

Operar microcomputadores;

Preparar relatórios de acompanhamento de trabalhos relacionados à área de atuação;

Acompanhar, registrar e divulgar a publicação de atos norma�vos, bem como sua validade, relacionados à área de atuação;

Subsidiar os colaboradores nos assuntos relacionados à área de atuação;

Prestar apoio administra�vo em reuniões internas, compilando e transcrevendo os assuntos tratados;

Conferir documentos elaborados pelos colaboradores, observando os elementos necessários à decisão superior;

Realizar pesquisas em norma�vos e publicações especializadas, bem como o acompanhamento de validade de documentos legais, com
vistas ao fornecimento de subsídios aos servidores nos assuntos relacionados à área de atuação;

Redigir e arquivar correspondências e documentos de ro�na;

Auxiliar nos trabalhos de classificação, codificação, e catalogação de papéis e documentos;

Auxiliar na fiscalização dos contratos administra�vos;

Executar as demais a�vidades inerentes ao cargo e necessárias ao bom desempenho do trabalho.

Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional.

AUXILIAR DE LIMPEZA - CBO 5143-20- DESCRIÇÃO SUMÁRIA:

Recepcionar, orientar e encaminhar membros da comunidade e/ou visitantes, anotar e repassar recados, receber e transmi�r mensagens
telefônicas

Jornada de Trabalho: 44 (quarenta e quatro) horas semanais. Os horários da Jornada de trabalho poderão sofrer alterações de acordo
com a conveniência e interesse do Conselho Regional de Administração de Mato Grosso do Sul, mediante comunicação escrita com
antecedência de 01 (um) dia ú�l.

Insumos - Uniformes: a empresa contratada deverá fornecer o seguinte uniforme no início da prestação de serviços, de acordo com o
cargo/função do empregado, sem qualquer ônus para a contratante ou para este, e a cada 06 (seis) meses. Deverá subs�tuí-los sempre
que  apresentarem defeitos ou desgastes, independente do prazo mínimo estabelecido. O uniforme é cons�tuído pelos seguintes itens:

Descrição básica dos uniformes:

- BLUSA: com bolso superior esquerdo, mangas curtas e/ou longas, com insígnia da empresa;

- CALÇA: confeccionada em tecido brim na cor da camisa;

- CALÇADO: adequado para a prestação do serviço conforme normas da segurança do trabalho

- Crachá de iden�ficação: o crachá é de uso obrigatório e deverá ser fornecido pela Contratada, e subs�tuído assim que apresentar
qualquer defeito, não podendo em hipótese alguma o funcionário exercer suas a�vidades sem estar devidamente iden�ficado por esse
instrumento laboral.

Insumos - Equipamentos de Proteção Individual: A contratada fica obrigada a fornecer, gratuitamente, ao pessoal sob sua
responsabilidade o Equipamento de Proteção Individual – EPI, adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento.

Orientações para o desenvolvimento das a�vidades: apresentar-se e permanecer devidamente uniformizado(a) no posto de trabalho e
com aparência adequada ao serviço, primar pelo discreto, educado, eficiente, é�co e imparcial tratamento a ser dispensado às pessoas
do setor de trabalho e ao público em geral que se dirige à Ins�tuição e observar as normas de comportamento profissional e as técnicas
de atendimento ao público, bem como cumprir as normas internas do órgão.

Requisito mínimo para o cargo: Ensino Fundamental

A�vidades Específicas:  OS SERVIÇOS SERÃO EXECUTADOS PELA EMPRESA NA SEGUINTE FREQUÊNCIA:

DIARIAMENTE, UMA VEZ, QUANDO NÃO EXPLICITADO:

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

Remover capachos e tapetes procedendo a sua limpeza e aspirando o pó;

 Varrer, remover manchas e lustrar os pisos encerados de madeira;

 Varrer, passar pano úmido e polir os balcões e os pisos vinílicos, de mármore, cerâmicos, de marmorite e emborrachados;

Varrer os pisos de cimento;

Abastecer com papel toalha, papel higiênico e  sabonete líquido os sanitários, quando necessário;
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Re�rar o pó dos telefones com flanela e produtos adequados;

 Passar pano úmido com álcool nos tampos das mesas e assentos dos refeitórios antes e após as refeições;

 Executar demais serviços considerados necessários à frequência diária.

DIARIAMENTE, DUAS VEZES, QUANDO NÃO EXPLICITADO:

 Efetuar a lavagem de bacias, assentos e pias dos sanitários com saneante domissanitário desinfetante;

Limpar com saneantes domissanitários os pisos dos sanitários, copas e outras áreas molhadas; e re�rar o lixo, acondicionando-o em
sacos plás�cos de cem litros, removendo-os para local indicado pela Administração.

SEMANALMENTE, UMA VEZ, QUANDO NÃO EXPLICITADO:

Limpar atrás dos móveis, armários e arquivos;

Limpar, com produtos adequados, divisórias e portas reves�das de fórmica;

Lustrar todo o mobiliário envernizado com produto adequado e passar flanela nos móveis encerados;

Limpar, com produto apropriado, as forrações de couro ou plás�co em assentos e poltronas;

Limpar e polir todos os metais, como válvulas, registros, sifões, fechaduras, etc.;

Lavar os balcões e os pisos vinílicos, de mármore, cerâmicos, de marmorite e emborrachados com detergente, encerar e lustrar;

Passar pano úmido com saneantes domissanitários nos telefones;

Re�rar o pó e resíduos, com pano úmido, dos quadros em geral; e

Executar demais serviços considerados necessários à frequência semanal.

SEMANALMENTE, DUAS VEZES, QUANDO NÃO EXPLICITADO:

Limpar os espelhos com pano umedecido em álcool.

MENSALMENTE, UMA VEZ:

Limpar todas as luminárias por dentro e por fora;

Limpar forros, paredes e rodapés;

Limpar cor�nas, com equipamentos e acessórios adequados;

 Limpar persianas com produtos adequados;

Remover manchas de paredes;

Limpar, engraxar e lubrificar portas, grades, basculantes, caixilhos, janelas de ferro (de malha, enrolar, pantográfica, correr, etc.); e

Efetuar revisão minuciosa de todos os serviços prestados durante o mês.

QUINZENALMENTE, UMA VEZ:

Limpar todos os vidros (face interna), aplicando-lhes produtos an�embaçantes.

