SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N. 007/2016
Tipo: MENOR PREÇO POR LOTE

Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços
continuados de apoio às atividades administrativas de TELEFONISTA e DIGITADOR,
com fornecimento de mão de obra, para atender as necessidades do Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul, conforme condições e
especificações constantes no Termo de Referência – Anexo I do edital.

RECIBO
A
Empresa
_________________________________________________________
CNPJ
n.
__________________________, retirou Edital de Pregão Presencial n. 007/2016 e deseja ser
informada de quaisquer alterações, respostas a esclarecimentos e impugnações pelo
email: __________________________.
________________________, aos _______ /_______ / _______
_________________________________________________
(Assinatura)

OBS.: Este recibo deverá ser remetido à comissão de licitação pelo e-mail:
cpl@creams.org.br , para eventuais comunicações aos interessados, quando
necessário.
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N. 007/2016
PROCESSO C- 3023/2016

COM LOTE EXCLUSIVO PARA ME/EPP E LOTE DE AMPLA PARTICIPAÇÃO
1.

DA CONVOCAÇÃO

O CREA-MS – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul,
autarquia federal de fiscalização da atividade profissional, inscrita no CNPJ sob o n.
15.417.520/0001-71, com sede na Rua Sebastião Taveira n. 272, Monte Castelo, na cidade
de Campo Grande-MS, através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, leva ao conhecimento
dos interessados que realizará procedimento licitatório na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL, do tipo “MENOR PREÇO POR LOTE”, COM LOTE EXCLUSIVO PARA
ME/EPP E LOTE DE AMPLA PARTICIPAÇÃO, objetivando a contratação de empresa
especializada para a prestação de serviços continuados de apoio às atividades
administrativas de TELEFONISTA e DIGITADOR, com fornecimento de mão de obra, para
atender as necessidades do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato
Grosso do Sul, conforme condições e especificações constantes no Termo de Referência –
Anexo I do edital, com base na proposta mais vantajosa para atender às necessidades
deste Conselho, que será regido pela Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto n.º 3.555/2000
e subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/1993, suas alterações e pela Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações.

1.1. A abertura da sessão de pregão terá início no dia 31 de outubro de 2016, às 14h
(MS), na sala da CEA, cito a Rua Sebastião Taveira, 272, Monte Castelo, nesta capital.
1.1.1. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública,
observarão obrigatoriamente o horário de Campo Grande-MS.
1.2. As despesas decorrentes deste Pregão correrão à conta da dotação orçamentária:
1.2.1. 6.2.2.1.1.01.04.09.022, elemento de despesa: Demais Serviços Profissionais.
1.3. O valor global estimado para a presente licitação é de R$ 101.656,85 (cento e um mil
seiscentos e cinquenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), sendo:
1.3.1. Lote 01: R$ 21.259,99 (vinte e um mil duzentos cinquenta e nove reais e noventa e
nove centavos);
1.3.2. Lote 02: R$ 80.396,86 (oitenta mil trezentos e noventa e seis reais e oitenta e seis
centavos.
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1.3.3. A estimativa do quantitativo serve apenas como referência, e não vincula, em
hipótese alguma, o consumo efetivo a ser realizado pelo CREA-MS.
1.4. O regime de execução INDIRETA, sob o regime de empreitada por PREÇO GLOBAL.

2.

DO OBJETO

2.1. O objeto da presente licitação é a contratação de empresa especializada para a
prestação de serviços continuados de apoio às atividades administrativas de
TELEFONISTA e DIGITADOR, com fornecimento de mão de obra, para atender as
necessidades do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul,
conforme condições e especificações constantes no Termo de Referência – Anexo I do
edital.

3.

DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO ATO
CONVOCATÓRIO

3.1. Qualquer cidadão poderá impugnar o presente edital em até 05 (cinco) dias úteis
antes da data fixada para a abertura do certame devendo a Administração responde-la em
até 03 (três) dias úteis, cujo pedido deverá ser encaminhado a Pregoeira através do Setor
de Protocolo deste Conselho.
3.3. Eventuais pedidos de esclarecimentos poderão ser encaminhados a Pregoeira,
através do e-mail cpl@creams.org.br.
3.3.1. Nos pedidos de esclarecimentos, os interessados deverão se identificar (CNPJ, Razão
Social e nome do representante legal com respectivo CPF, que pediu esclarecimentos para
pessoa jurídica) e disponibilizar as informações para contato (endereço completo,
telefone e e-mail).
3.3.2. Os esclarecimentos serão prestados pela Pregoeira, por meio de e-mail para todos
àqueles que enviaram solicitações do Edital ou manifestaram interesse em participar do
certame
e
disponibilizado
na
página
do
CREA-MS
http://www.creams.org.br/Licita%C3%A7%C3%B5esecontratos.aspx.
3.4. Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo veículo de publicação
em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto
quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
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4.

DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

4.1. Poderão participar da presente licitação pessoas jurídicas legalmente autorizadas e
estabelecidas no País que atendam todas as exigências contidas neste edital e seus anexos
e pertençam ao ramo de atividade pertinente ao objeto desta licitação.
4.2. Não poderão participar da presente licitação as empresas que:
4.2.1. Estejam sob falência, concordata, recuperação, recuperação extrajudicial, concurso
de credores, dissolução, liquidação, consórcios de empresas, e não sejam controladoras,
coligadas ou subsidiárias entre si;
4.2.2. Tenham sido declaradas inidôneas por qualquer Órgão da Administração Pública
direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, bem como as que
estejam punidas com suspensão do direito de contratar ou licitar com o CREA-MS ou
qualquer órgão da Administração Pública Federal.
4.2.3. Possuam servidor de qualquer Órgão ou Entidade vinculada ao Órgão promotor da
licitação, bem assim a empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável
técnico.
4.2.4. Cujo(s) sócio(s), gerente(s) ou diretor(es) sejam cônjuge(s), companheiro(s) ou
parente(s) em linha reta, colateral ou por afinidade, de membro do Colegiado do CREAMS ou de seus servidores.
4.3. O Licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e apresentação
de sua proposta de preços, independente do resultado do procedimento licitatório.
4.4. Nenhuma empresa ou instituição vinculada ao CREA-MS será elegível para participar
deste processo licitatório.
4.5. É vedado a qualquer pessoa, física ou jurídica, representar mais de um licitante na
presente licitação.
4.4. Cada licitante apresentará uma só proposta de acordo com as exigências deste Edital.
4.5. O licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e apresentação
de sua proposta, independente do resultado do procedimento licitatório.
4.6. A participação no certame implica na aceitação de todas as condições estabelecidas
neste Edital.

5.

DO CREDENCIAMENTO

5.1. No local, data e horário indicado neste edital e na presença da Pregoeira será realizado
o credenciamento dos interessados ou de seus representantes mediante a apresentação
de documento de credenciamento que o autorize a participar deste certame, juntamente
Rua Sebastião Taveira, 272 • Bairro Monte Castelo • CEP 79010-480 • Campo Grande – MS • Fone: (67) 3368-1000
Site: www.creams.org.br • E-mail: creams@creams.org.br

4

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

com a Cédula de Identidade ou equivalente, e a declaração de atendimento aos
requisitos de habilitação – Anexo V, em separado dos envelopes “Proposta de Preços”
e “Documentos de Habilitação”.
5.2. O credenciamento far-se-á através de instrumento público ou particular de
procuração, com firma reconhecida, conforme modelo contido no Anexo VI-D deste
edital, ou documento que comprove os necessários poderes especiais para formular
ofertas e lances de preços, e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em
nome do licitante.
5.2.1. No caso de sócio, proprietário ou dirigente da empresa licitante, deverá ser
apresentada cópia autenticada do Estatuto ou Contrato Social juntamente com as
alterações que comprovem sua capacidade de representação legal, com expressa previsão
dos poderes para exercício de direitos e assunção de obrigações. Em caso de
administrador eleito em ato apartado, deverá ser apresentada cópia da ata de reunião ou
assembleia em que se deu a eleição.
5.2.2. No caso de credenciamento por instrumento particular de procuração, com firma
reconhecida do dirigente, sócio ou proprietário da empresa licitante, deverá será
apresentada no momento do credenciamento, cópia autenticada do respectivo Estatuto
ou Contrato Social acompanhado da última alteração estatutária ou contratual e ata de
eleição da Diretoria em exercício, na qual estejam expressos os poderes do signatário para
exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.
5.3. A empresa licitante deverá apresentar declaração dando ciência de que cumpre
plenamente os requisitos de habilitação (art. 4º, inciso VII, Lei 10.520/2002), conforme
modelo contido no Anexo V, deste edital.
5.3.1. A Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte que apresentar restrições na
documentação relativa à comprovação de regularidade fiscal deverá apresentar
Declaração, assumindo o compromisso de promover sua regularização, se vencedora do
certame, conforme modelo contido no Anexo VI-B deste edital, informando se há
restrições em sua regularidade fiscal, se comprometendo a regularizar no prazo máximo
de 05 (cinco) dias úteis (art. 43, § 1º LC 123/2006).
5.4. A Micro ou Pequena empresa, para fazer uso das prerrogativas da Lei Complementar
n. 123/2006 e 147/2014, deverá apresentar a declaração atualizada emitida e assinada
pelo contador da empresa, juntamente com a Certidão Simplificada da Junta Comercial,
com o objetivo de se verificar o enquadramento da licitante na situação de ME ou EPP e
se atende os requisitos do artigo 3º da LC 123/2006.
5.4.1. Os documentos relativos à comprovação de enquadramento de ME/EPP deverão
ser apresentadas FORA dos envelopes de Habilitação e Proposta de Preços,
juntamente com os documentos exigidos para credenciamento.
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5.5. Cada credenciado poderá representar somente uma licitante.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A falta de representação não impedirá a licitante de participar
do certame licitatório, ficando, porém impedida de manifestar-se durante as sessões,
inclusive quanto à formulação de lances verbais e manifestação de interesse na
interposição de recursos.
PARÁGRAFO SEGUNDO: O representante legal poderá ser substituído em qualquer fase
do processo, podendo ser indicado a qualquer tempo um representante, caso tal
providência não tenha sido efetivada inicialmente, desde que apresente a documentação
solicitada, em conformidade com os ditames deste Instrumento Convocatório.

6.

DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

6.1. A proposta de Preços deverá ser elaborada baseada no modelo constante do Anexo IV
deste edital e impressa em papel timbrado da empresa, em uma via, datilografada e/ou
digitada sem emendas, entrelinhas ou rasuras, assinada pelo representante legal e conter:
Razão Social, Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), endereço completo da
proponente, telefone, endereço eletrônico, número de referência deste pregão (Pregão
Presencial N. 007/2016) e menção ao CREA-MS.
6.1.1. A proposta comercial deverá ser entregue pessoalmente ao Pregoeiro, em envelope
indevassável, fechado, na sessão pública de abertura deste certame, conforme endereço,
dia e horário especificados no preâmbulo deste Edital.
6.1.2. O envelope deverá conter em sua parte externa a seguinte identificação:
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MS
A/C PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO
Invólucro n. 01 – “PROPOSTA DE PREÇOS”
PREGÃO PRESENCIAL N. 007/2016
(Razão Social da Licitante)

6.1.3. Todas as condições estabelecidas serão tacitamente aceitas pelo proponente no ato
da entrega de sua proposta comercial.
6.1.4. A Proposta de Preços (modelo no Anexo IV) deverá conter especificações detalhadas
do objeto ofertado, quantidade, unidade, preço(s) unitário(s), total(is), mensal(is) e
anual(is), observando-se a descrição dos serviços, e ainda, relação dos materiais e
equipamentos que serão utilizados na execução dos serviços, indicando o quantitativo e
sua especificação.
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6.1.4.1. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias contados da
data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital.
6.1.4.2. Declaração de elaboração independente de proposta, conforme modelo constante
do Anexo VI-C.
6.1.4.3. Declaração expressa da aceitação e submissão a todas as condições deste Edital,
bem como o compromisso formal de execução do objeto da Licitação, de acordo com o (s)
projeto (s) e especificação (ões) técnica (s) que faz (em) parte deste Edital e pelo preço e
condições propostas;
6.1.4.4. Declaração de que se compromete a manter, durante todo o período de execução
do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas neste Edital;
6.1.4.5. Declaração de que sob nenhuma hipótese serão feitas quaisquer cobranças
adicionais de fornecimento/prestação de serviços ou sob quaisquer outras
denominações.
6.1.5. A Planilha de Custo e Formação de Preços (modelo no Anexo II-A e II-B), deverá
indicar ainda sindicatos, acordos coletivos, convenções coletivas ou sentenças normativas
que regem as categorias profissionais que executarão o serviço e as respectivas datas
bases e vigências, com base na Classificação Brasileira de Ocupações - CBO.
6.2. 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;
6.2.1. A CONTRATADA deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no
dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos
variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o
quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente
em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto
quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do §1° do artigo 57 da Lei n.º
8.666, de 1993.
6.3. O licitante declarado vencedor deverá enviar a proposta comercial atualizada aos
valores finais obtidos na fase de lances, até às 18 horas do dia (útil) posterior ou atualizála durante a sessão do pregão, caso queira.
6.3.1. Os valores dos itens a serem encaminhados na proposta atualizada, pelo licitante
vencedor, devem ser proporcionais ao lance ofertado, ou seja, se entre o valor estimado e
o valor do lance vencedor houver uma diferença de 20%, este percentual deve ser
aplicado em cada um dos itens.
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7.

DA HABILITAÇÃO

7.1. A habilitação para a participação neste Pregão, compreende:
7.1.1. Certificado cadastral junto ao CREA-MS ou Declaração e Certificado de Registro
Cadastral – CRC junto ao SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores).
7.1.1.1. A documentação exigida para cadastramento junto a CPL do CREA-MS está
disponível no site www.creams.org.br, sendo que o cadastro poderá ser realizado até às
17h30 do dia 28 de setembro de 2016.
7.1.2. Quanto à qualificação econômico-financeira:
7.1.2.1. Certidão negativa de falência e recuperação judicial, expedida pelo distribuidor ou
distribuidores (caso exista mais de um) da sede da pessoa jurídica, há menos de 60
(sessenta dias) dias da data de recebimento dos envelopes, mencionada no preâmbulo
deste Edital;
7.1.2.2. Apresentar comprovação da boa situação financeira do Licitante, aferida com base
nos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) igual ou
maiores que 01 (um), analisada automaticamente pelo SICAF, ou através de Certidão
Simplificada da Junta Comercial ou ainda alteração do Contrato Social;
7.1.2.2.1. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 01 (um) em
qualquer dos índices referidos no subitem anterior deverão comprovar o capital social
integralizado de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, devendo a
comprovação ser feita relativamente à data da apresentação da proposta de preços, na
forma da lei, de acordo com os § 2º e 3º do Artigo 31 da Lei nº. 8.666/93;
7.1.2.3. Balanço Patrimonial e demonstração contábil do último exercício social já exigível
e apresentado na forma da lei, devidamente autenticados pelo órgão competente, que
comprovem a boa situação financeira da empresa podendo ser atualizados por índices
oficiais quando encerradas há mais de 03 (três) meses da data da apresentação da
proposta, sendo vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios.
7.1.3. Declaração em papel timbrado do licitante, que não mantém empregados menores
de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não mantém empregados
menores de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na condição de menor aprendiz, a partir
dos 14 anos (Anexo VI-A).
7.1.4. Declaração que tomou conhecimento dos termos e das condições para cumprimento
das obrigações previstas no presente Edital e seus anexos (Anexo VI-A).
7.1.5. Declaração de inexistência de fatos impeditivos para a habilitação no presente
Processo Licitatório, e ciência da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores
(Anexo VI-A).
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7.1.6. Termo de Vistoria emitido por este Conselho conforme item 07 do Termo de
Referência ou Declaração de que conhece as condições do veículo para a execução do
objeto e entrega do serviço ou de que prestará os serviços conforme descrito (Anexo VIE).
7.1.7. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível,
em características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação, ou com o Lote
pertinente, por período não inferior a 03 (três) anos (exclusivo para o Lote 02), mediante
a apresentação de atestado(s) emitido(s) em nome do LICITANTE, em papel timbrado,
expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter
executado ou estar executando serviços pertinente ao objeto para o setor público ou
privado.
7.1.7.1. Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou se
decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto se firmado para ser
executado em prazo inferior.
7.1.7.2. Para a comprovação da experiência mínima de 03 (três) anos, será aceito o
somatório de atestados de períodos diferentes.
7.1.7.3. 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.
7.2. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão
estar:
7.2.1. Em nome da Licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e com o endereço
respectivo.
7.2.1.1. Se a Licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;
Se a Licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial;
7.2.1.2. Serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
7.2.2. Datados dos últimos 60 (sessenta) dias até a data de abertura do Envelope n. 01,
quando não tiver prazo estabelecido pelo órgão competente expedidor.
7.2.2.1. Não se enquadram no prazo de que tratam o item anterior os documentos cuja
validade é indeterminada.
7.3. Serão aceitas somente cópias legíveis, nos termos do subitem 7.7;
7.4. Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas; e
7.5. A Pregoeira reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento,
sempre que julgar necessário.
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7.6. O CREA-MS não é unidade cadastradora do SICAF, apenas consultora.
7.7. Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original ou
por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou em cópia simples
acompanhada do respectivo original para ser autenticada pelo pregoeiro ou por membro
de sua equipe de apoio, desde que apresentados até as 17h30m do dia anterior ao da
abertura do certame.
7.8. A Microempresa e Empresa de Pequeno Porte deverá apresentar toda a
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restrição.
7.8.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado
o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a
critério do CREA-MS, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento
do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão
negativa.
7.8.2. A não regularização da documentação, implicará decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n. 8.666/93, e suas
atualizações.
7.8.3. Para fins de habilitação da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, o Pregoeiro
poderá
consultar
o
Portal
da
Transparência
do
Governo
Federal
(www.portaldatransparencia.gov.br), na seção “Despesas – Gastos Diretos do Governo –
Favorecido (pessoas físicas, empresas e outros)”, bem como a área Financeira do CREAMS, para verificar se o somatório dos valores das ordens bancárias recebidas pelo
LICITANTE detentor da proposta classificada em primeiro lugar no exercício anterior ou
até o mês anterior ao da publicação do aviso de licitação no exercício corrente extrapola
o faturamento máximo permitido como condição para esse benefício.
7.8.4. Constatada a ocorrência de qualquer das situações de extrapolamento do limite
legal, o Pregoeiro indeferirá a aplicação do tratamento diferenciado em favor do
LICITANTE, conforme artigo 3°, §§ 9°, 9°-A, 10 e 12, da Lei Complementar n° 123/2006, e
suas atualizações, com a consequente inabilitação, sem prejuízo das penalidades
incidentes.
7.9. A regularidade do cadastramento da Licitante junto ao SICAF será confirmada por
meio de consulta online, quando da abertura dos invólucros de habilitação;
7.9.1. Procedida à consulta online, serão impressos os respectivos Certificados de
Registro Cadastral da Licitante, as quais deverão ser assinadas pelos membros da
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Comissão e por todos os representantes legais das Licitantes presentes e também
juntadas aos autos do processo Licitatório.
7.10. As Licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no
invólucro de habilitação, ou os que apresentarem em desacordo com o estabelecido neste
Pregão ou com irregularidades, serão inabilitadas, não se admitindo complementação
posterior, ressalvados os casos estabelecidos na Lei Complementar n. 123/2006 e suas
alterações.
7.11. Os documentos de habilitação deverão ser entregues pessoalmente a Pregoeira, em
envelope indevassável, fechado, na sessão pública de abertura deste certame, conforme
endereço, dia e horário especificados no preâmbulo deste Edital.
7.12. O envelope deverá conter em sua parte externa a seguinte identificação:

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MS
A/C PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO
Invólucro n. 02 – “HABILITAÇÃO”
PREGÃO PRESENCIAL N. 007/2016
(Razão Social da Licitante)

8.

DA SESSÃO DO PREGÃO E DO JULGAMENTO.

8.1. No horário indicado no Preâmbulo deste edital o Pregoeiro iniciará a sessão pública
do pregão presencial.
8.2. Dos lances:
8.2.1. Credenciados todos os representantes dos licitantes interessados em participar do
certame, será iniciada a sessão do Pregão.
8.2.2. Declarada à abertura da sessão pela Pregoeira, não mais serão admitidos novos
proponentes, dando-se início ao recebimento dos envelopes “Proposta de Preços” e
“Habilitação”.
8.2.3. Serão abertos os envelopes contendo as PROPOSTAS DE PREÇOS, sendo feita a sua
conferência e posterior rubrica.
8.2.4. As propostas de preços dos respectivos licitantes serão analisadas para verificação
do atendimento de todas as especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus
Anexos, sendo imediatamente desclassificadas aquelas que estiverem em desacordo.
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8.2.4.1. Da desclassificação das propostas de preço somente caberá pedido de
reconsideração ao próprio Pregoeiro, com a justificativa de suas razões, a ser apresentada,
de imediato, oralmente ou por escrito, na mesma sessão pública em que vier a ser
proferida;
8.2.4.2. O Pregoeiro analisará e decidirá de imediato o pedido de reconsideração, sendolhe facultado, para tanto suspender a sessão pública;
8.2.4.3. Da decisão relativa ao pedido de reconsideração não caberá recurso;
8.2.5. As propostas classificadas serão ordenadas em ordem crescente a partir da
proposta de menor preço, selecionando-se aquelas que tenham apresentado valores
superiores em até 10% (dez por cento), relativamente àquela de menor preço;
8.2.5.1. Quando não forem verificadas, no mínimo, 03 (três) propostas nas condições
definidas no item acima, o pregoeiro selecionará as melhores propostas, em ordem
crescente de valor, até o máximo de 03 (três), quaisquer que sejam os preços oferecidos,
para que seus autores participem dos lances verbais;
8.2.5.2. A validade do pregão não será comprometida se for inviabilizada a fase de lances
em virtude da apresentação e/ou classificação de apenas uma proposta escrita, como
também a classificação de apenas 02 (duas) ou menos propostas escritas de preço não
inviabilizará a realização da etapa de lances verbais ou fase de negociação;
8.2.6. Se duas ou mais propostas apresentarem o mesmo preço, a ordem de classificação
para lances será decidida através de sorteio conforme dispõe o § 2º, do artigo 45, da
Lei das Licitações.
8.2.7. Somente as licitantes que apresentarem propostas de preços em consonância com
o item 8.2.5 e 8.2.5.1 deste edital, poderão apresentar lances para os lotes cotados,
observando sempre o MENOR PREÇO POR LOTE.
8.2.8. Assim como as propostas de preços, os lances serão sempre correspondentes ao
valor total do lote ofertado, sagrando-se vencedora a que ofertar o MENOR PREÇO POR
LOTE.
8.2.9. Somente as propostas classificadas conforme subitens 8.2.5 e 8.2.5.1, farão seus
lances verbais de forma sucessiva, iniciando pelo detentor do maior preço, em valores
distintos e decrescentes.
8.2.9.1. O licitante poderá ofertar lance intermediário, com preço superior ao menor
registrado, desde que seja inferior ao seu último lance e diferente de qualquer outro lance
já ofertado para o lote.
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8.2.9.2. No caso do subitem 8.2.9.1 supra, quando restarem apenas duas empresas na
etapa de lances, a licitante que ofertar um lance intermediário estará, automaticamente,
declarando a sua impossibilidade de cobrir o menor preço.
8.2.10. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado, implicará para o
licitante sua exclusão desta etapa, sendo mantido o último lance por ele ofertado, para fins
de ordenação dos licitantes no final da sessão.
8.2.11. O tempo de duração da fase se lances fica condicionado à desistência dos licitantes
em ofertarem seus preços, ou seja, enquanto houver interesse dos licitantes em manter a
disputa, esta continuará até que haja desistência de todos, sagrando-se vencedor o que
ofertar o MENOR PREÇO.
8.2.12. Encerrada a etapa de lances caso as propostas apresentadas por Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte sejam em até 5% (cinco por cento) superiores à proposta de
menor preço, lhes será assegurada preferência de contratação, situação denominada por
empate ficto, conforme disposto na LC n. 123/2006.
8.2.12.1. Ocorrendo o empate ficto, será adotado o seguinte procedimento:
a) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá
apresentar proposta de preço inferior àquela de menor preço;
b) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte que se enquadrem na situação de empate ficto, será realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar
proposta melhor;
c) Não sendo habilitada a microempresa ou empresa de pequeno porte, beneficiada
pela regra do empate ficto, na forma do subitem anterior, serão convocadas as
remanescentes, observada a ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
d) Na hipótese de empate ficto, a microempresa ou empresa de pequeno porte
convocada para apresentar nova proposta, terá prazo máximo de 05 (cinco) minutos,
para fazê-lo, sob pena de preclusão;
e) Na hipótese de não contratação de microempresa ou empresa de pequeno porte, o
objeto da licitação será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do
certame;
f)

Os dispositivos legais atinentes ao empate ficto somente serão aplicáveis quando a
melhor oferta final não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de
pequeno porte.

8.3. Critério de julgamento:
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8.3.1. A classificação das propostas será por ordem crescente a partir da mais vantajosa,
sagrando-se vencedora a licitante que apresentar proposta em conformidade com este
edital e ofertar o MENOR PREÇO POR LOTE, observado prazo, especificações técnicas e
demais condições definidas neste Edital.
8.3.2. Encerrada a etapa de lances, a Pregoeira examinará a aceitabilidade da melhor
oferta, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.
8.3.2.1.Na hipótese de não ocorrer nenhum lance verbal, será verificada pelo Pregoeiro a
aceitabilidade da proposta escrita de MENOR PREÇO, face ao valor estimado para a
contratação, decidindo a respeito, sendo facultado ao Pregoeiro negociar diretamente
com as licitantes em busca do menor preço.
8.3.3. Caso haja apenas uma proposta, esta será aceita desde que atenda a todos os termos
do Edital e que seu preço seja compatível com o valor global estimado para a contratação.
8.3.4. Aceita a OFERTA DE MENOR PREÇO POR LOTE, a pregoeira irá proceder à
abertura do envelope de “HABILITAÇÃO” para verificação do atendimento as exigências
para habilitação.
8.3.4.1. Considera-se inaceitável, para todos os fins aqui dispostos, a proposta que não
atender as exigências fixadas neste Edital ou apresentar preços manifestamente
inexequíveis.
8.3.4.2. Caso a pregoeira entenda que o preço é inexequível, estabelecerá prazo máximo
de até 03 (três) dias úteis para o licitante demonstrar – através da apresentação de
planilhas ou documento que comprove a prestação de serviços iguais por preços
semelhantes ao lance ofertado.
8.3.4.3. Verificada a inexequibilidade do preço, será convocada no mesmo ato a licitante
classificada em segundo lugar para as providencias previstas no subitem 8.3.5.
8.3.5. Após a apuração da melhor proposta válida, observada a classificação das propostas
até o momento, será assegurado às Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte o
direito de preferência à contratação, observadas as seguintes regras:
8.3.5.1. O pregoeiro convocará a Microempresa ou a Empresa de Pequeno Porte detentora
da melhor proposta dentre aquelas que estejam na situação de empate, ou seja, cujos
valores sejam iguais ou superiores até 5% (cinco por cento) em relação ao valor
apresentado pelo proponente vencedor, para que apresente novo lance, inferior ao
melhor lance, no prazo de cinco minutos, sob pena de preclusão do direito de preferência
(art. 45, § 3º, da Lei 123/06).
8.3.5.2. Realizado novo lance, nos termos do subitem anterior, o pregoeiro examinará a
aceitabilidade deste, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.
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8.3.5.3. Sendo aceitável a nova oferta de preço, a confirmação das condições de habilitação
da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, obedecerá ao procedimento previsto
no item 7 e seus respectivos subitens.
8.3.5.4. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, conforme dispõe o § 1º, do art. 43, da LC
123/06, alterada pela LC 147/2014, prorrogável por igual período, a critério do CREAMS, para regularização.
8.3.5.5. A não regularização da documentação no prazo acima previsto implicará na
decadência do direito à contratação.
8.3.5.6. Se houver a necessidade de abertura do prazo para a Microempresa ou a Empresa
de Pequeno Porte regularizar sua documentação fiscal, a pregoeira deverá suspender a
sessão de pregão. O pregoeiro registrará em ata que todos os presentes ficam intimados
a comparecer na data, horário e local informado para a retomada da sessão de pregão.
8.3.5.7. Se a Microempresa ou a Empresa de Pequeno Porte não apresentar proposta de
preços ou não atender às exigências de habilitação, a pregoeira convocará as ME’s ou
EPP’s remanescentes que estiverem na situação de empate na ordem classificatória, para
o exercício do mesmo direito.
8.3.5.8. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a Microempresa ou a
Empresa de Pequeno Porte será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do
certame.
8.3.5.9. Caso não haja Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte dentro da situação de
empate ou não ocorra à apresentação de novo lance ou não sejam atendidas às exigências
documentais de habilitação, será declarado vencedor o licitante originalmente detentor
da melhor oferta.
8.3.5.10. O disposto no subitem acima somente se aplicará quando a melhor oferta válida
não tiver sido apresentada por Microempresa ou por Empresa de Pequeno Porte.
8.3.6. Após a aplicação do critério de desempate, se houver, a pregoeira poderá negociar
com o autor da melhor oferta com vistas à redução do preço;
8.3.7. Constatado o atendimento pleno às exigências deste edital, a pregoeira declarará o
licitante vencedor e o convocará para apresentação da proposta atualizada, conforme
subitem 6.3.
8.3.8. Verificada a regularidade da documentação o pregoeiro adjudicará o objeto do
certame ao licitante vencedor.
8.3.9. Os envelopes de “Habilitação” das licitantes desclassificadas serão devolvidos ao
término da sessão do pregão.
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9.

DOS RECURSOS

9.1. Declarado o vencedor ou fracassado o certame, qualquer licitante poderá manifestar
imediata e motivadamente a intenção de recorrer, conforme dispõe o inciso XVIII, do
artigo 4º, da Lei Federal n. 10.520/2002, cuja síntese será lavrada em ata.
9.2. A pregoeira abrirá o prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação das razões do
recurso, podendo, no entanto, negar o direito de recorrer quando interposto fora do prazo
estabelecido.
9.3. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de recorrer dos licitantes
importará decadência do direito de recurso, conforme dispõe o artigo 4º, inciso XX, da Lei
n.º 10.520/2002.
9.4. Admitido o recurso, será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação
de suas razões.
9.5. Os demais licitantes ficarão automaticamente intimados a apresentar contrarrazões
no prazo comum de 03 (três) dias úteis, contados do término do prazo do recorrente,
sendo-lhes assegurada vista dos autos.
9.6. O licitante poderá também apresentar as razões do recurso na própria sessão do
pregão, as quais serão reduzidas a termo na respectiva ata, ficando todos os demais
licitantes automaticamente intimados a apresentar contrarrazões no prazo de 03 (três)
dias úteis, contados da lavratura da ata, sendo-lhes assegurada vista dos autos.
9.7. A apresentação das razões de recurso e das contrarrazões, assim como documentos
complementares, será efetuada obrigatoriamente mediante protocolo junto ao CREA-MS
no horário das 12 às 18 horas.
9.8. Os recursos e contrarrazões de recurso devem ser endereçados a Pregoeira, que
poderá:
9.8.1. Motivadamente, reconsiderar a decisão;
9.8.2. Motivadamente, manter a decisão, encaminhando o recurso para a Autoridade
Competente, conforme art. 21, § 3º, do Decreto nº 11.676/2004.
9.8.3. Não serão conhecidos os recursos quando não forem apresentadas as razões ou
estas forem apresentadas fora dos prazos estabelecidos.
9.8.4. Os recursos terão efeito suspensivo e seu provimento importará a invalidação
apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento, exceto quando manifestamente
protelatórios ou quando a pregoeira reconsiderar sua decisão.
9.8.5. Os recursos deverão ser decididos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do
encerramento do prazo para apresentação de contrarrazões.
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9.8.6. Na ausência de manifestação de intenção de interposição de recursos ou após
decisão dos mesmos, a Pregoeira devolverá os envelopes de “HABILITAÇÃO” inviolados
aos licitantes desclassificados podendo, todavia, retê-los até o encerramento da licitação.

10.

DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

10.1. A Pregoeira adjudicará o objeto da licitação ao licitante vencedor, quando inexistir
recurso ou quando reconsiderar sua decisão, com a posterior homologação do resultado
pela autoridade competente.
10.2. Decididos os recursos porventura interpostos e, constatada a regularidade dos atos
procedimentais pela autoridade competente, esta adjudicará o objeto ao licitante
vencedor e homologará o procedimento licitatório.

11.

DA CONTRATAÇÃO

11.1. A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante a celebração de
termo de contrato, cuja minuta integra este Edital como Anexo VII.
11.2. Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito
da adjudicatária perante a Justiça do Trabalho, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS) e a Fazenda Nacional, estiverem com os prazos de validade vencidos, o órgão
licitante verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos
autos do processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por
tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada.
11.3. Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações a
Adjudicatária será notificada para, no prazo de 03 (três) dias úteis, comprovar a sua
situação de regularidade de que trata o subitem 11.2, mediante a apresentação das
certidões respectivas, com prazos de validade em vigência, sob pena de a contratação não
se realizar.
11.4. Quando a adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não
apresentar a situação regular de que trata o subitem 11.2, ou se recusar a assinar o
contrato, serão convocados os demais classificados para participarem de nova sessão
pública de pregão, com vistas à nova contratação.
11.5. A vencedora se obriga a aceitar, quando solicitada pela Administração, nas mesmas
condições e dentro do prazo contratual estabelecido, os acréscimos ou supressões que se
fizerem nos serviços de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado da
Nota de Empenho e as supressões resultantes de acordo entre as partes, na forma dos §§
1º e 2º, do artigo nº 65, da Lei nº 8.666/93.
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12.