RECEPCIONISTA – CBO 4221-05- DESCRIÇÃO SUMÁRIA:

Recepcionar, orientar e encaminhar membros da comunidade e/ou visitantes, anotar e repassar recados, receber e transmi�r mensagens
telefônicas

Jornada de Trabalho: 44 (quarenta e quatro) horas semanais. Os horários da Jornada de trabalho poderão sofrer alterações de acordo
com a conveniência e interesse do Conselho Regional de Administração de Mato Grosso do Sul, mediante comunicação escrita com
antecedência de 01 (um) dia ú�l.

Insumos - Uniformes: a empresa contratada deverá fornecer o seguinte uniforme no início da prestação de serviços, de acordo com o
cargo/função do empregado, sem qualquer ônus para a contratante ou para este, e a cada 06 (seis) meses. Deverá subs�tuí-los sempre
que  apresentarem defeitos ou desgastes, independente do prazo mínimo estabelecido. O uniforme é cons�tuído pelos seguintes itens:

- 3 (três) camisetas de manga curta, lisa, confeccionada em malha fria;

- 1 (um) crachá de iden�ficação: o crachá é de uso obrigatório e deverá ser fornecido pela Contratada, e subs�tuído assim que apresentar
qualquer defeito, não podendo em hipótese alguma o funcionário exercer suas a�vidades sem estar devidamente iden�ficado por esse
instrumento laboral.

Insumos - Equipamentos de Proteção Individual: Não se aplica para essa função.

Orientações para o desenvolvimento das a�vidades: apresentar-se e permanecer devidamente uniformizado(a) no posto de trabalho e
com aparência adequada ao serviço, primar pelo discreto, educado, eficiente, é�co e imparcial tratamento a ser dispensado às pessoas
do setor de trabalho e ao público em geral que se dirige à Ins�tuição e observar as normas de comportamento profissional e as técnicas
de atendimento ao público, bem como cumprir as normas internas do órgão.

Requisito mínimo para o cargo: Ensino Médio
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A�vidades Específicas:

Recepcionar, orientar e encaminhar membros da comunidade e visitantes procurando iden�ficá-los, averiguando suas pretensões para
prestar-lhes informações quanto ao setor procurado;

Receber e transmi�r mensagens telefônicas;

Anotar recados;

U�lizar recursos de informá�ca;

Auxiliar em tarefas simples rela�vas às a�vidades de administração, para atender solicitações e necessidades da unidade;

Conferir as quan�dades e especificações dos materiais solicitados e distribuí-los nas unidades;

Encaminhar ao setor competente os documentos pessoais dos funcionários;

Executar pedidos de compras de material de consumo e permanente para execução das a�vidades do setor;

Receber, coletar, armazenar e distribuir: acervo, correspondência, documentos, mensagens, encomendas, volumes, e outros, interna e
externamente;

Organizar, manter e disponibilizar os acervos bibliográficos para docentes, técnicos e alunos;

Atendimento ao usuário interno e externo;

Auxiliar na recuperação de materiais bibliográficos;

Receber e assinar recibo de material de consumo, correios, reprografia e outros;

Coletar assinaturas de documentos diversos de acordo com as necessidades da unidade;

Auxiliar nas a�vidades de ensino, pesquisa e extensão;

Proibir a u�lização do Posto de serviço para guarda de objetos estranhos ao local, de bens de servidores, de empregados ou de
terceiros;

Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

2.1. DA CONTRATANTE:

2.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos
de sua proposta;

2.1.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por Colaborador especialmente designado, anotando em registro
próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;

2.1.3. No�ficar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da
execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, cer�ficando-se que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas;

2.1.4. Não permi�r que os empregados da Contratada realizem horas extras, exceto em caso de comprovada necessidade de serviço,
formalmente jus�ficada pela autoridade do órgão para o qual o trabalho seja prestado e desde que observado o limite da legislação
trabalhista;

2.1.5. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas neste Termo de Referência;

2.1.6. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da contratada, no que couber, em conformidade
com o item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017.

2.1.7. Não pra�car atos de ingerência na administração da Contratada, tais como:

2.1.7.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis
por ela indicados, exceto quando o objeto da contratação previr o atendimento direto, tais como nos serviços de recepção e apoio ao usuário;

2.1.7.2. direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

2.1.7.3. promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, mediante a u�lização destes em a�vidades dis�ntas
daquelas previstas no objeto da contratação e em relação à função específica para a qual o trabalhador foi contratado; e

2.1.7.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do próprio órgão ou en�dade responsável pela
contratação, especialmente para efeito de concessão de diárias e passagens.

2.1.8. Fiscalizar mensalmente, por amostragem, o cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS,
especialmente:

2.1.8.1. A concessão de férias remuneradas e o pagamento do respec�vo adicional, bem como de auxílio-transporte, auxílio-
alimentação e auxílio-saúde, quando for devido;

2.1.8.2. O recolhimento das contribuições previdenciárias e do FGTS dos empregados que efe�vamente par�cipem da execução dos
serviços contratados, a fim de verificar qualquer irregularidade;

2.1.8.3. O pagamento de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados dispensados até a data da ex�nção do contrato.
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2.1.9.  Analisar os termos de rescisão dos contratos de trabalho do pessoal empregado na prestação dos serviços no prazo de 30
(trinta) dias, prorrogável por igual período, após a ex�nção ou rescisão do contrato.

2.1.10.  Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato;

2.1.11. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento;

2.1.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da preferência estabelecida pelo
art. 3º, § 5º, da Lei nº 8.666, de 1993.

2.1.13. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, apresentem condições adequadas ao
cumprimento, pela contratada, das normas de segurança e saúde no trabalho, quando o serviço for executado em suas dependências, ou em
local por ela designado.

2.2. DA CONTRATADA:

2.2.1. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, com a alocação dos
empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer e u�lizar os materiais e equipamentos,
ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quan�dade mínimas especificadas neste Termo de Referência e em sua proposta.

2.2.2. Reparar, corrigir, remover ou subs�tuir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato,
os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados.

2.2.3. Manter a execução do serviço nos horários fixados pela Administração.

2.2.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado
à União ou à en�dade federal, devendo ressarcir imediatamente a Administração em sua integralidade, ficando a Contratante autorizada
a descontar da garan�a, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos.

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

2.2.6. Vedar a u�lização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público ocupante de cargo
em comissão ou função de confiança no órgão Contratante, nos termos do ar�go 7° do Decreto n° 7.203, de 2010.

2.2.7. As empresas contratadas que sejam regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) deverão apresentar a
seguinte documentação no primeiro mês de prestação dos serviços, conforme alínea "g" do item 10.1 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n.
5/2017:

2.2.7.1. Relação dos empregados, contendo nome completo, cargo ou função, salário, horário do posto de trabalho, números
da carteira de iden�dade (RG) e da inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), com indicação dos responsáveis técnicos pela execução
dos serviços, quando for o caso;

2.2.7.2. Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) dos empregados admi�dos e dos responsáveis técnicos pela execução
dos serviços, quando for o caso, devidamente assinada pela contratada;

2.2.7.3. Exames médicos admissionais dos empregados da contratada que prestarão os serviços;

2.2.7.4. Declaração de responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitação dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes
do contrato;

2.2.7.5. Os documentos acima mencionados deverão ser apresentados para cada novo empregado que se vincule à prestação
do contrato administra�vo. De igual modo, o desligamento de empregados no curso do contrato de prestação de serviços deve ser
devidamente comunicado, com toda a documentação per�nente ao empregado dispensado, à semelhança do que se exige quando do
encerramento do contrato administra�vo.

2.2.8. Apresentar relação mensal dos empregados que expressamente optarem por não receber o vale transporte.

2.2.9. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, a empresa
contratada cujos empregados vinculados ao serviço sejam regidos pela CLT deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato,
até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos:

2.2.9.1. Prova de regularidade rela�va à Seguridade Social;

2.2.9.2. Cer�dão conjunta rela�va aos tributos federais e à Dívida A�va da União;

2.2.9.3. Cer�dões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Distrital e Municipal do domicílio ou sede do contratado;

2.2.9.4. Cer�dão de Regularidade do FGTS – CRF; e

2.2.9.5. Cer�dão Nega�va de Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme alínea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017.

2.2.9.6. Subs�tuir, de forma imediata, em caso de eventual ausência, tais como faltas e licenças, o empregado posto a serviço
da Contratante, devendo iden�ficar previamente o respec�vo subs�tuto ao Fiscal do Contrato.

2.2.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Cole�vo de Trabalho
ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as
demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade à Contratante.

2.2.11. Não serão incluídas nas planilhas de custos e formação de preços as disposições con�das em Acordos, Dissídios ou
Convenções Cole�vas que tratem de pagamento de par�cipação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de



14/01/2021 SEI/CFA - 0677510 - Minuta

https://sei.cfa.org.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=721713&infra_sistema=10000… 7/13

matéria não trabalhista, de obrigações e direitos que somente se aplicam aos contratos com a Administração Pública, ou que estabeleçam
direitos não previstos em lei, tais como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços para os
insumos relacionados ao exercício da a�vidade.

2.2.12. Efetuar o pagamento dos salários dos empregados alocados na execução contratual mediante depósito na conta bancária
de �tularidade do trabalhador, em agência situada na localidade ou região metropolitana em que ocorre a prestação dos serviços, de modo
a possibilitar a conferência do pagamento por parte da Contratante. Em caso de impossibilidade de cumprimento desta disposição,
a contratada deverá apresentar jus�fica�va, a fim de que a Administração analise sua plausibilidade e possa verificar a realização
do pagamento.

2.2.13. Autorizar a Administração contratante, no momento da assinatura do contrato, a fazer o desconto nas faturas e realizar
os pagamentos dos salários e demais verbas trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem como das contribuições previdenciárias e do
FGTS, quando não demonstrado o cumprimento tempes�vo e regular dessas obrigações, até o momento da regularização, sem prejuízo das
sanções cabíveis.

2.2.14. Quando não for possível a realização desses pagamentos pela própria Administração (ex.: por falta da
documentação per�nente, tais como folha de pagamento, rescisões dos contratos e guias de recolhimento), os valores re�dos cautelarmente
serão depositados junto à Jus�ça do Trabalho, com o obje�vo de serem u�lizados exclusivamente no pagamento de salários e das demais
verbas trabalhistas, bem como das contribuições sociais e FGTS decorrentes.

2.2.15. Não permi�r que o empregado designado para trabalhar em um turno preste seus serviços no turno
imediatamente subsequente.

2.2.16. Atender às solicitações da Contratante quanto à subs�tuição dos empregados alocados, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações rela�vas à execução do serviço, conforme descrito neste Termo
de Referência.

2.2.17. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas da Administração.

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

2.2.19. Instruir seus empregados, no início da execução contratual, quanto à obtenção das informações de seus interesses junto
aos órgãos públicos, rela�vas ao contrato de trabalho e obrigações a ele inerentes, adotando, entre outras, as seguintes medidas:

2.2.19.1. viabilizar o acesso de seus empregados, via internet, por meio de senha própria, aos sistemas da Previdência Social e
da Receita do Brasil, com o obje�vo de verificar se as suas contribuições previdenciárias foram recolhidas, no prazo máximo de 60 (sessenta)
dias, contados do início da prestação dos serviços ou da admissão do empregado;

2.2.19.2. viabilizar a emissão do cartão cidadão pela Caixa Econômica Federal para todos os empregados, no prazo máximo de
60 (sessenta) dias, contados do início da prestação dos serviços ou da admissão do empregado;

2.2.19.3. oferecer todos os meios necessários aos seus empregados para a obtenção de extratos de recolhimentos de seus
direitos sociais, preferencialmente por meio eletrônico, quando disponível.

2.2.20. A empresa deverá dispor de um preposto designado formalmente para representá-la na execução do contrato, com o
intuito de obter um melhor gerenciamento das demandas administra�vas da contratada. Conforme Art. 44 da IN SEGES/MP nº 05/2017.

2.2.21. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços.

2.2.22. Fornecer, sempre que solicitados pela Contratante, os comprovantes do cumprimento das obrigações previdenciárias,
do Fundo de Garan�a do Tempo de Serviço - FGTS, e do pagamento dos salários e demais bene�cios trabalhistas dos empregados colocados
à disposição da Contratante;

2.2.22.1. A ausência da documentação per�nente ou da comprovação do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias
e rela�vas ao FGTS implicará a retenção do pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, mediante prévia
comunicação, até que a situação seja regularizada, sem prejuízo das demais sanções cabíveis;

2.2.22.2. Ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias, contados na comunicação mencionada no subitem anterior, sem a regularização
da falta, a Administração poderá efetuar o pagamento das obrigações diretamente aos empregados da contratada que tenham par�cipado
da execução dos serviços objeto do contrato, sem prejuízo das demais sanções cabíveis;

2.2.22.3. O sindicato representante da categoria do trabalhador deverá ser no�ficado pela contratante para acompanhar o
pagamento das respec�vas verbas.