DO PAGAMENTO

12.1. O prazo para pagamento será de 15 (quinze) dias, contados a partir da data da
apresentação da Nota Fiscal/Fatura, a qual deverá ser apresentada até o último dia útil do
mês da prestação dos serviços, acompanhada dos demais documentos comprobatórios do
cumprimento das obrigações da CONTRATADA.
12.2. O pagamento somente será efetuado após o atesto, pelo Gestor do Contrato, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, que conterá o detalhamento dos serviços
executados e será acompanhada dos demais documentos exigidos neste Termo de
Referência.
12.3. O atesto fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura
apresentada pela CONTRATADA com os serviços efetivamente prestados.
12.4. Fica o CONTRATANTE autorizado 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 estes não forem
adimplidos.
12.5. Quando não for possível a realização dos pagamentos a que se refere o item 12.4.
pela própria administração, esses valores retidos cautelarmente serão depositados junto
à Justiça do Trabalho, com o objetivo de serem utilizados exclusivamente no pagamento
de salários e das demais verbas trabalhistas, bem como das contribuições sociais e FGTS.
12.6. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos
pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o
pagamento ficará pendente 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 o CONTRATANTE.
12.7. O documento de cobrança deverá conter ao menos:
a) CNPJ da Contratada conforme preâmbulo do Contrato;
b) Descrição clara do objeto;
c) Período de faturamento;
d) Valor cobrado em conformidade com as condições contratuais pactuadas,
discriminando valor unitário e valor total.
12.8. O CREA-MS fará retenção dos tributos e das contribuições federais devidos, bem
como dos impostos incidentes sobre o valor da Fatura/Nota Fiscal, se comprometendo
sua quitação no prazo legal, nos termos Anexo I – Tabela de Retenção da Instrução
Normativa RFB 1.234/2012 e da Lei Complementar Municipal n. 59/2003.
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12.8.1. Não serão retidos os valores correspondentes aos tributos citados, nos
pagamentos efetuados a pessoas jurídicas optantes pelo Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte (Simples Nacional), conforme disposto no inciso XI do art. 4 da Instrução
Normativa RFB 1.234/2012.
12.8.1.1. Para efeito do disposto acima, a pessoa jurídica deverá, no ato da assinatura do
contrato, apresentar ao CREA-MS declaração de acordo com os modelos constantes dos
Anexos II, III ou IV desta Instrução Normativa, conforme o caso, em 02 (duas) vias,
assinada pelo seu representante legal, conforme artigo 6º da Instrução Normativa RFB
1.540/2015.
12.9. Nos termos do artigo 36, § 6°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n. 02, de
30/04/2008, será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à
irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a
CONTRATADA:
a) Não produziu os resultados acordados;
b) Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade
mínima exigida;
c) Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do
serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada.
12.10. Antes do pagamento, o CONTRATANTE realizará consultas para verificar a
manutenção das condições de habilitação da CONTRATADA, imprimindo e juntando os
resultados ao processo de pagamento.
12.10.1. Serão efetuadas as seguintes consultas:
a) Regularidade para com a Fazenda Federal – Certidão de Débitos relativos a Créditos
Tributários Federais e à Dívida Ativa da União.
b) Regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – Certificado de
Regularidade do FGTS – CRF.
c) Inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa, 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,
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.
d) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa.
e) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS.
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12.10.2. A não apresentação da documentação de que trata o item 12.10.1 desta cláusula
no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, contados de sua solicitação pela fiscalização,
poderá ensejar a rescisão do contrato.
12.11. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante
depósito em conta corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela
CONTRATADA, ou por outro meio previsto na legislação vigente.
12.12. O CREA-MS não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada
pela CONTRATADA que porventura não tenha sido acordada no contrato.

14.

DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1. Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após apresentação das
propostas não serão aceitas alegações de desconhecimento.
14.2. É facultado à Pregoeira ou à Autoridade Superior em qualquer fase do julgamento,
promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a
aferição do valor ofertado, bem como solicitar a elaboração de pareceres técnicos
destinados a fundamentar as decisões.
14.3. Após a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela comissão, conforme dispõe o artigo 43, §
6º, da lei geral das licitações.
14.4. A pregoeira no julgamento das propostas e da habilitação poderá relevar omissões
puramente formais e sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas,
dos documentos e de sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, acessível
a todos os interessados, sendo possível a promoção de diligência destinada a esclarecer
ou a complementar a instrução do processo.
14.5. A presente licitação somente poderá ser revogada por razão de interesse público
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado ou anulado, no todo ou em
parte por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito
e devidamente fundamentado.
14.6. Fazem Parte Integrante deste Edital:
Anexo I – Termo de Referência
Anexo II-A – Planilha de Custos e Formação de Preços para Serviços de Digitação
Anexo II-B – Planilha de Custos e Formação de preços para serviços de Telefonia
Anexo III – Relação de Documentos à serem Apresentados pela CONTRATADA
Anexo IV – Modelo da Proposta de Preços
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Anexo V – Declaração de Habilitação
Anexo VI-A – Declaração
Anexo VI-B – Declaração de Restrição Regularidade Fiscal da ME ou EPP
Anexo VI-C – Declaração de Elaboração Independente de Proposta
Anexo VI-D – Modelo de Procuração
Anexo VI-E – Declaração de Dispensa de Visita/Vistoria
Anexo VII– Minuta do Contrato

Campo Grande, 17 de outubro de 2016.

SANDRA RIBEIRO DA S. RODRIGUES
Pregoeira
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PREGÃO PRESENCIAL N. 007/2016
PROCESSO C- 3023/2016
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
1.

DO OBJETO:

1.1.

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de
TELEFONISTA e DIGITADOR, para atuação nas instalações do edifício sede do
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul (CREAMS), conforme especificações e quantitativos estabelecidos nos anexos deste
Edital.
LOTE 01

Item

01.

Descrição
Prestação de serviços de
apoio em DIGITAÇÃO, com
dedicação exclusiva de mão
de obra.

N.º de
postos de
trabalho

Carga
horária
semanal

CBO

Período de
execução dos
serviços

02

30h

4121-10

03 meses

LOTE 02
Item

01.

Descrição
Prestação
de
serviços
continuados de apoio em
TELEFONIA, com dedicação
exclusiva de mão de obra.

N.º de
postos de
trabalho

Carga
horária
semanal

CBO

Período de
execução dos
serviços

02

30h

4222-05

12 meses

1.1.1. Os serviços objeto do Lote n.º 02 possuem natureza continuada.

2.

DA JUSTIFICATIVA:

2.1.

A contratação em tela justifica-se em razão da grande demanda de serviços
administrativos acessórios no CREA-MS. Tendo em vista que a reduzida força de
trabalho do Conselho se concentra na execução das rotinas administrativas
exclusivas de servidores e empregados públicos e no desempenho das
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atividades finalísticas, é visível a carência de profissionais para executar
atividades auxiliares, como digitação e telefonia.
2.2.

Uma vez que o plano de cargos e salários do CREA-MS não contempla os cargos
de digitador e telefonista e com base no Decreto n.º 2.271 de 7 julho de 1997, se
faz possível a contratação de empresa que desempenhe atividades materiais
acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos que constituem área
de competência legal deste Conselho, como no caso em tela.

2.3.

Os serviços de telefonia ostentam a natureza continuada por apresentar por
escopo a finalidade de atender a uma necessidade permanente desta
Administração. A ausência desse serviço pode acarretar a suspensão do
atendimento telefônico do Conselho, uma vez que as ligações são recepcionadas
através da mesa telefonica (PABX). Assim, trata-se de serviço essencial para o
atendimento ao público interno e externo, mediante a operação do PABX,
atendimento aos usuários de todo o CREA-MS quanto à solicitação de ramais,
transferências de chamadas e outras atividades de mesma natureza
profissional.

2.3.1.

Importa acrescentar que a descontinuídade de tais serviços comprometerá a
execução das atividades institucionais e finalisticas do Conselho.

2.4.

O serviços de digitação são necessários, pelo período de 03 (três) meses, tendo
em vista que este Conselho necessita regularizar o cadastro de
aproximadamente 16.687 (dezesseis mil seiscentos e oitenta e sete)
profissionais e empresas no novo sistema “Crea Ágil”, implantado em agosto do
presente ano.

2.5.

Considerando que tais atividades são imprescindíveis para a execução dos
serviços do Conselho, justifica-se a contratação indireta desses serviços,
encontrando amparo legal no § 2º do art. 7º da Instrução Normativa n.º 2, de
30/04/2008, publicada pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação
do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.
§ 2º A Administração poderá contratar, mediante
terceirização, as atividades dos cargos extintos ou em
extinção, tais como os elencados na Lei nº 9.632/98.

2.6.

Ao contratar esses serviços terceirizados, a finalidade é atender-se aos padrões
de qualidade, tempestividade e eficácia nos serviços a serem realizados,
propiciando agilidade nas ações e na execução de suas atividades fins.
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2.7.

Tendo em vista que os serviços a serem contratados referem-se a dois lotes com
natureza e períodos de execução distintos, o tipo de licitação a ser utilizado será
o de MENOR PREÇO POR LOTE.

3.

DAS VANTAGENS DA CONTRATAÇÃO E DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL:

3.1.

Devido carência no quadro de servidores do CREA-MS, se torna muito difícil o
aproveitamento dos recursos humanos existentes para a realização dos serviços
objeto desta contratação. Dessa forma, a principal vantagem está no fato de
retirar da Administração a incumbência de administrar serviços e funcionários,
repassando essa tarefa à empresa CONTRATADA.

3.2.

Ressalte-se ainda que, a forma de contratação, por meio de licitação possibilita
a contratação dos serviços pelo preço mais vantajoso para a Administração.

3.3.

A contratação de pessoa jurídica para execução dos serviços objeto deste Termo
encontra amparo legal na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei n.º 10.520,
de 07 de julho de 2002, no Decreto n.º 5.450 de 31 de maio de 2005, no Decreto
n.º 2.271, de 07 de julho de 1997 e na Instrução Normativa SLTI/MP n.º 02, de
30 de abril de 2008.

4.

DO VALOR ESTIMADO:

4.1.

O valor global estimado para a contratação é de R$ 101.656,85 (cento e um mil
reais, seiscentos e cinquenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), sendo:
LOTE 01

Item Descrição
01.

Prestação de serviços de
apoio em DIGITAÇÃO, com
dedicação exclusiva de mão
de obra.

Item Descrição
01.

Prestação
de
serviços
continuados de apoio em
TELEFONIA, com dedicação
exclusiva de mão de obra.

Valor
Unit.

Unid. de
Medida

Valor
Mensal

Qtd.
(meses)

Valor
Global

R$
3.543,33

02
postos

R$
7.086,66

03

R$
21.259,99

Valor
Mensal

Qtd.
(meses)

Valor
Global

R$
6.699,74

12

R$
80.396,86

LOTE 02
Valor
Unid. de
Unit.
Medida
R$
3.349,87

02
postos
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4.2.

O valor estipulado no item 4.1. é válido unicamente como estimativa de preços
e foi calculado com base pesquisa de preços realizada no mercado e Planilha de
Custos e Formação de Preços.

4.3.

A licitante deverá demonstrar os valores de sua proposta, apresentando
memória de cálculo para todos os itens considerados.

4.4.

As licitantes são responsáveis pelo conteúdo de sua proposta, devendo arcar
com o ônus decorrente de eventuais equívocos na proposta original,
complementando os valores que não atendam ao objeto da licitação, conforme
disposição do art. 23 da Instrução Normativa SLTI/MP n.º 02, de 30/04/2008.

4.5.

A proposta de preços deverá ser elaborada com base na Planilha de Custos e
Formação de Preços (Anexo II-A e II-B do edital).

4.6.

O preço contido na Planilha de Custos e Formação de Preços deverá incluir todos
os itens de custo e despesas incidentes na prestação dos serviços.

4.7.

A proposta deverá ser limitada rigorosamente ao objeto deste Termo de
Referência, sem conter alternativas de preço ou qualquer outra condição que
induza o julgamento a ter mais de um resultado.

4.8.

As licitantes deverão indicar os sindicatos, acordos coletivos, convenções
coletivas ou sentenças normativas que regem a categoria profissional que
executará os serviços e as respectivas datas bases e vigências, bem como
deverão indicar em suas propostas a Classificação Brasileira de Ocupações
(CBO) da categoria profissional, conforme inciso III, artigo 21, da Instrução
Normativa SLTI/MP n.º 02, de 30/04/2008.

4.9.

A análise e julgamento das propostas financeiras observarão o cumprimento
pelas licitantes, das exigências estabelecidas no Edital e neste Termo de
Referência.

5.

SALÁRIOS DA CATEGORIA VINCULADA AO SERVIÇO TERCEIRIZADO:

5.1.

O salário mensal da categoria vinculada aos serviços contratados, para
elaboração das Planilhas de Custos e Formação de Preços, não poderá ser
inferior ao previsto na Convenção Coletiva de Trabalho em vigor na cidade
Campo Grande-MS, local da prestação dos serviços, e devidamente homologada.

5.2.

Na composição dos preços para elaboração da proposta, os licitantes com
tributação através do “lucro real” não deverão considerar os percentuais
referentes à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e o Imposto de
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Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ), de acordo com o ACORDÃO 950/2007 do
Plenário e Mensagem 37226 do SIAG.

6.

DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:

6.1.

Os serviços serão prestados nas dependências do Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul, na Rua Sebastião Taveira n.
272, Monte Castelo, em Campo Grande-MS, 79010-480.

6.2.

Importa acrescentar que de acordo com a exigência aposta no § 3º do art. 7º da
Instrução Normativa SLTI/MP n.º 02, de 30/04/2008, as funções de telefonista
e digitador encontram-se definidas no Código Brasileiro de Ocupações –
CBO/MTE n.º 4222-05 e n.º 4121-10.

6.3.

Tomando-se como base o § 1º do art. 11 da Instrução Normativa SLTI/MP n.º
02, de 30/04/2008, será adotado o critério de remuneração da CONTRATADA
por postos de serviço, haja vista a inviabilidade da adoção do critério de aferição
dos resultados.

7.

DA VISTORIA:

7.1.

As empresas interessadas poderão vistoriar as áreas do CREA-MS para
conhecimento da localização do posto e da condição para a execução dos
serviços. Após as empresas terem tomado conhecimento das características e
peculiaridades dos serviços, não poderão tecer alegações posteriores quanto ao
desconhecimento de situações existentes.

7.2.

A vistoria deverá ser agendada com antecedência e será conduzida por um
servidor habilitado do CONTRATANTE, responsável pela emissão da Declaração
Formal de Visita/Vistoria, documento que demonstra que a empresa licitante
está ciente de todas as informações e das condições para o cumprimento das
obrigações. As vistorias deverão ser previamente agendadas junto ao Setor de
Contratos e Compras, pelo telefone (67) 3368-1044, no horário das 12 às 18
horas, sendo que deverão acontecer em até 01 (um) dia útil anterior à data da
realização da licitação;

7.3.

Caso a empresa opte por não realizar a vistoria, deverá apresentar no Invólucro
n. 02 uma Declaração de Dispensa de Visita/Vistoria (Anexo VI-E), sendo que
não serão aceitas alegações posteriores quanto ao desconhecimento de
situações existentes.
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8.

DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

8.1.

Para a execução dos serviços, a CONTRATADA deverá disponibilizar
profissionais com formação, habilidades e conhecimentos mínimos previstos na
Classificação Brasileira de Ocupações – CBO e Convenções Coletivas de Trabalho
respectivas. Os serviços serão executados pela CONTRATADA, obedecendo às
normas legais e regulamentares pertinentes, de acordo com as seguintes
necessidades e especificações, abaixo descritas:

8.2.

Jornada de trabalho:

8.2.1.

Os serviços serão executados diariamente, de segunda à sexta-feira, devendo os
profissionais de telefonia e digitação cumprir a carga horária de 30 (trinta)
horas semanais. Os profissionais de telefonia e digitação inicialmente deverão
trabalhar das 12 às 18 horas.

8.2.1.1.

Os horários originalmente definidos poderão ser alterados a qualquer tempo
pelo CONTRATANTE, de acordo com suas necessidades e conveniência, sempre
em consonância com a legislação trabalhista.

8.3.