2.2.23. Não permi�r a u�lização de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores
de quatorze anos; nem permi�r a u�lização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

2.2.24. Manter durante toda a vigência do contrato, em compa�bilidade com as obrigações assumidas, todas as condições
de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

2.2.25. Guardar sigilo sobre todas as informações ob�das em decorrência do cumprimento do contrato.

2.2.26. Não beneficiar-se da condição de optante pelo Simples Nacional, salvo as exceções previstas no § 5º-C do art. 18 da
Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.

2.2.27. Comunicar formalmente à Receita Federal a assinatura do contrato de prestação de serviços mediante cessão de mão de
obra, salvo as exceções previstas no § 5º-C do art. 18 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, para fins de exclusão
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obrigatória do Simples Nacional a contar do mês seguinte ao da contratação, conforme previsão do art.17, XII, art.30, §1º, II e do art. 31, II,
todos da LC 123, de 2006.

2.2.27.1. Para efeito de comprovação da comunicação, a contratada deverá apresentar cópia do o�cio enviado à Receita Federal
do Brasil, com comprovante de entrega e recebimento, comunicando a assinatura do contrato de prestação de serviços mediante cessão de
mão de obra, até o úl�mo dia ú�l do mês subsequente ao da ocorrência da situação de vedação.

2.2.28. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quan�ta�vos de sua proposta, inclusive
quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quan�ta�vo de vale transporte,
devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja sa�sfatório para o atendimento do objeto da licitação,
exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.

2.2.29. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que
se verifique no local dos serviços.

2.2.30. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garan�ndo-lhes o acesso,
a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos rela�vos à execução do serviço.

2.2.31. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer a�vidade que não esteja sendo executada de acordo com a boa
técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

2.2.32. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução dos
serviços, durante a vigência do contrato.

2.2.33. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela ação ou omissão de
seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, à Administração ou a terceiros.

2.2.34. Promover a organização técnica e administra�va dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo
com os documentos e especificações que integram este Termo de Referência, no prazo determinado.

2.2.35. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação per�nente, cumprindo as determinações dos
Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

2.2.36. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, qualquer mudança no método de execução
do serviço que fuja das especificações constantes deste Termo de Referência.

2.2.37. Manter durante toda a vigência do contrato, em compa�bilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

2.2.38. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência
ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislação, quando a contratada houver
se beneficiado da preferência estabelecida pela Lei nº 12.146, de 2015.

2.2.39. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança da 
Contratante.

2.2.40. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e ro�nas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e
utensílios em quan�dade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e
legislação.

2.2.41. Assegurar à CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”e “b”, do Anexo VII – F da Instrução
Norma�va SEGES/MP nº 5, de 25/05/2017:

2.2.41.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequações e atualizações
que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permi�ndo à Contratante distribuir, alterar e
u�lizar os mesmos sem limitações;

2.2.41.2. Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da documentação produzida e congêneres, e
de todos os demais produtos gerados na execução do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a
sua u�lização sem que exista autorização expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.

2.2.42. A cada período de 12 (doze) meses de vigência do contrato de trabalho, a contratada deverá encaminhar termo de
quitação anual das obrigações trabalhistas, na forma do art. 507-B da CLT, ou comprovar a adoção de providências voltadas à sua
obtenção, rela�vamente aos empregados alocados, em dedicação exclusiva, na prestação de serviços contratados.

2.2.42.1. O termo de quitação anual efe�vado deverá ser firmado junto ao respec�vo Sindicato dos Empregados e obedecerá ao 
disposto no art. 507-B, parágrafo único, da CLT;

2.2.42.2. Para fins de comprovação da adoção das providências a que se refere o presente item, será aceito qualquer meio de prova,
tais como: recibo de convocação, declaração de nega�va de negociação, ata de negociação, dentre outros;

2.2.42.3. Não haverá pagamento adicional pela Contratante à Contratada em razão do cumprimento das obrigações previstas neste
item. 

2.2.43. Fornecer, no prazo de 10 (dez) dias úteis antes do início do contrato a relação nominal dos empregados alocados para 
prestação de serviços com o número do documento de iden�dade, CPF, endereço e telefone, juntamente com a cópia do contrato de
trabalho de cada um, bem como do respec�vo registro no Livro de Registro e na CTPS, comunicando qualquer alteração, e mantendo a
relação sempre atualizada.
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2.2.44. Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão a CRA-MS para a execução
do serviço, quando solicitado, os quais devem estar devidamente iden�ficados por meio de crachá.

2.2.45. Se responsabilizar pelo transporte dos prestadores de serviço no caso de greve, paralisação ou qualquer outra perturbação
no transporte público, providenciando que os colaboradores cheguem à sede da CRA-MS em horário hábil para o trabalho.

2.2.46. Subs�tuir sempre que exigido, sem prévia jus�fica�va por parte da CRA-MS, qualquer empregado, inclusive o preposto,
cuja atuação, permanência e/ou comportamento seja julgado prejudicial e ou inconveniente à disciplina do serviço.

2.2.47. Pagar, até o 5º (quinto) dia ú�l do mês subsequente ao vencido, os salários dos empregados, bem como recolher, no
prazo legal, os encargos sociais devidos. Os empregados deverão receber seus contracheques, com no mínimo, 1 (um) dia de antecedência
do pagamento.

2.2.48. Fornecer juntamente com a(s) Nota(s) Fiscal(is) Mensal, cópia da folha de pagamento emi�da especificamente para o
contrato, guia/comprovante de recolhimento do FGTS, guia/comprovante de recolhimento do INSS, Relação de Empregados-RE, Comprovante
de Declaração das contribuições (FPAS), Relação dos Trabalhadores Constante no Arquivo SEFIP, Relação de Tomador (RET), Relatório Analí�co
da GRF, Relatório Analí�co de GPS, Comprovante de Protocolo da Conec�vidade Social, Comprovante de pagamento do Vale Transporte-
VT, Relação e Comprovante de Pagamento do Vale Alimentação-VA; estes documentos solicitados referem-se a competência do mês anterior
ao faturado. Fornecer Relação dos Trabalhadores da qual originou-se a(s) fatura(as).

2.2.49. Capacitar os profissionais contratados em curso de reciclagem em atendimento ao público, trabalho em altura, manuseio
de equipamentos (cortador de grama, roçadeira, motosserra e soprador), inclusive quanto ao uso de Insumos - Equipamentos de
Proteção Individual e prevenção de incêndio nas áreas de atuação. 

2.2.50. Responsabilizar-se, integral e exclusivamente, pelas despesas de instalações, testes, seguros, laudos, encargos sociais e
legais, honorários, multas, obrigação trabalhista, fiscal, previdenciária, comercial e civil, pagamentos, ves�menta, treinamento, segurança
e assistência médico-hospitalar dos trabalhadores envolvidos nas a�vidades contratadas, bem como, por todos os dispêndios, judiciais
ou extrajudiciais, salários, seguros de acidentes, tributos, impostos, indenizações, vales-refeições, vales-transportes e outras despesas
que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo incidentes sobre a prestação dos serviços.

2.2.51. Fornecer aos empregados, no início do contrato os Insumos-Uniformes e Insumos-Equipamentos de Proteção Individual e
seus complementos à mão-de-obra envolvida, de acordo com o clima da região, com o disposto no respec�vo Acordo, Convenção ou
Dissídio Cole�vo de Trabalho e no Termo de Referência, sem nenhum custo adicional para estes; e subs�tuir conforme a vida ú�l de cada
insumo.

2.2.52. Subs�tuir os Insumos - Uniformes e Insumos - Equipamentos de Proteção Individual que apresentarem defeitos ou
desgastes, independente do prazo mínimo estabelecido, sem qualquer custo adicional para a CONTRATANTE ou para os empregados.

2.2.53. Fornecer aos seus empregados até o úl�mo dia do mês que antecede ao mês de sua competência, vale-transporte ou
qualquer transporte necessário à execução do objeto deste contrato e demais bene�cios exigidos em legislação.

2.2.54. Apresentar no início da cada exercício, ao Fiscal do Contrato, planilha com os quan�ta�vos de: demissões com justa
causa, demissões sem justa causa , admissões, férias, faltas, afastamentos por atestado médico, licença maternidade, licença paternidade,
acidente de trabalho, auxilio doença, dentre outras ausências dos empregados do contrato.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. As despesas para atender a esta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do
CRA-MS para o exercício financeiro respec�vo, na classificação seguinte:

3.1.1. 6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem

3.1.2. 6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administra�vo e Operacional

4. CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR E DO PAGAMENTO

4.1. Pelo fornecimento do objeto descrito na Cláusula 1.1 deste Contrato, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância
de R$ XXX,XX (XXX), cujo pagamento deverá ser feito após a apresentação da Nota Fiscal ou Nota Fiscal Fatura.

4.2. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

4.3. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento defini�vo do serviço, conforme este Termo de Referência.

4.4. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por
meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sí�os eletrônicos oficiais ou à
documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.

4.4.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências
previstas no art. 31 da Instrução Norma�va nº 3, de 26 de abril de 2018.

4.5. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos
necessários e essenciais do documento, tais como:

4.5.1. o prazo de validade;

4.5.2. a data da emissão;

4.5.3. os dados do contrato e do órgão contratante;

4.5.4. o período de prestação dos serviços;
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4.5.5. o valor a pagar; e

4.5.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

4.6. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou 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 para a Contratante;

4.7. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrução Norma�va SEGES/MP nº 05, de 2017, será efetuada a retenção ou glosa no
pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada: 

4.7.1. não produziu os resultados acordados;

4.7.2. deixou de executar as a�vidades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida;

4.7.3. deixou de u�lizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou u�lizou-os com qualidade ou
quan�dade inferior à demandada.

4.7.4. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica
convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efe�vo adimplemento da
parcela é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo: 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efe�vo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga. 
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I=(TX) I=(6/100)/365 I=0,00016438
TX =Percentual da Taxa Anual = 6%

5. CLÁUSULA QUINTA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

5.1. O acompanhamento e fiscalização da execução do presente contrato serão de responsabilidade de colaborador especialmente
designado para esse fim, de acordo com o art. 67 da Lei nº 8.666/93.

5.2. As a�vidades de gestão e fiscalização da execução contratual seguirão o previsto no Manual de Gestão de Contratos do CFA.

6. CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA

6.1. A contratação terá vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogada por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60
(sessenta) meses, na forma do art. 57, II, da Lei 8.666/93;

6.2. O prazo para início da execução do objeto a par�r da assinatura do contrato será de 05 (cinco) dias corridos.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DA GARANTIA 

7.1. O CONTRATADO deverá apresentar à Administração do CONTRATANTE, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contado da
data do protocolo de entrega da via do contrato assinada, comprovante de prestação de garan�a correspondente ao percentual de 5% (cinco
por cento) do valor anual atualizado do contrato, podendo optar por caução em dinheiro ou �tulos da dívida pública, seguro-garan�a ou
fiança bancária.

7.1.1. A garan�a assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

7.1.2. a) prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;

7.1.3. b) prejuízos causados à administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;

7.1.4.  c) as multas moratórias e puni�vas aplicadas pela Administração ao CONTRATADO; e

7.1.5. d) obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não honradas pelo CONTRATADO.

7.2. Não serão aceitas garan�as na modalidade seguro-garan�a em cujos termos não constem expressamente os eventos indicados
nas alíneas “a” a “d” do item 2 desta cláusula.

7.3. A garan�a em dinheiro deverá ser efetuada na Caixa Econômica Federal, em conta específica com correção monetária, em
favor do Tribunal de Contas da União.

7.4. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garan�a acarretará a aplicação de multa de 0,2% (dois décimos por
cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o máximo de 5% (cinco por cento).

7.5. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do contrato, por descumprimento ou
cumprimento irregular das cláusulas deste contrato, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei n.º 8.666/93.

7.6. Será considerada ex�nta a garan�a:

7.6.1. com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a �tulo
de garan�a, acompanhada de declaração da Administração, mediante termo circunstanciado, de que o CONTRATADO cumpriu todas as
cláusulas do contrato;

7.6.2. no término da vigência deste contrato, caso a Administração não comunique a ocorrência de sinistros.

8. CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES
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8.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato o CRA/MS poderá, garan�do o direito à ampla defesa e ao contraditório, aplicar ao
contratado as seguintes sanções:

8.1.1. Multa (2% do valor global do contrato);

8.1.2. Advertência;

8.1.3. Suspensão temporária de par�cipação em licitação e impedimento de contratar com o CRA/MS no prazo de até 02 anos;

8.1.4. Declaração de idoneidade para licitar ou contratar com o Sistema CFA/CRA's.

8.2. A penalidade de Multa poderá ser aplicada cumula�vamente às outras sanções descritas no item anterior.

8.3. A penalidade de Multa poderá ser aplicada cumula�vamente às outras sanções descritas no item anterior.

8.4. Ao adjudicatário que deixar de cumprir com a obrigação, baseado na sua proposta, ou que não queira receber a nota de
empenho ou assinar o contrato, será imposta a multa de 10% do valor global do Contrato/Nota de Empenho.