Os postos de serviços não poderão ficar descobertos e, na hipótese de falta do
funcionário, a CONTRATADA deverá, no início da jornada do profissional,
providenciar a disponibilização de um substituto, cujas qualificações sejam
iguais àquelas definidas para o serviço contratado, sob pena de aplicação das
penalidades previstas no contrato.

8.4.

Descrição das atividades:

8.4.1.

As seguintes tarefas gerais devem ser observadas por todas as categorias:

8.4.1.1.

Observar as instruções disciplinares do local de trabalho.

8.4.1.2.

Cumprir e fazer cumprir o código de conduta e o regimento interno, bem como
as demais ordens da administração do CONTRATANTE;

8.4.1.3.

Cumprir a escala de serviço, observando pontualmente os horários de entrada
e saída, e ser assíduo ao trabalho;

8.4.1.4.

Atender a todos com cortesia e presteza, prestando-lhes as informações
pertinentes ao funcionamento do CONTRATANTE e do seu local de trabalho;

8.4.1.5.

Cumprir as ordens superiores com zelo e dedicação, exceto quando
manifestamente ilegais;

8.4.1.6.

Conservar as dependências do seu local de trabalho em perfeito estado de boa
apresentação;
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8.4.1.7.

Preservar os móveis e equipamentos utilizados no serviço, informando ao
responsável qualquer eventualidade que observe;

8.4.1.8.

Comunicar à segurança a presença de estranhos no local de trabalho, avisando
sempre que houver a informação ou suspeita de incêndio, arrombamento, furto
e quedas de materiais ou pessoas;

8.4.1.9.

Manter sigilo das informações a que tiver acesso;

8.4.1.10. Manter-se alerta, ocupando permanentemente o local designado para exercício
de suas funções, não se afastando deste local, salvo em situações de absoluta
necessidade;
8.4.1.11. Observar prazo estipulado para execução de suas tarefas;
8.4.1.12. Apresentar-se sempre com crachá;
8.4.1.13. Usar o uniforme estabelecido pela empresa;
8.4.2.

Do telefonista:

8.4.2.1.

Efetuar telefonemas, atender telefone com prontidão e transferir chamadas
telefônicas ou repassar informações;

8.4.2.2.

Realizar chamadas locais e interurbanas;

8.4.2.3.

Anotar recados de chamadas telefônicas e enviá-los para os funcionários o mais
brevemente possível;

8.4.2.4.

Organizar listas telefônicas de interesse do CONTRATANTE;

8.4.2.5.

Fazer distribuição de ligações externas, orientando e fornecendo informações
básicas sobre os horários de atendimento do CREA-MS;

8.4.2.6.

Sistematizar e manter o controle quantitativo de ligações DDD e DDI,
obedecendo aos parâmetros e limites estabelecidos pela Administração;

8.4.2.7.

Cumprir prontamente as tarefas que receber, segundo as prioridades
estabelecidas pelo CONTRATANTE, com correção e nos moldes em que
previamente foram informados;

8.4.2.8.

Saber usar o correio de voz;

8.4.2.9.

Observar as normas de procedimento e de segurança da CONTRATANTE, em
especial as dedicadas à circulação de pessoas e bens em geral;

8.4.2.10. Comunicar imediatamente ao supervisor imediato, a ocorrência de quaisquer
situações anormais relacionadas com a rotina de trabalho e reportar falhas do
equipamento telefônico;
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8.4.2.11. Adotar todas as providências ao seu alcance para que o serviço transcorra
dentro da normalidade obedecidas às normas regulamentares e os padrões de
conduta;
8.4.2.12. Vistoriar permanentemente o painel, observando os sinais emitidos e
atendendo as chamadas telefônicas;
8.4.2.13. Zelar pelo equipamento comunicando defeitos, solicitando conserto e sua
manutenção;
8.4.2.14. Conhecer a perfeita utilização e os recursos tecnológico dos equipamentos
colocados à sua disposição para o bom desempenho do serviço;
8.4.2.15. Adotar todas as providências ao seu alcance para sanar irregularidades ou agir
em casos emergenciais;
8.4.2.16. Manter em ordem e limpo o local da PABX;
8.4.2.17. Manter atualizada a documentação e relatórios utilizados no posto;
8.4.2.18. Executar outras tarefas compatíveis com suas atribuições;
8.4.2.19. Realizar outras atividades de mesma natureza profissional compatíveis com
suas atribuições e grau de complexidade;
8.4.2.20. Registrar diariamente as ligações telefônicas realizadas;
8.4.2.21. Conhecer os aspectos legais da profissão;
8.4.2.22. Atuar com ética no exercício da função: imagem profissional, imagem da
organização, sigilo profissional, relacionamento com colegas e superiores;
8.4.2.23. Conhecer a tarifação dos serviços telefônicos;
8.4.2.24. Saber utilizar os serviços das companhias concessionárias de atendimento
público (informações, consertos, auxílio de telefonistas etc).
8.4.3.

Do Digitador:

8.4.3.1.

Operar microcomputador;

8.4.3.2.

Digitar dados diversos, alimentando máquinas/equipamentos de
processamento de dados, para que funcionem adequadamente e produzam os
resultados esperados;

8.4.3.3.

Operar equipamentos (máquinas digitadoras ou similares), para transcrição de
dados, através de digitação, de acordo com documentos de entrada, instruções
de “layouts” dos relatórios de saída e utilizando programas desenvolvidos;

8.4.3.4.

Selecionar programas de digitação para execução dos trabalhos de transcrição
de dados, buscando maior agilidade e eficiência;
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8.4.3.5.

Controlar a gravação de arquivos de dados transcritos, por medida de
segurança;

8.4.3.6.

Preparar relatórios sobre as atividades de digitação desenvolvidas;

8.4.3.7.

Zelar pela conservação dos equipamentos operados, efetuando limpeza dos
mesmos, conforme especificações técnicas, bem como solicitando manutenção
quando de problemas detectados;

8.4.3.8.

Prestar orientação e efetuar treinamento de novos digitadores, sempre que
necessário;

8.4.3.9.

Executar outras tarefas correlatas conforme necessidade ou a critério de seu
superior;

8.5.

Uniformes:

8.5.1.

A CONTRATADA será responsável pelo fornecimento de uniformes aos seus
empregados no início da prestação dos serviços.

8.5.2.

A substituição dos uniformes ocorrerá a cada ano ou sempre que necessário,
dependendo do desgaste prematuro, claramente evidenciado.

8.5.3.

Os uniformes deverão ser entregues mediante recibo (relação nominal,
impreterivelmente assinada e datada por profissional) cuja cópia,
acompanhada do original para conferência, deverá ser enviada à fiscalização.

8.5.4.

Caso seja necessário efetuar ajustes e consertos dos uniformes no ato da entrega
aos colaboradores, eventuais despesas deverão ser arcadas pela CONTRATADA,
sendo vedado o repasse dos custos aos profissionais.

8.5.5.

Descrição dos uniformes:

Tipo
Calça jeans
Camisa “Polo”

Qtd.
02
04

Masculino/Feminino
Especificação
Comprida, azul marinho.
Camisa de manga curta, gola modelo “polo” e logomarca da
empresa bordado no lado superior esquerdo.

8.6.

Identificação dos empregados:

8.6.1.

A CONTRATADA será responsável por manter seus profissionais devidamente
identificados com crachá contendo: nome, função, número do RG e CPF, além de
foto recente.
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9.

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

9.1.

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

9.2.

Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor
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;

9.3.

Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições
no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;

9.4.

Não permitir que os empregados da CONTRATADA realizem horas extras,
exceto em caso de comprovada necessidade de serviço, formalmente justificada
pela autoridade do órgão para o qual o trabalho seja prestado e desde que
observado o limite da legislação trabalhista;

9.5.

Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e
condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

9.6.

Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da
contratada, em conformidade com o § 8º, art. 36, da Instrução Normativa
SLTI/MP n.º 02, de 30/04/2008;

9.7.

Não praticar atos de ingerência na administração da CONTRATADA, tais como:

9.7.1.

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;

9.7.2.

Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas
CONTRATADAS;

9.7.3.

Promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da CONTRATADA,
mediante a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no
objeto da contratação e em relação à função específica para a qual o trabalhador
foi contratado; e

9.7.4.

Considerar os trabalhadores da CONTRATADA como colaboradores eventuais
do próprio órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para
efeito de concessão de diárias e passagens.

9.8.

Solicitar a substituição do empregado que não estiver desempenhando suas
atividades a contento, de acordo com o estabelecido no Termo de Referência.
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9.9.

Reter 11% sobre o valor da fatura de serviços da contratada, nos termos do art.
31, da Lei n.º 8.212/91.

9.10.

Comunicar ao Ministério da Previdência Social e à Receita do Brasil qualquer
irregularidade no recolhimento das contribuições previdenciárias, bem como
comunicar ao Ministério do Trabalho qualquer irregularidade no recolhimento
do FGTS dos trabalhadores terceirizados.

10.

DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:

10.1.

Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua
proposta, com os recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas
contratuais.

10.2.

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.

10.3.

Disponibilizar à CONTRATANTE os empregados devidamente uniformizados e
identificados por meio de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de
Proteção Individual – EPI, quando for o caso.

10.4.

Fornecer os uniformes a serem utilizados por seus empregados, conforme
disposto no item 8.5.5. deste Termo de Referência, sem repassar quaisquer
custos aos mesmos.

10.5.

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

10.6.

Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações
estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho quando, em
decorrência da espécie, forem vítimas seus empregados no desempenho dos
serviços ou em conexão com eles, ainda que ocorridas em dependências do
CREA-MS.

10.7.

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

10.8.

Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer
da prestação dos serviços.
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10.9.

Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre
todo e qualquer assunto de interesse do CONTRATANTE ou de terceiros de que
tomar conhecimento em razão da execução do objeto deste Termo de
Referência, devendo orientar seus empregados nesse sentido.

10.10.

Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de
acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.º
8.078, de 1990), ficando o CONTRATANTE autorizado a descontar dos
pagamentos devidos à CONTRATADA, o valor correspondente aos danos
sofridos.

10.11.

Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a
serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor.

10.12.

Vedar a utilização, 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 artigo 7º do Decreto n.º 7.203, de 2010.

10.13.

Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir
a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre.

10.14.

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

10.15.

Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está
obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou no
contrato.

10.16.

Substituir sempre que exigido, mediante justificativa por parte do CREA-MS,
qualquer empregado, inclusive o preposto, cuja atuação, permanência e/ou
comportamento seja julgado prejudicial e ou inconveniente à disciplina do
serviço.

10.17.

Substituir, no prazo de até 01 (uma) hora, em caso de eventual ausência, tais
como, faltas, férias e licenças, o empregado posto a serviço da CONTRATANTE,
devendo identificar previamente o respectivo substituto ao Fiscal do Contrato.

10.18.

Encaminhar ao CREA-MS, com antecedência de 30 (trinta) dias, relação dos
empregados que usufruirão férias no período subsequente, assim como
daqueles que irão substituí-los.
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10.19.

Comunicar a equipe 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.

10.20.

Efetuar o pagamento dos salários dos empregados alocados na execução
contratual mediante depósito bancário na conta do trabalhador, em agências
bancárias situadas na localidade ou região metropolitana em que ocorrerá a
prestação dos serviços, de modo a possibilitar a conferência do pagamento por
parte do CONTRATANTE.

10.20.1. Em caso de impossibilidade de cumprimento do disposto no item acima, a
CONTRATADA deverá apresentar justificativa, a fim de que a Administração
possa verificar a realização do pagamento.
10.21.

Fixar o dia para o pagamento dos benefícios de vale-alimentação e valetransporte, informando esta data por escrito à equipe de fiscalização do
contrato.

10.22.

Deter instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequados e disponíveis
para a realização do objeto da licitação;

10.23.

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

10.24.

Atender, por meio de preposto nomeado, qualquer solicitação por parte dos
fiscais do Contrato, prestando as informações referentes à prestação dos
serviços, bem como as correções de eventuais irregularidades na execução do
objeto contratado.

10.25.

Exercer controle sobre a assiduidade e pontualidade de seus funcionários.

10.26.

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:

10.26.1. Relação dos empregados, contendo nome completo, cargo ou função, horário do
posto de trabalho, números da carteira de identidade (RG) e da inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), com indicação dos responsáveis técnicos
pela execução dos serviços, quando for o caso;
10.26.2. Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) dos empregados admitidos e
dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso,
devidamente assinada pela contratada;
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10.26.3. Exames médicos admissionais dos empregados da contratada que prestarão os
serviços;
10.26.4. Comprovante de entrega de EPIs, quando for o caso.
10.26.5. Os documentos acima mencionados deverão ser apresentados para cada novo
empregado que se vincule à prestação do contrato administrativo. De igual
modo, o desligamento de empregados no curso do contrato de prestação de
serviços deve ser devidamente comunicado, com toda a documentação
pertinente ao empregado dispensado, à semelhança do que se exige quando do
encerramento do contrato administrativo.
10.27.

Entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia 30
(trinta) do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes
documentos:

10.27.1. Certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;
10.27.2. Certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual,
Distrital e Municipal do domicílio ou sede do contratado;
10.27.3. Certidão de Regularidade do FGTS – CRF;
10.27.4. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.
10.28.

Entregar até o dia 30 (trinta) do mês seguinte ao da prestação dos
serviços, cópia dos seguintes documentos de TODOS os empregados,
juntamente com a fatura mensal dos serviços prestados, como condição à
percepção mensal do valor faturado:

10.28.1. Extrato da conta do INSS e do FGTS;
10.28.2. Cópia da folha de pagamento analítica de, em que conste como tomador o órgão
ou entidade contratante;
10.28.3. Cópia dos contracheques dos empregados ou, ainda, quando necessário, cópia
de recibos de depósitos bancários;
10.28.4. Comprovantes de entrega de benefícios suplementares (vale-transporte, vale
alimentação, entre outros), a que estiver obrigada por força de lei ou de
convenção ou acordo coletivo de trabalho;
10.28.5. Comprovantes de realização de eventuais cursos de treinamento e reciclagem
que forem exigidos por lei ou pelo contrato;
10.28.6. Documentos comprobatórios da realização dos exames periódicos, quando for
o caso.
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10.29.

Não reproduzir, divulgar ou utilizar em benefício próprio, ou de terceiros,
quaisquer informações de que tenha tomado conhecimento em razão da
execução dos serviços objeto desta contratação sem o consentimento, por
escrito, do CREA-MS.

10.30.

Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se
fizerem de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
Contrato, de acordo com o art. 65, §1º, da Lei Federal n.º 8.666/93, não sendo
necessária a comunicação prévia do CREA-MS.

10.31.

Manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

10.32.

Responsabiliza-se a CONTRATADA pelos seguintes encargos, em especial:

10.32.1. Fiscais, comerciais, previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação
social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, uma vez
que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a
Administração CONTRATANTE.
10.32.2. De possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada à execução do
Contrato.
10.32.3. De providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes
do trabalho.
10.32.4. Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais e comerciais
decorrentes da execução dos serviços objeto desta contratação.
10.33.

A inadimplência da CONTRATADA relativa aos encargos do item 10.32. não
transfere à Administração responsabilidade por seu pagamento nem onera o
objeto desta contratação, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressa e
contratualmente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com
a Administração.

10.34.

Adotar os demais procedimentos necessários à boa execução do Contrato e
cumprir, às suas próprias expensas, todas as cláusulas contratuais que definam
suas obrigações.

10.35.

São expressamente VEDADAS à CONTRATADA:

10.35.1. A contratação de funcionário ativo pertencente ao quadro de pessoal da
CONTRATANTE;
10.35.2. A veiculação de publicidade acerca do Contrato, salvo se houver prévia
autorização da Administração do CONTRATANTE.
10.35.3. Caucionar ou utilizar o Contrato para qualquer espécie de operação financeira.
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11.

DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS:

11.1.

O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na
verificação da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos
recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste,
devendo ser exercidos por um ou mais representantes do CONTRATANTE,
especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n.º 8.666, de 1993,
e do art. 6º do Decreto n.º 2.271, de 1997.

11.1.1.

A fiscalização dos contratos, no que se refere ao cumprimento das obrigações
trabalhistas, deve ser realizada com base em critérios estatísticos, levando-se
em consideração falhas que impactem o contrato como um todo e não apenas
erros e falhas eventuais no pagamento de alguma vantagem a um determinado
empregado.

11.2.

O representante do CONTRATANTE deverá ter a experiência necessária para o
acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.

11.3.

A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com
base nos critérios previstos neste Termo de Referência.

11.4.

A execução dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de
instrumentos de controle, que compreendam a mensuração dos aspectos
mencionados no art. 34 da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 02, de 2008,
quando for o caso.

11.5.

O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá
comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação
contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de
alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666,
de 1993.