8.5. A multa constante do subitem 8.1.1. deverá ser recolhida no Financeiro do CRA/MS dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis,
contados da data da no�ficação.

9. CLÁUSULA NONA - DA REPACTUAÇÃO

9.1. É admi�da repactuação deste Contrato, desde que seja observado o interregno mínimo de 1 (um) ano.

9.2. O interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação será contado a par�r da data limite para a apresentação da
proposta ou da data do orçamento a que a proposta se referir, admi�ndo-se, como termo inicial, a data do acordo, convenção, dissídio
cole�vo de trabalho ou equivalente vigente à época da apresentação da proposta.

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

9.2.2. Cabe ao CONTRATADO a comprovação de variação do salário de seus empregados, apuradas a par�r de convenção cole�va de
trabalho ou outra norma cole�va aplicável, sem prejuízo do necessário exame, pela Administração, da per�nência das informações prestadas.

9.3. Nas repactuações subsequentes à primeira, o interregno de 1 (um) ano será contado a par�r da data de início dos efeitos
financeiros da úl�ma repactuação ocorrida.

9.4. O CONTRATADO poderá exercer, perante o contratante, seu direito à repactuação dos preços do contrato até a data da
prorrogação contratual subsequente.

9.5. Caso o CONTRATADO não efetue de forma tempes�va a repactuação e prorrogue o contrato sem pleiteá-la, ocorrerá a
preclusão do direito de repactuar.

9.6. As repactuações serão precedidas de solicitação do CONTRATADO, acompanhada de demonstração analí�ca da alteração dos
custos, por meio de apresentação das planilhas de custos e formação de preços, do novo acordo ou convenção cole�va ou dissídio cole�vo da
categoria que fundamenta a repactuação, 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.

9.6.1. Com base em ocorrências registradas durante a execução do contrato, poderão ser negociados os seguintes itens gerenciáveis:
auxílio doença, licença paternidade, faltas legais, acidente de trabalho, aviso prévio indenizado e indenização adicional;

9.6.2. Caso esses custos refiram-se a salários, será u�lizado como parâmetro para a repactuação o índice de variação dos salários
apurado a par�r de convenção cole�va de trabalho ou outra norma cole�va aplicável. Cabe ao CONTRATADO comprovar, caso pleiteie
repactuação do contrato, a variação do salário de seus empregados, sem prejuízo do necessário exame, pela Administração, da per�nência
das informações prestadas;

9.6.3. A repactuação que ocorrer a par�r do segundo ano de vigência do contrato terá o percentual do item “aviso prévio trabalhado”
zerado, visto que esse custo é pago integralmente no primeiro ano de contrato.

9.7. É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de bene�cios não previstos na proposta inicial, exceto quando se tornarem
obrigatórios por força de instrumento legal, sentença norma�va, acordo cole�vo ou convenção cole�va.

9.8. Quando da solicitação da repactuação, esta somente será concedida mediante negociação entre as partes, considerando-se:

9.8.1. os preços pra�cados no mercado e em outros contratos da Administração;

9.8.2. as par�cularidades do contrato em vigência;

9.8.3. o novo acordo ou convenção cole�va das categorias profissionais;

9.8.4. a nova planilha com a variação dos custos apresentada;

9.8.5. indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referencia, tarifas públicas ou outros equivalentes; e

9.8.6. a disponibilidade orçamentária do CONTRATANTE.

9.9. No caso de repactuação, será lavrado termo adi�vo ao contrato vigente.

9.10. O CONTRATANTE poderá realizar diligências para conferir a variação de custos alegada pelo CONTRATADO.

9.11. Os novos valores contratuais decorrentes da repactuação produzirão efeitos:

9.11.1. a par�r da assinatura do termo adi�vo;
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9.11.2. em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de periodicidade para concessão das próximas
repactuações futuras; ou

9.11.3. em data anterior à repactuação, exclusivamente quando a repactuação envolver revisão do custo de mão-de-obra e es�ver
vinculada a instrumento legal, acordo, convenção ou sentença norma�va, podendo a data es�pulada 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.

9.12. No caso do previsto no subitem 9.11.3, o pagamento retroa�vo deverá ser concedido exclusivamente para os itens que
mo�varam a retroa�vidade, e apenas em relação à diferença por ventura existente.

9.13. O CONTRATANTE deverá assegurar-se de que os preços contratados são compa�veis com aqueles pra�cados no mercado, de
forma a garan�r a con�nuidade da contratação vantajosa.

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

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

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DOS CRITÉRIOS E PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE

10.1. A Contratada deverá contribuir para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável no cumprimento de diretrizes e
critérios de sustentabilidade ambiental, de acordo com o art. 225 da Cons�tuição Federal/88, e em conformidade com art. 3º da Lei nº
8.666/93 e com o art. 6º da Instrução Norma�va/SLTI/MPOG nº 01, de 19 de janeiro de 2010;

10.2. Aplicar as normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT NBR, referente ao uso de materiais atóxicos,
biodegradáveis e recicláveis, correspondente aos serviços;

10.3. Orientar seus empregados para colaborar de forma efe�va no desenvolvimento das a�vidades de programas de separação de
resíduos sólidos, e resíduos recicláveis descartados, em recipientes para coleta sele�va nas cores internacionalmente iden�ficadas, de acordo
coma Lei nº 12.305/10 e Decreto nº 5.940/06. Dê preferência a embalagens reu�lizáveis ou biodegradáveis;

10.4. Visar economia na u�lização de máquinas, equipamentos e ferramentas contribuindo para a redução do consumo de energia,
bem como na u�lização de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental, bem como evitar o uso de extensões elétricas, em
conformidade com a Lei de Eficiência Energé�ca nº 10.295/01;

10.5. Decreto nº 4.131/02, Portarias INMETRO nº 289/06 e nº 243/09;

10.6. Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços e realizar programas internos de
treinamento de seus empregados, nos primeiros meses de execução contratual, para as prá�cas de sustentabilidade, observadas as normas
ambientais vigentes.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

11.1. Este CONTRATO poderá ser rescindido se ocorrer um dos casos previstos no art .78 da Lei nº 8666/93 que, de alguma forma,
comprometa ou torne duvidoso o cumprimento das obrigações assumidas.