11.6.

O representante do CONTRATANTE deverá promover o registro das
ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel
cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do
art. 67 da Lei n.º 8.666, de 1993.

11.7.

Na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais nas
contratações continuadas com dedicação exclusiva dos trabalhadores da
contratada, exigir-se-á, dentre outras, as comprovações previstas no § 5º do art.
34 da Instrução Normativa SLTI/MPOG n.º 02, de 2008.

11.8.

O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades
assumidas pela CONTRATADA, incluindo o descumprimento das obrigações
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trabalhistas ou a não manutenção das condições de habilitação, ensejará a
aplicação de sanções administrativas, previstas no instrumento convocatório e
na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme
disposto nos artigos 77 e 80 da Lei n.º 8.666, de 1993.
11.9.

O contrato só será considerado integralmente cumprido após a comprovação,
pela CONTRATADA, do pagamento de todas as obrigações trabalhistas, sociais e
previdenciárias referentes à mão de obra alocada em sua execução, inclusive
quanto às verbas rescisórias.

11.10.

A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios
redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na
ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de
seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n.º 8.666, de
1993.

11.11.

Os documentos necessários à comprovação do cumprimento das obrigações
sociais, trabalhistas e previdenciárias poderão ser apresentados em original ou
por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por
servidor da Administração.

11.12.

Exigir que a CONTRATADA mantenha seus colaboradores devidamente
identificados, por meio de crachás, contendo nome completo, função, fotografia
recente, número de RG e CPF.

11.13.

A Fiscalização do cumprimento do objeto contratado é de competência do
Departamento de Atendimento e Registro do CREA-MS através de servidor
devidamente designado pelo ordenador de despesas, nos termos do artigo 73
da Lei 8.666/93, o qual será o responsável por receber, conferir e atestar nota
fiscal/documento de cobrança, acompanhados de cópia de folha de pagamento
emitida especificamente para o contrato, bem como cópia das respectivas guias
de recolhimento das contribuições sociais (Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Previdência Social), GFIP e GPS, correspondentes ao mês da última
competência vencida, compatível com o efetivo declarado, conforme disposto
no art. 15, inciso VI, alínea “h” da Instrução Normativa SLTI/MPOG n.º 02, de
2008.

11.14.

A fiscalização contratual dos serviços continuados seguirá o disposto no Anexo
IV – Guia de Fiscalização dos Contratos de Prestação de Serviços com Dedicação
Exclusiva de Mão de Obra da Instrução Normativa SLTI/MPOG n.º 02, de 2008.
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12.

DO INÍCIO DOS SERVIÇOS:

12.1.

O prazo máximo para o início da prestação dos serviços é de 05 (cinco) dias
úteis, a contar da data de assinatura do contrato, de acordo com as condições
estabelecidas e conforme especificações deste termo.

13.

DA VIGÊNCIA DO CONTRATO:

13.1.

O contrato decorrente do Lote 01 terá vigência de 04 (quatro) meses, e do Lote
02 terá vigência de 12 (doze) meses, ambos a contar da data de sua assinatura,
podendo ser renovados, respeitando o limite legal máximo estabelecido pelo
art. 57 da Lei n.º 8.666/93.

14.

DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS:

14.1.

Visando à adequação aos novos preços praticados no mercado, desde que
solicitado pela CONTRATADA e observado o interregno mínimo de 01 (um) ano
contado na forma apresentada no subitem que se seguirá, o valor consignado
neste Termo de Contrato será repactuado, competindo à CONTRATADA
justificar e comprovar a variação dos custos, apresentando memória de cálculo
e planilhas apropriadas para análise e posterior aprovação da CONTRATANTE,
na forma estatuída no Decreto n.º 2.271, de 1997, e nas disposições aplicáveis
da Instrução Normativa SLTI/MP n.º 02, de 30/04/2008 e suas alterações.

14.2.

A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quantas forem
necessárias, em respeito ao princípio da anualidade do reajustamento dos
preços da contratação, podendo ser realizada em momentos distintos para
discutir a variação de custos que tenham sua anualidade resultante em datas
diferenciadas, tais como os custos decorrentes da mão de obra e os custos
decorrentes dos insumos necessários à execução do serviço.

14.3.

O interregno mínimo de 01 (um) ano para a primeira repactuação será contado:

14.3.1.

Para os custos relativos à mão de obra, vinculados à data-base da categoria
profissional: a partir dos efeitos financeiros do acordo, dissídio ou convenção
coletiva de trabalho, vigente à época da apresentação da proposta, relativo a
cada categoria profissional abrangida pelo contrato;

14.3.2.

Para os insumos discriminados na planilha de custos e formação de preços que
estejam diretamente vinculados ao valor de preço público (tarifa): do último
reajuste aprovado por autoridade governamental ou realizado por
determinação legal ou normativa;
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14.3.3.

Para os demais custos, sujeitos à variação de preços do mercado: a partir da data
limite para apresentação das propostas constante do Edital.

14.4.

Nas repactuações subsequentes à primeira, o interregno de um ano será
computado da última repactuação correspondente à mesma parcela objeto de
nova solicitação. Entende-se como última repactuação, a data em que iniciados
seus efeitos financeiros, independentemente daquela em que celebrada ou
apostilada.

14.5.

O prazo para a CONTRATADA solicitar a repactuação encerra-se na data da
prorrogação contratual subsequente ao novo acordo, dissídio ou convenção
coletiva que fixar os novos custos de mão de obra da categoria profissional
abrangida pelo contrato, ou na data do encerramento da vigência do contrato,
caso não haja prorrogação.

14.6.

Caso a CONTRATADA não solicite a repactuação tempestivamente, dentro do
prazo acima fixado, ocorrerá a preclusão do direito à repactuação.

14.7.

Nessas condições, se a vigência do contrato tiver sido prorrogada, nova
repactuação só poderá ser pleiteada após o decurso de novo interregno mínimo
de 01 (um) ano, contado:

14.7.1.

Da vigência do acordo, dissídio ou convenção coletiva anterior, em relação aos
custos decorrentes de mão de obra;

14.7.2.

Do último reajuste aprovado por autoridade governamental ou realizado por
determinação legal ou normativa, para os insumos discriminados na planilha de
custos e formação de preços que estejam diretamente vinculados ao valor de
preço público (tarifa);

14.7.3.

Do dia em que se completou um ou mais anos da apresentação da proposta, em
relação aos custos sujeitos à variação de preços do mercado.

14.8.

Caso, na data da prorrogação contratual, ainda não tenha sido celebrado o novo
acordo, dissídio ou convenção coletiva da categoria, ou ainda não tenha sido
possível à CONTRATANTE ou à CONTRATADA proceder aos cálculos devidos,
deverá ser inserida cláusula no termo aditivo de prorrogação para
resguardar o direito futuro à repactuação, a ser exercido tão logo se
disponha dos valores reajustados, sob pena de preclusão.

14.9.

Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, com datas
base diferenciadas, a repactuação deverá ser dividida em tantas parcelas
quantos forem os acordos, dissídios ou convenções coletivas das categorias
envolvidas na contratação.
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14.10.

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

14.11.

A CONTRATANTE não se vincula às disposições contidas em acordos e
convenções coletivas que não tratem de matéria trabalhista.

14.12.

Quando a repactuação referir-se aos custos da mão de obra, a CONTRATADA
efetuará a comprovação da variação dos custos dos serviços por meio de
Planilha de Custos e Formação de Preços, acompanhada da apresentação do
novo acordo, dissídio ou convenção coletiva da categoria profissional abrangida
pelo contrato.

14.13.

Quando a repactuação referir-se aos demais custos, a CONTRATADA
demonstrará a variação por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços e
comprovará o aumento dos preços de mercado dos itens abrangidos,
considerando-se:

14.13.1. Os preços praticados no mercado ou em outros contratos da Administração;
14.13.2. As particularidades do contrato em vigência;
14.13.3. A nova planilha com variação dos custos apresentados;
14.13.4. Indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referência,
tarifas públicas ou outros equivalentes;
14.13.5. Índice específico, setorial ou geral, que retrate a variação dos preços relativos a
alguma parcela dos custos dos serviços, desde que devidamente individualizada
na Planilha de Custos e Formação de Preços da Contratada;
14.13.6. A CONTRATANTE poderá realizar diligências para conferir a variação de custos
alegada pela CONTRATADA.
14.14.

Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações terão suas vigências
iniciadas observando-se o seguinte:

14.14.1. A partir da ocorrência do fato gerador que deu causa à repactuação;
14.14.2. Em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem
de periodicidade para concessão das próximas repactuações futuras; ou
14.14.3. Em data anterior à ocorrência do fato gerador, exclusivamente quando a
repactuação envolver revisão do custo de mão de obra em que o próprio fato
gerador, na forma de acordo, dissídio ou convenção coletiva, ou sentença
normativa, contemplar data de vigência retroativa, podendo esta ser
considerada para efeito de compensação do pagamento devido, assim como
para a contagem da anualidade em repactuações futuras.
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14.15.

Os efeitos financeiros da repactuação ficarão restritos exclusivamente aos itens
que a motivaram, e apenas em relação à diferença porventura existente.

14.16.

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

14.17.

O prazo referido no subitem anterior ficará suspenso enquanto a CONTRATADA
não cumprir os atos ou apresentar a documentação solicitada pela
CONTRATANTE para a comprovação da variação dos custos.

14.18.

As repactuações serão formalizadas por meio de Termo Aditivo de Contrato.

15.

DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS:

15.1.

Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante celebração de termo
aditivo, com amparo no art. 65 da Lei n. 8.666/93 e suas posteriores alterações,
desde que atendidos todos os requisitos abaixo:

15.1.1.

Prestação regular dos serviços;

15.1.2.

Não aplicação de punições de natureza pecuniária por três vezes ou mais;

15.1.3.

Manutenção do interesse pela Administração na realização do serviço;

15.1.4.

Manutenção da vantajosidade econômica do valor do contrato para a
Administração; e

15.1.5.

Concordância expressa da CONTRATADA pela prorrogação.

15.2.

Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido no
parágrafo primeiro do art. 65 da Lei nº 8.666/93, salvo as supressões
resultantes de acordos celebrados entre os contratantes.

16.

DAS SANÇÕES E PANLIDADES:

16.1.

Comete infração administrativa, nos termos da Lei n.º 8.666, de 1993, da Lei n.º
10.520, de 2002, do Decreto n.º 3.555, de 2000, e do Decreto n.º 5.450, de 2005,
a CONTRATADA que, no decorrer da contratação:

16.1.1.

Inexecutar total ou parcialmente o contrato;

16.1.2.

Apresentar documentação falsa;

16.1.3.

Comportar-se de modo inidôneo;

16.1.4.

Cometer fraude fiscal;
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16.1.5.

Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital ou no Contrato.

16.2.

O atraso injustificado da entrega do objeto contratado, ou o descumprimento
das obrigações estabelecidas nas cláusulas contratuais sujeitará a
CONTRATADA às sanções previstas nos artigos 86 e 87 da Lei de Licitações e
Contratos, sendo:

16.2.1.

Multa de 0,5% (meio por cento) por dia e por ocorrência, até o máximo de 10%
(dez por cento) sobre o valor total do contrato a ser firmado entre o CREA-MS e
a CONTRATADA, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma
vez comunicada oficialmente.

16.3.

Pela inexecução total ou parcial do objeto contratual, a administração do CREAMS poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes
sanções:

16.3.1.

Advertência;

16.3.2.

Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato a ser firmado com
a licitante vencedora, no caso de inexecução total do objeto licitado, recolhida
no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial;

16.3.3.

Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar
com a administração do CREA-MS, pelo prazo de até 02 (dois) anos; e

16.3.4.

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração
pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a
administração do CREA-MS pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o
prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.

16.4.

Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao
cancelamento de sua inscrição no cadastro de fornecedores do CREA-MS e no
que couber, às demais penalidades referidas no capítulo IV da Lei n.º 8.666/93.

16.5.

A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se
o procedimento previsto na Lei n.º 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei n.º
9.784, de 1999.

16.5.1.

Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente
justificado e aceito pela administração do CREA-MS, em relação a um dos fatos
arrolados neste item, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades
mencionadas.
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16.6.

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

16.7.

Caracteriza-se como falta grave, compreendida como falha na execução do
contrato, o não recolhimento do FGTS dos empregados e das contribuições
sociais previdenciárias, bem como a não manutenção das condições de
habilitação e o não pagamento do salário, do vale-transporte e do auxílio
alimentação, que poderá dar ensejo à rescisão do contrato, sem prejuízo da
aplicação de sanção pecuniária e da declaração de impedimento para licitar e
contratar com a União, nos termos do art. 7º da Lei 10.520, de 17 de julho de
2002.

16.7.1.

Até que a CONTRATADA comprove o disposto no item acima, o CREA-MS deverá
reter a garantia e os valores das faturas correspondentes a 01 (um) mês de
serviços, podendo utilizá-los para o pagamento direto aos trabalhadores no caso
de a empresa não efetuar os pagamentos em até 02 (dois) meses do
encerramento da vigência contratual.

16.7.2.

As multas devidas e/ou prejuízos causados ao CONTRATANTE serão deduzidos
dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da CREA-MS, ou deduzidos
da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão cobrados administrativamente,
protestado em cartório competente e mediante a ação judicial cabível.

16.7.3.

Caso o CREA-MS determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de
15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela
autoridade competente.

16.8.

O cálculo das multas poderá se basear na gradação prevista nas tabelas de
infrações abaixo:
Grau

Correspondência
em relação ao VALOR TOTAL do
contrato

1

0,06%

2

0,2%

3

0,3%

4

0,4%

5

0,6%

6

1%
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16.9.

Tabela – Infrações:

ITEM DESCRIÇÃO
Permitir a presença de empregado não
1.
uniformizado ou com uniforme manchado,
sujo, mal apresentado e/ou sem crachá.
Manter funcionário sem qualificação para a
2.
execução dos serviços.
Suspender ou interromper, em sua
3.
totalidade, os serviços contratuais, salvo
motivo de força maior ou caso fortuito.
4.
Subcontratar o serviço.
Utilizar as dependências do CREA-MS para
5.
fins diversos do objeto do contrato.
Recusar-se a executar serviço determinado
6.
pela equipe de fiscalização, sem motivo
justificado.
Retirar funcionários ou encarregados do
7.
serviço durante o expediente, sem anuência
prévia do CREA-MS.
Reter documentos pessoais de seus
8.
empregados.
Efetuar o pagamento de verbas trabalhistas
em desacordo com a proposta apresentada
9.
ou determinação normativa, inclusive das
Convenções
Coletivas
aplicáveis
às
categorias.
Indicar
preposto
sem
treinamento,
10.
qualificação e/ou remuneração compatíveis
com a função.
Demora injustificada no atendimento das
11.
solicitações emanadas da equipe de
fiscalização.
16.10.
12.

GRAU
1
3

INCIDÊNCIA
Por empregado
e por
ocorrência
Por empregado
e por dia

6

Por ocorrência
e por dia

6

Por ocorrência

5

Por ocorrência

4

Por ocorrência

4

Por empregado
e por dia

3

Por empregado
e por dia

5

Por empregado
e por dia

3

Por empregado
e por dia

2

Por empregado
e por dia

1

Por empregado
e por dia

Para os itens seguintes, deixar de:
Registrar e controlar, diariamente, a
assiduidade e a pontualidade de seu pessoal.
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13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

20.
21.

22.

23.

Substituir empregado que tenha conduta
inconveniente ou incompatível com suas
atribuições.
Manter a documentação de habilitação
atualizada.
Cumprir horário estabelecido pelo contrato
ou determinado pela equipe de fiscalização.
Cumprir determinação da equipe de
fiscalização para controle de acesso de seus
funcionários.
Cumprir determinação formal ou instrução
complementar da equipe da fiscalização.
Efetuar a reposição de funcionários faltosos.
Efetuar o pagamento de salários, vale
transportes, auxílio alimentação, seguros,
encargos fiscais e sociais, bem como arcar
com quaisquer despesas diretas e/ou
indiretas relacionada à execução do contrato
nas datas avençadas.
Entregar o uniforme aos funcionários no
prazo estipulado no contrato.
Apresentar,
quando
solicitado,
documentação
fiscal,
trabalhista
e
previdenciária.
Entregar no prazo os esclarecimentos
formais
solicitados
para
sanar
as
inconsistências e dúvidas suscitadas durante
a análise da documentação exigida pela
equipe de fiscalização.
Observar determinação da legislação
trabalhista.

24.

Registrar a Carteira de Trabalho
Previdência Social de seus empregados.

e

25.

Fornecer meios para que seus funcionários
cumpram as tarefas gerais ou específicas
previstas para cada posto de trabalho.