11.2. No caso de rescisão administra�va unilateral, a CONTRATANTE poderá executar a garan�a de execução para ressarcimento dos
valores de multa e indenização a ela devidos e reter os créditos decorrentes deste CONTRATO até o limite dos prejuízos causados à
CONTRATANTE, sem prejuízo das sanções da lei.

11.3. O presente contrato poderá ser rescindido, por qualquer das partes, a qualquer tempo, mediante comunicação prévia de, no
mínimo, 30 (trinta) dias.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO 

12.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, o acréscimo ou supressão que se fizer no objeto
deste CONTRATO até vinte e cinco por cento do seu valor inicial. (Lei nº 8.666/93, art.65, § 1 °)

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA

13.1. O presente CONTRATO não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO

14.1. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas decorrentes deste Contrato, as partes elegem o foro da Jus�ça Federal da Seção
Judiciária do Estado de Mato Grosso do Sul – Comarca da Capital, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

 

E por estarem justos e combinados, assinam o presente eletronicamente, para os mesmos efeitos legais, na presença das testemunhas abaixo
assinadas.

 

 

CONTRATANTE:
 

(assinado eletronicamente)
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL
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Adm. Rogério Elói Gomes Bezerra 
Presidente do CRA/MS

 
 

CONTRATADA:
 

(assinado eletronicamente)
Empresa XXX

 

TESTEMUNHAS:
 
 

(assinado eletronicamente)
Nome:
CPF: 

 
(assinado eletronicamente)

Nome:
CPF: 

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Gomes Soares, Diretor(a), em 23/11/2020, às 10:51, conforme horário oficial de Brasília.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site sei.cfa.org.br/conferir, informando o código verificador 0677510 e o código CRC
DE96563D.

Referência: Processo nº 476923.001565/2020-02 SEI nº 0677510

Criado por marcelo.gomes, versão 2 por marcelo.gomes em 23/11/2020 10:13:48.

https://sei.cfa.org.br/conferir
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 Compras 
Rua Bodoquena 16 - Bairro Amambaí - Campo Grande-MS - CEP 79008-290 

Telefone: (67) 3316-0300 - www.crams.org.br

  

MINUTA/2020/CRA-MS

PROCESSO Nº 476923.001565/2020-02

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2020

ANEXO VI - TERMO DE CONCILIAÇÃO JUDICIAL FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO E A UNIÃO

TERMO DE CONCILIAÇÃO FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO E A UNIÃO

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, neste ato representado pelo Procurador-Geral do Trabalho, Dr. Guilherme Mastrichi Basso, pela Vice-
Procuradora-Geral do Trabalho, Dra. Guiomar Rechia Gomes, pelo Procurador-Chefe da PRT da 10ª. Região, Dr. Brasilino Santos Ramos e pelo
Procurador do Trabalho Dr. Fábio Leal Cardoso, e a UNIÃO, neste ato representada pelo Procurador-Geral da União, Dr. Moacir Antonio da
Silva Machado, pela Sub Procuradora Regional da União - 1ª. Região, Dra. Helia Maria de Oliveira Be�ero e pelo Advogado da União, Dr. Mário
Luiz Guerreiro;

CONSIDERANDO que toda relação jurídica de trabalho cuja prestação laboral não eventual seja ofertada pessoalmente pelo obreiro, em
estado de subordinação e mediante contraprestação pecuniária, será regida obrigatoriamente pela Consolidação das Leis do Trabalho ou por
estatuto próprio, quando se tratar de relação de trabalho de natureza estatutária, com a Administração Pública;

CONSIDERANDO que a legislação consolidada em seu art. 9º, comina de nulidade absoluta todos os atos pra�cados com o intuito de
desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação da lei trabalhista;

CONSIDERANDO que as sociedades coopera�vas, segundo a Lei no . 5.764, de 16.12.1971, art. 4º., “(...) são sociedades de pessoas, com
forma e natureza jurídica próprias, de natureza civil, 
não sujeitas à falência, cons�tuídas para prestar serviços aos associados”.

CONSIDERANDO que as coopera�vas podem prestar serviços a não associados somente em caráter excepcional e desde que tal faculdade
atenda aos obje�vos sociais previstos na sua norma estatutária, (art. 86, da Lei no . 5.764, de 16.12.1971), aspecto legal que revela a patente
impossibilidade jurídica das coopera�vas funcionarem como agências de locação de mão-de-obra terceirizada;

CONSIDERANDO que a administração pública está inexoravelmente jungida ao princípio da legalidade, e que a prá�ca do merchandage é
vedada pelo art. 3º, da CLT e repelida pela jurisprudência sumulada do C. TST (En. 331);

CONSIDERANDO que os trabalhadores aliciados por coopera�vas de mão-de-obra, que prestam serviços de natureza subordinada à UNIÃO
embora laborem em situação fá�ca idên�ca a dos empregados das empresas prestadoras de serviços terceirizáveis, encontram-se à margem
de qualquer proteção jurídico-laboral, sendo-lhes sonegada a incidência de normas prote�vas do trabalho, especialmente àquelas des�nadas
a tutelar a segurança e higidez do trabalho subordinado, o que afronta o princípio da isonomia, a dignidade da pessoa humana e os valores
sociais do trabalho (arts. 5º, caput e 1º, III e IV da Cons�tuição Federal);

CONSIDERANDO que num processo de terceirização o tomador dos serviços (no caso a administração pública) tem responsabilidade sucessiva
por eventuais débitos trabalhistas do fornecedor de mão-de-obra, nos termos do Enunciado 331, do TST, o que poderia gerar graves prejuízos
financeiros ao erário, na hipótese de se apurar a presença dos requisitos do art. 3º., da CLT na a�vidade de intermediação de mão-de-obra
patrocinada por falsas coopera�vas;

CONSIDERANDO o teor da Recomendação Para a Promoção das Coopera�vas aprovada na 90ª. sessão, da OIT – Organização Internacional do
Trabalho, em junho de 2002, dispondo que os Estados devem implementar polí�cas nos sen�do de:

“8.1.b Garan�r que as coopera�vas não sejam criadas para, ou direcionadas a, o não cumprimento das lei do trabalho ou usadas para
estabelecer relações de emprego disfarçados, e combater pseudocoopera�vas que violam os direitos dos trabalhadores velando para que a
lei trabalhista seja aplicada em todas as empresas.”