3

Por ocorrência

2

Por item e por
ocorrência

4

Por ocorrência

1

Por ocorrência

4

Por ocorrência

4

Por empregado
e por
ocorrência

6

Por ocorrência
e por dia

5

Por empregado
e por dia

6

Por empregado
e por dia

4

Por empregado
e por dia

6

Por ocorrência

6

Por empregado
e por
ocorrência

1

Por ocorrência
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26.

Fornecer aos empregados os equipamentos
de segurança para execução dos serviços,
quando necessário.

4

27.

Recolher as contribuições
Previdência Social e do FGTS.

6

sociais

da

Por empregado
e por
ocorrência
Por empregado
e por
ocorrência

16.11.

Por infração de qualquer outra cláusula contratual não prevista nos subitens
anteriores será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total dos
serviços prestados, corrigido e atualizado, acumulável com as demais sanções,
inclusive rescisão contratual, se for o caso.

16.12.

Pela recusa do adjudicatário em retirar e/ou assinar o instrumento
formalizador da avença, este ficará sujeito ao pagamento de 10% (dez por
cento) do valor total dos serviços ora contratados, a título de indenização, com
exceção dos casos fortuitos ou de força maior.

16.13.

As penalidades previstas no item anterior não se aplicarão aos licitantes
remanescentes convocados em virtude da não aceitação para firmar contrato da
primeira colocada, ressalvado o caso de inadimplemento contratual, após a
contratação de qualquer das empresas.

16.14.

As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas
isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras
medidas cabíveis.

16.15.

A ausência de comunicação por parte da CONTRATANTE, referente às
irregularidades ou falhas, não exime a CONTRATADA das responsabilidades
determinadas neste Contrato.

17.

DA GARANTIA:

17.1.

Será exigida a prestação de garantia pela CONTRATADA, no percentual de 5%
(cinco por cento) do valor total do contrato, podendo optar por caução em
dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária, a ser
comprovada no prazo de 10 (dez) dias úteis a partir da data da celebração do
contrato, prorrogados por igual período a critério do CONTRATANTE.

17.1.1.

Sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, caso a CONTRATADA não
apresente a comprovação da prestação da garantia no prazo fixado, o CREA-MS
fica autorizada a promover a retenção dos pagamentos, até o limite de 30%
(trinta por cento) do valor mensal devido, para fins de atingir o valor total da
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garantia. As parcelas retidas serão depositadas junto à Caixa Econômica
Federal, com correção monetária, em favor do CONTRATANTE.
17.1.2.

A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a
aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato
por dia de atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento).

17.1.3.

O atraso superior a 25% (vinte e cinco por cento) dias autoriza a Administração
a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento
irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei
n.º 8.666, de 1993.

17.2.

Somente será aceita a prestação de garantia que cubra, no mínimo, os seguintes
riscos ou prejuízos decorrentes da execução do contrato:

17.2.1.

Prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não
adimplemento das demais obrigações nele previstas;

17.2.2.

Prejuízos causados à CONTRATANTE ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo
durante a execução do contrato;

17.2.3.

As multas moratórias e compensatórias aplicadas à CONTRATADA;

17.2.4.

Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não honradas
pela CONTRATADA.

17.3.

No caso de caução em dinheiro, o depósito deverá ser efetuado na Caixa
Econômica Federal em conta específica com correção monetária, em favor do
CONTRATANTE.

17.4.

Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados
pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

17.5.

A garantia, se prestada na forma de fiança bancária ou seguro-garantia, deverá
ter validade durante toda a vigência do contrato, e ainda por mais 03 (três)
meses após o término da vigência contratual.

17.6.

No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa
renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.

17.7.

No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a
garantia deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições.

17.8.

Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pelo CONTRATANTE,
para compensação de prejuízo causado no decorrer da execução contratual por
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conduta da CONTRATADA, esta deverá proceder à respectiva reposição no
prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da data em que tiver sido notificada.
17.9.

Após a execução do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as
obrigações a cargo da CONTRATADA, a garantia por ela prestada será liberada
ou restituída e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente, deduzidos
eventuais valores devidos ao CONTRATANTE.

17.9.1.

A garantia somente será liberada ante a comprovação de que a empresa pagou
todas as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação, e que, caso
esse pagamento não ocorra até o fim do segundo mês após o encerramento da
vigência contratual, a garantia será utilizada para o pagamento dessas verbas
trabalhistas diretamente pela Administração.

17.10.

Em caso de encerramento da vigência do contrato, ou rescisão contratual, o
CONTRATANTE reterá a garantia prestada, até que o fiscal verifique o
pagamento pela CONTRATADA das verbas rescisórias decorrentes da
contratação, ou a comprovação de que os empregados serão realocados em
outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção do
contrato de trabalho.

17.11.

O garantidor não é parte interessada para figurar em processo administrativo
instaurado pelo contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar
sanções à contratada.

18.

DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO:

18.1.

O julgamento das propostas na licitação será o critério de “MENOR PREÇO POR
LOTE”.

19.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

19.1.

Fazem parte e integram este Termo de Referência, para todos os fins e efeitos,
os Anexos seguintes a este.
Campo Grande-MS, 5 de outubro de 1016.

ELIENE BATISTA GONÇALVES DA SILVA
Gerente de Atendimento e Registro
Matrícula n. 26
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PREGÃO PRESENCIAL N. 007/2016
PROCESSO C- 3023/2016
ANEXO II-A – PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE
DIGITAÇÃO
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA
Licitação n.

007/2016

N. Processo

C-3023/2016

Categoria do empregado
Código Brasileiro de Ocupações – CBO/MTE n.º

DIGITADOR
4121-10

Unidade de medidas
Convenção/Acordo Coletivo de Trabalho - Número de Registro no
MTE
Data base da categoria
Vigência

Posto de trabalho
MR085199/2015
1º/01/2016
1º/01/2016 a 31/12/2016

Valor do salário normativo da categoria

R$ 900,00

Carga horária

6h/d

MÓDULO I - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
%

Valor

100,00%

R$ 900,00

100,00%

R$ 331,18

3. Gratificação especial por posto de serviço
4. Adicional de insalubridade

0,00%

R$ 0,00

0,00%

R$ 0,00

4. Outros (especificar)
TOTAL DO MÓDULO I

0,00%

R$ 0,00

Remuneração
1. Salário base
2. Gratificação por função

R$ 1.231,18

MÓDULO II - BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS
Benefícios mensais e diários

%

Valor

1. Auxílio alimentação
2. Vale transporte ((22 dias x R$ 6,50) - (R$ 900,00 x 6%))

100,00%

R$ 170,00

0,00%

R$ 89,00

3. Assistência e da Inclusão Social do Trabalhador
4. Benefício Social Familiar

100,00%

R$ 7,70

100,00%

R$ 4,00

0,00%

R$ 0,00

5. Outros (especificar)

R$ 270,70

TOTAL DO MÓDULO II
MÓDULO III - INSUMOS DIVERSOS
Insumos diversos
1. Uniforme
3. Equipamentos de Proteção Individual

%

Valor

33,33%

R$ 129,98

0,00%

R$ 40,00
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4. Outros (especificar)
TOTAL DO MÓDULO III

0,00%

R$ 0,00
R$ 169,98

MÓDULO IV - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
SUBMÓDULO IV.A - GRUPO A - Encargos Previdenciários e FGTS
Grupo A

%
20,00%

Valor
246,24

1,50%

18,47

3. SENAI / SENAC
4. INCRA

1,00%

12,31

0,20%

2,46

5. Salário educação
6. FGTS

2,50%

30,78

8,00%

98,49

7. Seguro Acidente de trabalho / SAT / INSS
8. SEBRAE

3,00%

36,94

0,60%

7,39

36,80%

R$ 453,07

%

Valor

8,93%

R$ 109,94

2,98%

R$ 36,69

1. INSS
2. SESI / SESC

TOTAL DO SUBMÓDULO IV.A
SUBMÓDULO IV.B - GRUPO B - 13° Salário e Adicional de férias
Grupo B
1. 13º salário ((5/56) x (100))
2. Adicional de férias (((1/3) x (5/56)) x 100)

Subtotal
3.

Incidência do Submódulo IV.A sobre o 13° Salário e Adicional de
Férias
TOTAL DO SUBMÓDULO IV.B

R$ 146,63
R$ 53,96
R$ 200,59

SUBMÓDULO IV.C - GRUPO C - Afastamento Maternidade
Grupo C
1. Afastamento Maternidade
2. Incidência do Submódulo IV.A sobre afastamento maternidade

%

Valor

0,03%

R$ 0,37
R$ 0,14

TOTAL DO SUBMÓDULO IV.C

R$ 0,51

SUBMÓDULO IV.D - GRUPO D - Provisão para Rescisão
Grupo D
1. Aviso prévio indenizado (((1/12) x 0,05) x 100)
2. Incidência do FGTS sem aviso prévio indenizado
3. Multa do FGTS sem aviso prévio indenizado
4. Aviso prévio trabalhado ((7/30) / 12) x 0,02 x 100)
5. Incidência do Submódulo IV.A sem aviso prévio trabalhado
6. Multa FGTS do aviso prévio trabalhado
TOTAL DO SUBMÓDULO IV.D

%

Valor

0,42%

R$ 5,17
R$ 0,00
R$ 0,00

0,04%

R$ 0,49
R$ 0,18
R$ 0,00
R$ 5,84
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SUBMÓDULO IV.E - GRUPO E - Composição do custo de Reposição do Profissional Ausente
Grupo E

%

Valor

1. Férias ((5/56) x 100)

8,93%

R$ 109,94

2. Ausência por doença (((5,96/30) / 12) x 100)

1,66%

R$ 20,44

3. Licença paternidade (((5/30) / 12) x 0,015 x 100

0,02%

R$ 0,25

4. Ausências legais
Ausência por acidente de trabalho ((15/30) / 12) x 0,0078 x
5.
100
6. Outros (especificar)

R$ 0,00
0,03%

R$ 0,37

0,00%

R$ 0,00

7. Incidência do Submódulo IV.A sobre o Custo de Reposição

I

R$ 48,21

TOTAL DO SUBMÓDULO IV.E

R$ 179,20

TOTAL GERAL DO MÓDULO IV

R$ 839,22

QUADRO RESUMO DA REMUNERAÇÃO DA MÃO DE OBRA
Composição da Remuneração

R$ 1.231,18

II Benefícios Mensais e Diários

R$ 270,70

III Insumos diversos

R$ 169,98

IV Encargos Sociais e Trabalhistas

R$ 839,22

TOTAL DA REMUNERAÇÃO DA MÃO DE OBRA

R$ 2.511,08

MÓDULO V - CUSTOS INDIRETOS, LUCRO E TRIBUTOS
SUBMÓDULO V.I - CUSTOS INDIRETOS E LUCRO
Custos indiretos e lucro
1. Custos indiretos
2. Lucro

%

Valor

10,00%

R$ 251,11

10,00%

R$ 276,22
R$ 527,33

TOTAL GERAL DO MÓDULO V.I
SUBMÓDULO VI.II - TRIBUTOS
Base de cálculo dos tributos
BC = (Total dos custos diretos + Custos Indiretos + Lucro) / (1 - (% soma dos
tributos / 100))
Tributos
%

R$ 3.543,33
Valor

1. Contribuição para a Seguridade Social – COFINS
2. Programa de Integração Social – PIS/PASEP

7,60%

R$ 269,29

1,65%

R$ 58,46

3. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS
TOTAL GERAL DO MÓDULO V.II

5,00%

R$ 177,17
R$ 504,92

TOTAL GERAL DO MÓDULO V

14,25%

R$ 1.032,25

TOTAL ESTIMADO MENSAL POR POSTO DE TRABALHO

R$ 3.543,33

TOTAL ESTIMADO MENSAL

R$ 7.086,66

TOTAL ESTIMADO - PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES

R$ 21.259,99
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PREGÃO PRESENCIAL N. 007/2016
PROCESSO C- 3023/2016
ANEXO II-B – PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE
TELEFONIA
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA
Licitação n.

007/2016

N. Processo

C-3023/2016

Categoria do empregado
Código Brasileiro de Ocupações – CBO/MTE n.º

Telefonia
4222-05

Unidade de medidas
Convenção/Acordo Coletivo de Trabalho - Número de Registro no
MTE
Data base da categoria
Vigência

Posto de trabalho
MR085199/2015
1º/01/2016
1º/01/2016 a 31/12/2016

Valor do salário normativo da categoria

R$ 900,00

Carga horária

6h/d

MÓDULO I - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
%

Valor

100,00%

R$ 900,00

100,00%

R$ 331,18

3. Gratificação especial por posto de serviço
4. Adicional de insalubridade

0,00%

R$ 0,00

0,00%

R$ 0,00

4. Outros (especificar)
TOTAL DO MÓDULO I

0,00%

R$ 0,00

Remuneração
1. Salário base
2. Gratificação por função

R$ 1.231,18

MÓDULO II - BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS
Benefícios mensais e diários

%

Valor

1. Auxílio alimentação
2. Vale transporte ((22 dias x R$ 6,50) - (R$ 900,00 x 6%))

100,00%

R$ 170,00

0,00%

R$ 89,00

3. Assistência e da Inclusão Social do Trabalhador
4. Benefício Social Familiar

100,00%

R$ 7,70

100,00%

R$ 4,00

0,00%

R$ 0,00

5. Outros (especificar)

R$ 270,70

TOTAL DO MÓDULO II
MÓDULO III - INSUMOS DIVERSOS
Insumos diversos
1. Uniforme
3. Equipamentos de Proteção Individual

%

Valor

8,33%

R$ 32,49

0,00%

R$ 0,00
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4. Outros (especificar)
TOTAL DO MÓDULO III

0,00%

R$ 0,00
R$ 32,49

MÓDULO IV - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
SUBMÓDULO IV.A - GRUPO A - Encargos Previdenciários e FGTS
Grupo A

%
20,00%

Valor
246,24

1,50%

18,47

3. SENAI / SENAC
4. INCRA

1,00%

12,31

0,20%

2,46

5. Salário educação
6. FGTS

2,50%

30,78

8,00%

98,49

7. Seguro Acidente de trabalho / SAT / INSS
8. SEBRAE

3,00%

36,94

0,60%

7,39

36,80%

R$ 453,07

%

Valor

8,93%

R$ 109,94

2,98%

R$ 36,69

1. INSS
2. SESI / SESC

TOTAL DO SUBMÓDULO IV.A
SUBMÓDULO IV.B - GRUPO B - 13° Salário e Adicional de férias
Grupo B
1. 13º salário ((5/56) x (100))
2. Adicional de férias (((1/3) x (5/56)) x 100)

Subtotal
3.

Incidência do Submódulo IV.A sobre o 13° Salário e Adicional de
Férias
TOTAL DO SUBMÓDULO IV.B

R$ 146,63
R$ 53,96
R$ 200,59

SUBMÓDULO IV.C - GRUPO C - Afastamento Maternidade
Grupo C
1. Afastamento Maternidade
2. Incidência do Submódulo IV.A sobre afastamento maternidade

%

Valor

0,03%

R$ 0,37
R$ 0,14

TOTAL DO SUBMÓDULO IV.C

R$ 0,51

SUBMÓDULO IV.D - GRUPO D - Provisão para Rescisão
Grupo D
1. Aviso prévio indenizado (((1/12) x 0,05) x 100)
2. Incidência do FGTS sem aviso prévio indenizado
3. Multa do FGTS sem aviso prévio indenizado
4. Aviso prévio trabalhado ((7/30) / 12) x 0,02 x 100)
5. Incidência do Submódulo IV.A sem aviso prévio trabalhado
6. Multa FGTS do aviso prévio trabalhado
TOTAL DO SUBMÓDULO IV.D

%

Valor

0,42%

R$ 5,17
R$ 0,00
R$ 0,00

0,04%

R$ 0,49
R$ 0,18

0,03%

R$ 0,39
R$ 6,24
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SUBMÓDULO IV.E - GRUPO E - Composição do custo de Reposição do Profissional Ausente
Grupo E

%

Valor

1. Férias ((5/56) x 100)

8,93%

R$ 109,94

2. Ausência por doença (((5,96/30) / 12) x 100)

1,66%

R$ 20,44

3. Licença paternidade (((5/30) / 12) x 0,015 x 100

0,02%

R$ 0,25

4. Ausências legais
Ausência por acidente de trabalho ((15/30) / 12) x 0,0078 x
5.
100
6. Outros (especificar)

R$ 0,00
0,03%

R$ 0,37

0,00%

R$ 0,00

Subtotal
7. Incidência do Submódulo IV.A sobre o Custo de Reposição

I

R$ 131,00
R$ 48,21

TOTAL DO SUBMÓDULO IV.E

R$ 179,20

TOTAL GERAL DO MÓDULO IV

R$ 839,62

QUADRO RESUMO DA REMUNERAÇÃO DA MÃO DE OBRA
Composição da Remuneração

R$ 1.231,18

II Benefícios Mensais e Diários

R$ 270,70

III Insumos diversos

R$ 32,49

IV Encargos Sociais e Trabalhistas

R$ 839,62

TOTAL DA REMUNERAÇÃO DA MÃO DE OBRA

R$ 2.373,98

MÓDULO V - CUSTOS INDIRETOS, LUCRO E TRIBUTOS
SUBMÓDULO V.I - CUSTOS INDIRETOS E LUCRO
Custos indiretos e lucro
1. Custos indiretos
2. Lucro

%

Valor

10,00%

R$ 237,40

10,00%

R$ 261,14
R$ 498,54

TOTAL GERAL DO MÓDULO V.I
SUBMÓDULO VI.II - TRIBUTOS
Base de cálculo dos tributos
BC = (Total dos custos diretos + Custos Indiretos + Lucro) / (1 - (% soma dos
tributos / 100))
Tributos
%

R$ 3.349,87
Valor

1. Contribuição para a Seguridade Social – COFINS
2. Programa de Integração Social – PIS/PASEP

7,60%

R$ 254,59

1,65%

R$ 55,27

3. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS
TOTAL GERAL DO MÓDULO V.II

5,00%

R$ 167,49
R$ 477,35

TOTAL GERAL DO MÓDULO V

14,25%

R$ 975,89

TOTAL ESTIMADO MENSAL POR POSTO DE TRABALHO

R$ 3.349,87

TOTAL ESTIMADO MENSAL

R$ 6.699,74

TOTAL ESTIMADO ANUAL

R$ 80.396,86
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PREGÃO PRESENCIAL N. 007/2016
PROCESSO C- 3023/2016
ANEXO III – RELAÇÃO DE DOCUMENTOS À SEREM APRESENTADOS PELA
CONTRATADA
1.

DOCUMENTOS EXIGIDOS NO INÍCIO
SUBSTITUIÇÕES DE EMPREGADOS:

DA

CONTRATAÇÃO

E

NAS

1.1. Inicial:
1.1.1. Planilha-resumo, detalhada, no prazo de 15 (quinze) dias do início da vigência
contratual, que deverá ser mantida atualizada, com a relação dos seus empregados que
prestam os serviços objeto deste contrato, contendo os seguintes dados:
a)

Nome completo de todos empregados;

b)

Carteira de identidade (RG);

c)

CPF;

d)

Função exercida, profissão e a qual categoria profissional está vinculado (CBO);

e)

Escolaridade do empregado;

f)

Número e série da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS);

g)

Endereço e número de telefone(s) (se possuir);

h)

Data de admissão;

i)

Salário e periodicidade de pagamento.

j)

Adicionais, gratificações ou qualquer benefício recebido;

k)

As quantidades e valores do vale transporte e auxílio-alimentação;

l)

Horário de trabalho;

m)

Eventuais obrigações adicionais constantes da Convenção Coletiva de Trabalho.

1.1.2. Comprovante do encaminhamento ao Ministério do Trabalho e Emprego das
informações trabalhistas constantes do Relação Anual de Informações Sociais – RAIS.
1.1.3. Indicação de responsáveis técnicos, quando for o caso.
1.2. Inicial e nas substituições de empregados relacionados ao presente contrato:
1.2.1. Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) de cada empregado que,
por força contratual, esteja prestando serviços a favor do CREA-MS, juntamente com a
relação já referida. As folhas da CTPS que deverão ser apresentadas são às relativas à
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identificação do trabalhador; a do número do documento com sua série; à da data de
admissão; a do salário; à da função: e, se houver, a das condições especiais, consoante
artigo 41 c/c o art. 29 e seu § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT;
1.2.2. Comprovante do encaminhamento ao Ministério do Trabalho e Emprego das
informações trabalhistas constantes do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados
- CAGED sempre que tenha admitido, desligado ou transferido empregado com contrato
de trabalho regido pela CLT, ou seja, que tenha efetuado qualquer tipo de movimentação
em seu quadro de empregados;
1.2.3. Documentos comprobatórios da realização dos exames admissionais e
demissionais;
1.2.4. Cópia do Cartão Cidadão.
1.2.5. Cópia do RG, CPF e Comprovante de endereço.
1.2.6. Atestado de antecedentes criminais e distribuição cível de toda a mão-de-obra
oferecida para atuar na execução dos serviços;

2.

DOCUMENTOS EXIGIDOS NO TÉRMINO DO CONTRATO:

2.1. Deverá ser entregue a documentação abaixo relacionada, em até 10 (dez) dias
após a extinção ou rescisão do contrato, após o último mês de prestação dos
serviços:
2.1.1. Termos de rescisão dos contratos de trabalho dos empregados prestadores de
serviço, devidamente homologados, quando exigível pelo sindicato da categoria;
2.1.2. Guias de recolhimento da contribuição previdenciária e do FGTS, referentes às
rescisões contratuais;
2.1.2. Extratos dos depósitos efetuados nas contas vinculadas individuais do FGTS de cada
empregado dispensado;
2.1.3. Exames médicos demissionais dos empregados dispensados;
2.1.4. Eventual comprovação de que os seus empregados serão realocados em outra
atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção do contrato de trabalho.
2.2. A Administração deverá analisar a documentação solicitada sobre o término do
contrato no prazo de 30 (trinta) dias após o recebimento dos documentos, prorrogáveis
por mais 30 (trinta) dias, justificadamente.
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3.

DOCUMENTOS EXIGIDOS MENSALMENTE:

3.1. Entregar até o dia 30 (trinta) do mês seguinte ao da prestação dos serviços,
cópia dos seguintes documentos de TODOS os empregados, juntamente com a
fatura mensal dos serviços prestados, como condição à percepção mensal do valor
faturado:
3.1.1. Extrato da conta do INSS e do FGTS;
3.1.2. Cópia da folha de pagamento analítica de, em que conste como tomador o órgão ou
entidade contratante;
3.1.3. Cópia dos contracheques dos empregados ou, ainda, quando necessário, cópia de
recibos de depósitos bancários;
3.1.4. Comprovantes de entrega de benefícios suplementares (vale-transporte, vale
alimentação, entre outros), a que estiver obrigada por força de lei ou de convenção ou
acordo coletivo de trabalho;
3.1.5. Comprovantes de realização de eventuais cursos de treinamento e reciclagem que
forem exigidos por lei ou pelo contrato;
3.1.6. Documentos comprobatórios da realização dos exames periódicos, quando for o
caso.
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PREGÃO PRESENCIAL N. 007/2016
PROCESSO C- 3023/2016
ANEXO IV – MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS
Ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul
Ref. Pregão Presencial n.º 007/2016 | Processo C-3023/2016
Dados da Empresa:
Razão Social:
CNPJ:
Endereço:
Endereço Eletrônico (e-mail):
Telefone:
Banco:
Agência:
C/C:
Dados do Representante Legal, responsável pela assinatura do contrato:
Nome:
Função:
RG:
Órgão Emissor/UF:
CPF:
Telefone:
Endereço Eletrônico (e-mail):
LOTE 01
Item Descrição
01.

Prestação de serviços de
apoio em DIGITAÇÃO, com
dedicação exclusiva de mão
de obra.

Item Descrição
01.

Valor
Unit.

Unid. de
Medida

Valor
Mensal

02
postos
LOTE 02
Valor
Unid. de
Unit.
Medida

Prestação
de
serviços
continuados de apoio em
TELEFONIA, com dedicação
exclusiva de mão de obra.

02
postos

Qtd.
(meses)

Valor
Global

03

Valor
Mensal

Qtd.
(meses)

Valor
Global

12

Valor Global em algarismos e por extenso:
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1.

2.

3.

4.

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no
edital e seus anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades
especificadas no termo de referência.
Propomos fornecer os objetos desta licitação, previstos na proposta apresentada, no
edital e no contrato, obedecendo às estipulações do correspondente edital e
asseverando que:
a) Observaremos, integralmente, as normas existentes e aplicáveis quanto ao
fornecimento do objeto desta licitação, e em caso de divergência dos preços
apresentados em algarismos e por extenso, prevalecerá este último.
b) Responsabilizamo-nos pela substituição ou indenização pecuniária dos objeto
ora licitado caso venham apresentar qualquer deficiência.
c) Declaramos que as incidências fiscais e demais encargos serão por conta da
contratada, inclusive todas as despesas de transporte, alimentação, seguros,
tributos de qualquer natureza ou espécie, necessários ao perfeito
fornecimento da prestação dos serviços objeto desta licitação, valendo o
silêncio ou a omissão como aceitação integral desta condição.
d) Declaramos que, no caso de inadimplência em relação aos encargos
estabelecidos no item anterior, o CREA-MS não ficará, em hipótese alguma,
responsável por seu pagamento, nem será onerado o objeto do contrato,
valendo o silêncio ou a omissão como aceitação integral desta condição.
e) Declaramos que no preço proposto estão incluídas todas as despesas com
salários e/ou honorários, administração, encargos sociais e trabalhistas, taxas,
impostos, transportes diversos, emolumentos, provisões de remuneração e
demais encargos inerentes ao objeto deste edital.
f) Declaramos aceitação e submissão a todas as condições deste Edital, bem como
o compromisso formal de execução do objeto da Licitação, de acordo com o (s)
projeto (s) e especificação (ões) técnica (s) que faz (em) parte deste Edital e
pelo preço e condições propostas;
g) Declaramos que nos comprometemos a manter, durante todo o período de
execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas neste Edital;
h) Declaramos que sob nenhuma hipótese serão feitas quaisquer cobranças
adicionais de fornecimento / prestação de serviços ou sob quaisquer outras
denominações.
O prazo de validade desta proposta é de no mínimo 60 (sessenta) dias úteis,
contados da data da abertura da licitação, podendo ser prorrogado por mais 30
(trinta) dias.
Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemos a assinar o contrato
no prazo determinado no documento de convocação.
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CAMPO GRANDE-MS, ...... DE ............................ DE 2016.

..........................................................................................................................
(ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DO LICITANTE)
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PREGÃO PRESENCIAL N. 007/2016
PROCESSO C- 3023/2016
ANEXO V – DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO

A ______________________________, CNPJ n. ________________, com sede à ______________________, neste
ato representado pelo(s) ____________________ <diretores ou sócios, com qualificação
completa – nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço>, pelo
presente instrumento declara sob as penas da lei, em especial do art. 4º, inciso VII, Lei
Federal n.º 10.520/2002, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação para
participação no Pregão Presencial n.º 007/2016.
Data e local.
___________________________________
Assinatura e carimbo
(representante legal)

Observação: esta declaração deverá ser apresentada ao pregoeiro na fase de
credenciamento, fora de qualquer envelope.
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PREGÃO PRESENCIAL N. 007/2016
PROCESSO C- 3023/2016
ANEXO VI-A – DECLARAÇÃO
Em atendimento ao previsto no edital de Pregão Presencial n.º 007/2016, sob as penas da
lei, DECLARAMOS que:
a) Examinamos cuidadosamente o edital e seus anexos, e nos inteiramos de todos os
seus detalhes e com eles concordamos, bem como todas as dúvidas e/ou
questionamentos formulados foram devidamente esclarecidos. Estamos cientes e
aceitamos todas as condições do Edital de Licitação e a elas desde já nos
submetemos;
b) Sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a
habilitação no presente Processo Licitatório, e estamos cientes da obrigatoriedade
de declarar ocorrências posteriores.
c) Não utilizamos de trabalho de menor de 18 anos em atividades noturnas, perigosas
ou insalubres, ou de qualquer menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a
partir de 14 anos, conforme disposto no artigo 7º, XXXIII, da Constituição Federal.
Local e data,

___________________________________
Assinatura e carimbo
(representante legal)
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PREGÃO PRESENCIAL N. 007/2016
PROCESSO C- 3023/2016
ANEXO VI-B – DECLARAÇÃO DE RESTRIÇÃO REGULARIDADE FISCAL DA ME OU EPP

A
______________________________,
CNPJ
n.
________________,
com
sede
à
_________________________________, neste ato representado pelo(s) ___________________<diretores
ou sócios, com qualificação completa – nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil,
profissão e endereço> pelo presente instrumento, na condição de
____________________<Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte>, declara que existe
restrições na documentação relativa à regularidade fiscal e assume o compromisso de
promover sua regularização no prazo de 05 (cinco) dias úteis, caso formule o lance
vencedor, conforme previsto no artigo 43, § 1º, da Lei Complementar n. 123/2006, com
as alterações que lhe foram introduzidas pela Lei Complementar n. 147/2014, ciente de
que a não regularização no prazo assinalado, implicará em na decadência do direito à
contratação, conforme dispõe o § 2º do mesmo artigo.
Local e data,

___________________________________
Assinatura e carimbo
(representante legal)

Observação: esta declaração deverá ser apresentada ao pregoeiro na fase de
credenciamento, fora de qualquer envelope.
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PREGÃO PRESENCIAL N. 007/2016
PROCESSO C- 3023/2016
ANEXO VI-C – DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
(nome da empresa) ______________________, CNPJ n. ________________, sediada
_______________________ (endereço completo), por seu representante devidamente
constituído, conforme abaixo assinado, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299
do Código Penal Brasileiro, que:
a) A proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira
independente pelo Licitante, e que o conteúdo dessa proposta não foi, no todo ou
em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido com ou recebido de
qualquer outro participante potencial ou de fato da presente licitação, por
qualquer meio ou por qualquer pessoa;
b) A intenção de apresentar a proposta para participar desta licitação não foi
informada, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de
fato da presente licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de
qualquer outro participante potencial ou de fato da presente licitação quanto a
participar ou não da referida licitação;
d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante
potencial ou de fato da presente licitação antes da adjudicação do objeto da
referida licitação;
e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado a discutido com ou recebido de qualquer integrante da
presente licitação antes da abertura oficial das propostas; e
f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém
plenos
g) Poderes e informações para firmá-la.

Local e data,

___________________________________
Assinatura e carimbo
(representante legal)
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PREGÃO PRESENCIAL N. 007/2016
PROCESSO C- 3023/2016
ANEXO VI-D – MODELO DE PROCURAÇÃO

A ______________________________, inscrita no CNPJ sob o nº. ________________, com sede à
______________________, neste ato representado pelo(s) ____________________ <diretores ou sócios,
com qualificação completa – nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e
endereço> pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, como
Procurador(a) o(a) Senhor(a) ____________________ <nome, RG, CPF, nacionalidade, estado
civil, profissão e endereço>, a quem confere amplos poderes para representar a
outorgante nos atos necessários no Pregão Presencial n. 007/2016, conferindo-lhe ainda,
poderes especiais para apresentar proposta, lances verbais, negociar preços e demais
condições, interpor e desistir de recursos, apresentar declarações, firmar compromissos
ou acordos, podendo ainda, substabelecer esta para outrem, com ou sem reservas de
iguais poderes.
Local e data,

___________________________________
Assinatura e carimbo
(representante legal)

Observação: esta declaração deverá ser apresentada ao pregoeiro na fase de
credenciamento, fora de qualquer envelope.
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PREGÃO PRESENCIAL N. 007/2016
PROCESSO C- 3023/2016
ANEXO VI-E – DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISITA/VISTORIA

Na forma do subitem 7.3. do Termo de Referência – Anexo I do edital em referência, c/c
o inciso III do artigo 30 da Lei n° 8.666/93, declaro que a empresa
______________________________________________________________________________,
inscrita
no
CNPJ/MF sob o n.º _________________________________, neste ato representada por
______________________________________________, portador da Cédula de Identidade nº
____________________, devidamente identificado, tem conhecimento de todas as
informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações relativas ao
objeto da licitação em epígrafe, dispensando assim a necessidade de realização de
vistoria onde serão executados os respectivos serviços.

Campo Grande, ______ de _____________ de 2016.