RESOLVEM
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Celebrar CONCILIAÇÃO nos autos do Processo 01082-2002-020-10-00-0, em tramitação perante a MM. Vigésima Vara do Trabalho de Brasília-
DF, mediante os seguintes termos: 
Cláusula Primeira - A UNIÃO abster-se-á de contratar trabalhadores, por meio de coopera�vas de mão-de-obra, para a prestação de serviços
ligados às suas a�vidades-fim ou meio, quando o labor, por sua própria natureza, demandar execução em estado de subordinação, quer em
relação ao tomador, ou em relação ao fornecedor dos serviços, cons�tuindo elemento essencial ao desenvolvimento e à prestação dos
serviços terceirizados, sendo eles: 
a) – Serviços de limpeza; 
b) – Serviços de conservação; 
c) – Serviços de segurança, de vigilância e de portaria; 
d) – Serviços de recepção; 
e) – Serviços de copeiragem; 
f) – Serviços de reprografia; 
g) – Serviços de telefonia; 
h) – Serviços de manutenção de prédios, de equipamentos, de veículos e de instalações; 
i) – Serviços de secretariado e secretariado execu�vo; 
j) – Serviços de auxiliar de escritório; 
k) – Serviços de auxiliar administra�vo; 
l) – Serviços de office boy (con�nuo); 
m) – Serviços de digitação; 
n) – Serviços de assessoria de imprensa e de relações públicas; 
o) – Serviços de motorista, no caso de os veículos serem fornecidos pelo próprio órgão licitante; 
p) – Serviços de ascensorista; 
q) – Serviços de enfermagem; e 
r) – Serviços de agentes comunitários de saúde.

Parágrafo Primeiro – O disposto nesta Cláusula não autoriza outras formas de terceirização sem previsão legal.

Parágrafo Segundo – As partes podem, a qualquer momento, mediante comunicação e acordos prévios, ampliar o rol de serviços elencados
no caput.

Cláusula Segunda - Considera-se coopera�va de mão-de-obra, aquela associação cuja a�vidade precípua seja a mera intermediação individual
de trabalhadores de uma ou várias profissões inexis�ndo assim vínculo de solidariedade entre seus associados), que não detenham qualquer
meio de produção, e cujos serviços sejam prestados a terceiros, de forma individual (e não cole�va), pelos seus associados.

Cláusula Terceira - A UNIÃO obriga-se a estabelecer regras claras nos editais de licitação, a fim de esclarecer a natureza dos serviços licitados,
determinando, por conseguinte, se os mesmos podem ser prestados por empresas prestadoras de serviços (trabalhadores subordinados),
coopera�vas de trabalho, trabalhadores autônomos, avulsos ou eventuais;

Parágrafo Primeiro - É lícita a contratação de genuínas sociedades coopera�vas desde que os serviços licitados não estejam incluídos no rol
inserido nas alíneas “a” a “r” da Cláusula Primeira e sejam prestados em caráter cole�vo e com absoluta autonomia dos cooperados, seja em
relação às coopera�vas, seja em relação ao tomador dos serviços, devendo ser juntada, na fase de habilitação, listagem contendo o nome de
todos os associados. Esclarecem as partes que somente os serviços podem ser terceirizados, restando absolutamente vedado o fornecimento
(intermediação de mão-de-obra) de trabalhadores a órgãos públicos por coopera�vas de qualquer natureza.

Parágrafo Segundo – Os editais de licitação que se des�nem a contratar os serviços disciplinados pela Cláusula Primeira deverão fazer
expressa menção ao presente termo de conciliação e sua homologação, se possível transcrevendo-os na íntegra ou fazendo parte integrante
desses editais, como anexo.

Parágrafo Terceiro - Para a prestação de serviços em sua forma subordinada, a licitante vencedora do certame deverá comprovar a condição
de empregadora dos prestadores de serviços para as quais se obje�va a contratação, cons�tuindo-se esse requisito, condição obrigatória à
assinatura do respec�vo contrato.

DAS SANÇÕES PELO DESCUMPRIMENTO

Cláusula Quarta – A UNIÃO obriga-se ao pagamento de multa (astreinte) correspondente a R$1.000,00 (um mil reais) por trabalhador que
esteja em desacordo com as condições estabelecidas no presente Termo de Conciliação, sendo a mesma reversível ao Fundo de Amparo ao
Trabalhador (FAT).

Parágrafo Primeiro – O servidor público que, em nome da Administração, firmar o contrato de prestação de serviços nas a�vidades
relacionadas nas alíneas “a” a “r” da Cláusula Primeira, será responsável solidário por qualquer contratação irregular, respondendo pela multa
prevista no caput, sem prejuízo das demais cominações legais.

Parágrafo Segundo – Em caso de no�cia de descumprimento dos termos firmados neste ajuste, a UNIÃO, depois de in�mada, terá prazo de 20
(vinte) dias para apresentar sua jus�fica�va perante o Ministério Público do Trabalho.

DA EXTENSÃO DO AJUSTE À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA

Cláusula Quinta – A UNIÃO se compromete a recomendar o estabelecimento das mesmas diretrizes ora pactuadas em relação às autarquias,
fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista, a fim de vincular todos os órgãos integrantes da administração
pública indireta ao cumprimento do presente termo de conciliação, sendo que em relação às empresas públicas e sociedades de economia
mista deverá ser dado conhecimento ao Departamento de Coordenação e Controle das Empresas Estatais – DEST, do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão, ou órgão equivalente, para que discipline a matéria no âmbito de sua competência.

DA HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL DO AJUSTE
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Cláusula Sexta - As partes submetem os termos da presente conciliação à homologação do Juízo da MM. Vigésima Vara do Trabalho, para que
o ajuste gere os seus efeitos jurídicos.

Cláusula Sé�ma - Os termos da presente avença gerarão seus efeitos jurídicos a par�r da data de sua homologação judicial.

Parágrafo único - Os contratos em vigor entre a UNIÃO e as Coopera�vas, que contrariem o presente acordo, não serão renovados ou
prorrogados.

Cláusula Oitava - A presente conciliação ex�ngue o processo com exame do mérito apenas em relação à UNIÃO, prosseguindo o feito quanto
aos demais réus. Dito isto, por estarem as partes ajustadas e compromissadas, firmam a presente conciliação em cinco vias, a qual terá
eficácia de �tulo judicial, nos termos dos ar�gos 831, parágrafo único, e 876, caput, da CLT.

 

Brasília, 05 de junho de 2003.
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