___________________________________________
Representante da empresa (colocar carimbo)
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PREGÃO PRESENCIAL N. 007/2016
PROCESSO C- 3023/2016
ANEXO VII– MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE TELEFONIA E DIGITAÇÃO, QUE
CELEBRAM ENTRE SI O CONSELHO
REGIONAL
DE
ENGENHARIA
E
AGRONOMIA DE MATO GROSSO DO SUL E
A EMPRESA ______________.
O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MATO GROSSO DO SUL
– CREA-MS, autarquia federal de fiscalização da atividade profissional, inscrita no CNPJ
sob o n. 15.417.520/0001-71, com sede na Rua Sebastião Taveira n. 272, Monte Castelo,
na cidade de Campo Grande-MS, neste ato representado por seu Presidente, Engenheiro
Agrônomo DIRSON ARTUR FREITAG, portador da CI n. xxxxxxxx SSP/MS e inscrito no
CPF sob o n. xxxxxxxxxxxxxxx, doravante denominado simplesmente CREA-MS e
___________, com sede à Rua ___________, n. __, bairro __________, na cidade de _____________, CEP
_________, inscrita no CNPJ n. ___________, neste ato representada por ______________, portador
da CI n. _______________ e do CPF n. _______________, doravante denominada CONTRATADA,
têm, entre si, justo e acordado e celebram por decorrência do resultado da licitação na
modalidade “Pregão Presencial” n. 007/2016, processo C-3023/2016, o presente
contrato, nos termos da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei n.º 10.520, de 07 de
julho de 2002, no Decreto n.º 5.450 de 31 de maio de 2005, no Decreto n.º 2.271, de 07 de
julho de 1997 e na Instrução Normativa SLTI/MP n.º 02, de 30 de abril de 2008, mediante
as Cláusulas e condições estabelecidas a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para a
prestação de serviços continuados de apoio às atividades administrativas de
TELEFONISTA e DIGITADOR, com fornecimento de mão de obra, para atender as
necessidades do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul,
conforme condições e especificações constantes do Termo de Referência.
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LOTE 01
Item

Descrição

N.º de
postos de
trabalho

Carga
horária
semanal

CBO

Período de execução
dos serviços

01.

Digitador

02

30h

4121-10

03 meses

LOTE 02
Item

Descrição

N.º de
postos de
trabalho

01.

Telefonista

02

Carga
horária
semanal

CBO

Período de execução
dos serviços

30h

4222-05

12 meses

1.2. O prazo máximo para o início da prestação dos serviços é de 05 (cinco) dias úteis, a
contar da data de assinatura do contrato, de acordo com as condições estabelecidas e
conforme especificações do Termo de Referência – Anexo I do edital.
1.3. Para melhor caracterização do objeto deste contrato e das obrigações das partes,
considera-se peça dele integrante e complementar, independente de sua anexação, o
seguinte documento: edital do Pregão Presencial n. 007/2016 e seus anexos, e proposta
apresentada constante do processo licitatório C-3023/2016.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO
2.1. O objeto será fornecido mediante a forma de execução indireta, sob o regime de
empreitada por preço global, nos termos da Lei n.º 8.666/1993.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
3.1. Os serviços serão prestados nas dependências do Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Mato Grosso do Sul, na Rua Sebastião Taveira n. 272, Monte Castelo, em
Campo Grande-MS, 79010-480.
3.2. Tomando-se como base o § 1º do art. 11 da Instrução Normativa SLTI/MP n.º 02, de
30/04/2008, será adotado o critério de remuneração da CONTRATADA por postos de
serviço, haja vista a inviabilidade da adoção do critério de aferição dos resultados.
CLÁUSULA QUARTA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
4.1. Para a execução dos serviços, a CONTRATADA deverá disponibilizar profissionais
com formação, habilidades e conhecimentos mínimos previstos na Classificação Brasileira
de Ocupações – CBO e Convenções Coletivas de Trabalho respectivas. Os serviços serão
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executados pela CONTRATADA, obedecendo às normas legais e regulamentares
pertinentes, de acordo com as seguintes necessidades e especificações, abaixo descritas:
4.2. Jornada de trabalho:
4.2.1. Os serviços serão executados diariamente, de segunda à sexta-feira, devendo os
profissionais de telefonia e digitação cumprir a carga horária de 30 (trinta) horas
semanais. Os profissionais de telefonia e digitação inicialmente deverão trabalhar das 12
às 18 horas, com intervalo de 15 minutos diários.
4.2.1.1. Os horários originalmente definidos poderão ser alterados a qualquer tempo pelo
CONTRATANTE, de acordo com suas necessidades e conveniência, sempre em
consonância com a legislação trabalhista.
4.3. Os postos de serviços não poderão ficar descobertos e, na hipótese de falta do
funcionário, a CONTRATADA deverá, no início da jornada do profissional, providenciar a
disponibilização de um substituto, cujas qualificações sejam iguais àquelas definidas para
o serviço contratado, sob pena de aplicação das penalidades previstas no contrato.
4.4. Descrição das atividades:
4.4.1. As seguintes tarefas gerais devem ser observadas por todas as categorias:
4.4.1.1. Observar as instruções disciplinares do local de trabalho.
4.4.1.2. Cumprir e fazer cumprir o código de conduta e o regimento interno, bem como as
demais ordens da administração do CONTRATANTE;
4.4.1.3. Cumprir a escala de serviço, observando pontualmente os horários de entrada e
saída, e ser assíduo ao trabalho;
4.4.1.4. Atender a todos com cortesia e presteza, prestando-lhes as informações
pertinentes ao funcionamento do CONTRATANTE e do seu local de trabalho;
4.4.1.5. Cumprir as ordens superiores com zelo e dedicação, exceto quando
manifestamente ilegais;
4.4.1.6. Conservar as dependências do seu local de trabalho em perfeito estado de boa
apresentação;
4.4.1.7. Preservar os móveis e equipamentos utilizados no serviço, informando ao
responsável qualquer eventualidade que observe;
4.4.1.8. Comunicar à segurança a presença de estranhos no local de trabalho, avisando
sempre que houver a informação ou suspeita de incêndio, arrombamento, furto e quedas
de materiais ou pessoas;
4.4.1.9. Manter sigilo das informações a que tiver acesso;
4.4.1.10. Manter-se alerta, ocupando permanentemente o local designado para exercício
de suas funções, não se afastando deste local, salvo em situações de absoluta necessidade;
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4.4.1.11. Observar prazo estipulado para execução de suas tarefas;
4.4.1.12. Apresentar-se sempre com crachá;
4.4.1.13. Usar o uniforme estabelecido pela empresa;
4.4.2. Do telefonista:
4.4.2.1. Efetuar telefonemas, atender telefone com prontidão e transferir chamadas
telefônicas ou repassar informações;
4.4.2.2. Realizar chamadas locais e interurbanas;
4.4.2.3. Anotar recados de chamadas telefônicas e enviá-los para os funcionários o mais
brevemente possível;
4.4.2.4. Organizar listas telefônicas de interesse do CONTRATANTE;
4.4.2.5. Fazer distribuição de ligações externas, orientando e fornecendo informações
básicas sobre os horários de atendimento do CREA-MS;
4.4.2.6. Sistematizar e manter o controle quantitativo de ligações DDD e DDI, obedecendo
aos parâmetros e limites estabelecidos pela Administração;
4.4.2.7. Cumprir prontamente as tarefas que receber, segundo as prioridades
estabelecidas pelo CONTRATANTE, com correção e nos moldes em que previamente
foram informados;
4.4.2.8. Saber usar o correio de voz;
4.4.2.9. Observar as normas de procedimento e de segurança da CONTRATANTE, em
especial as dedicadas à circulação de pessoas e bens em geral;
4.4.2.10. Comunicar imediatamente ao supervisor imediato, a ocorrência de quaisquer
situações anormais relacionadas com a rotina de trabalho e reportar falhas do
equipamento telefônico;
4.4.2.11. Adotar todas as providências ao seu alcance para que o serviço transcorra
dentro da normalidade obedecidas às normas regulamentares e os padrões de conduta;
4.4.2.12. Vistoriar permanentemente o painel, observando os sinais emitidos e
atendendo as chamadas telefônicas;
4.4.2.13. Zelar pelo equipamento comunicando defeitos, solicitando conserto e sua
manutenção;
4.4.2.14. Conhecer a perfeita utilização e os recursos tecnológico dos equipamentos
colocados à sua disposição para o bom desempenho do serviço;
4.4.2.15. Adotar todas as providências ao seu alcance para sanar irregularidades ou agir
em casos emergenciais;
4.4.2.16. Manter em ordem e limpo o local da PABX;
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4.4.2.17. Manter atualizada a documentação e relatórios utilizados no posto;
4.4.2.18. Executar outras tarefas compatíveis com suas atribuições;
4.4.2.19. Realizar outras atividades de mesma natureza profissional compatíveis com
suas atribuições e grau de complexidade;
4.4.2.20. Registrar diariamente as ligações telefônicas realizadas;
4.4.2.21. Conhecer os aspectos legais da profissão;
4.4.2.22. Atuar com ética no exercício da função: imagem profissional, imagem da
organização, sigilo profissional, relacionamento com colegas e superiores;
4.4.2.23. Conhecer a tarifação dos serviços telefônicos;
4.4.2.24. Saber utilizar os serviços das companhias concessionárias de atendimento
público (informações, consertos, auxílio de telefonistas etc).
4.4.3. Do Digitador:
4.4.3.1. Operar microcomputador;
4.4.3.2. Digitar dados diversos, alimentando máquinas/equipamentos de processamento
de dados, para que funcionem adequadamente e produzam os resultados esperados;
4.4.3.3. Operar equipamentos (máquinas digitadoras ou similares), para transcrição de
dados, através de digitação, de acordo com documentos de entrada, instruções de
“layouts” dos relatórios de saída e utilizando programas desenvolvidos;
4.4.3.4. Selecionar programas de digitação para execução dos trabalhos de transcrição de
dados, buscando maior agilidade e eficiência;
4.4.3.5. Controlar a gravação de arquivos de dados transcritos, por medida de segurança;
4.4.3.6. Preparar relatórios sobre as atividades de digitação desenvolvidas;
4.4.3.7. Zelar pela conservação dos equipamentos operados, efetuando limpeza dos
mesmos, conforme especificações técnicas, bem como solicitando manutenção quando de
problemas detectados;
4.4.3.8. Prestar orientação e efetuar treinamento de novos digitadores, sempre que
necessário;
4.4.3.9. Executar outras tarefas correlatas conforme necessidade ou a critério de seu
superior;
4.5. Uniformes:
4.5.1. A CONTRATADA será responsável pelo fornecimento de uniformes aos seus
empregados no início da prestação dos serviços.
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4.5.2. A substituição dos uniformes ocorrerá a cada ano ou sempre que necessário,
dependendo do desgaste prematuro, claramente evidenciado.
4.5.3. Os uniformes deverão ser entregues mediante recibo (relação nominal,
impreterivelmente assinada e datada por profissional) cuja cópia, acompanhada do
original para conferência, deverá ser enviada à fiscalização.
4.5.4. Caso seja necessário efetuar ajustes e consertos dos uniformes no ato da entrega
aos colaboradores, eventuais despesas deverão ser arcadas pela CONTRATADA, sendo
vedado o repasse dos custos aos profissionais.
4.5.5. Descrição dos uniformes:
Tipo
Calça jeans
Camisa “Polo”

Qtd.
02
04

Masculino/Feminino
Especificação
Comprida, azul marinho.
Camisa de manga curta, gola modelo “polo” e logomarca da
empresa bordado no lado superior esquerdo.

4.6. Identificação dos empregados:
4.6.1. A CONTRATADA será responsável por manter seus profissionais devidamente
identificados com crachá contendo: nome, função, número do RG e CPF, além de foto
recente.
CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR
5.1. O valor mensal estimado para a contratação é de R$ __________ (________________________),
consolidando
um
valor
anual
estimado
de
R$
___________
(_____________________________________________).
5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas
decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete,
seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
6.1. O prazo para pagamento será de 15 (quinze) dias, contados a partir da data da
apresentação da Nota Fiscal/Fatura, a qual deverá ser apresentada até o último dia útil do
mês da prestação dos serviços, acompanhada dos demais documentos comprobatórios do
cumprimento das obrigações da CONTRATADA.
6.2. O pagamento somente será efetuado após o atesto, pelo Gestor do Contrato, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, que conterá o detalhamento dos serviços
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executados e será acompanhada dos demais documentos exigidos no Termo de
Referência (anexo I) que é parte integrante deste Contrato.
6.3. O atesto fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura
apresentada pela CONTRATADA com os serviços efetivamente prestados.
6.4. Fica o CONTRATANTE autorizado 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 estes não forem
adimplidos.
6.5. Quando não for possível a realização dos pagamentos a que se refere o item 6.4. pela
própria administração, esses valores retidos cautelarmente serão depositados junto à
Justiça do Trabalho, com o objetivo de serem utilizados exclusivamente no pagamento de
salários e das demais verbas trabalhistas, bem como das contribuições sociais e FGTS.
6.6. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes
à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento
ficará pendente 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 o CONTRATANTE.
6.7. O documento de cobrança deverá conter ao menos:
a) CNPJ da Contratada conforme preâmbulo do Contrato;
b) Descrição clara do objeto;
c) Período de faturamento;
d) Valor cobrado em conformidade com as condições contratuais pactuadas,
discriminando valor unitário e valor total.
6.8. O CREA-MS fará retenção dos tributos e das contribuições federais devidos, bem
como dos impostos incidentes sobre o valor da Fatura/Nota Fiscal, se comprometendo
sua quitação no prazo legal, nos termos Anexo I – Tabela de Retenção da Instrução
Normativa RFB 1.234/2012 e da Lei Complementar Municipal n. 59/2003.
6.8.1. Não serão retidos os valores correspondentes aos tributos citados, nos pagamentos
efetuados a pessoas jurídicas optantes pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
(Simples Nacional), conforme disposto no inciso XI do art. 4 da Instrução Normativa RFB
1.234/2012.
6.8.1.1. Para efeito do disposto acima, a pessoa jurídica deverá, no ato da assinatura do
contrato, apresentar ao CREA-MS declaração de acordo com os modelos constantes dos
Anexos II, III ou IV desta Instrução Normativa, conforme o caso, em 02 (duas) vias,
assinada pelo seu representante legal, conforme artigo 6º da Instrução Normativa RFB
1.540/2015.
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6.9. Nos termos do artigo 36, § 6°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n. 02, de
30/04/2008, será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à
irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a
CONTRATADA:
a) Não produziu os resultados acordados;
b) Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade
mínima exigida;
c) Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do
serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada.
6.10. Antes do pagamento, o CONTRATANTE realizará consultas para verificar a
manutenção das condições de habilitação da CONTRATADA, imprimindo e juntando os
resultados ao processo de pagamento.
6.10.1. Serão efetuadas as seguintes consultas:
a) Regularidade para com a Fazenda Federal – Certidão de Débitos relativos a Créditos
Tributários Federais e à Dívida Ativa da União.
b) Regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – Certificado de
Regularidade do FGTS – CRF.
c) Inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa, 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,
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.
d) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa.
e) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS.
6.10.2. A não apresentação da documentação de que trata o item 6.10.1 desta cláusula no
prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, contados de sua solicitação pela fiscalização, poderá
ensejar a rescisão do contrato.
6.11. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante
depósito em conta corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela
CONTRATADA, ou por outro meio previsto na legislação vigente.
6.12. O CREA-MS não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada
pela CONTRATADA que porventura não tenha sido acordada no contrato.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA REPACTUAÇÃO
7.1. Visando à adequação aos novos preços praticados no mercado, desde que solicitado
pela CONTRATADA e observado o interregno mínimo de 01 (um) ano contado na forma
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apresentada no subitem que se seguirá, o valor consignado neste Termo de Contrato será
repactuado, competindo à CONTRATADA justificar e comprovar a variação dos custos,
apresentando memória de cálculo e planilhas apropriadas para análise e posterior
aprovação da CONTRATANTE, na forma estatuída no Decreto n.º 2.271, de 1997, e nas
disposições aplicáveis da Instrução Normativa SLTI/MP n.º 02, de 30/04/2008 e suas
alterações.
7.2. A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quantas forem necessárias, em
respeito ao princípio da anualidade do reajustamento dos preços da contratação, podendo
ser realizada em momentos distintos para discutir a variação de custos que tenham sua
anualidade resultante em datas diferenciadas, tais como os custos decorrentes da mão de
obra e os custos decorrentes dos insumos necessários à execução do serviço.
7.3. O interregno mínimo de 01 (um) ano para a primeira repactuação será contado:
7.3.1. Para os custos relativos à mão de obra, vinculados à data-base da categoria
profissional: a partir dos efeitos financeiros do acordo, dissídio ou convenção coletiva de
trabalho, vigente à época da apresentação da proposta, relativo a cada categoria
profissional abrangida pelo contrato;
7.3.2. Para os insumos discriminados na planilha de custos e formação de preços que
estejam diretamente vinculados ao valor de preço público (tarifa): do último reajuste
aprovado por autoridade governamental ou realizado por determinação legal ou
normativa;
7.3.3. Para os demais custos, sujeitos à variação de preços do mercado: a partir da data
limite para apresentação das propostas constante do Edital.
7.4. Nas repactuações subsequentes à primeira, o interregno de um ano será computado
da última repactuação correspondente à mesma parcela objeto de nova solicitação.
Entende-se como última repactuação, a data em que iniciados seus efeitos financeiros,
independentemente daquela em que celebrada ou apostilada.
7.5. O prazo para a CONTRATADA solicitar a repactuação encerra-se na data da
prorrogação contratual subsequente ao novo acordo, dissídio ou convenção coletiva que
fixar os novos custos de mão de obra da categoria profissional abrangida pelo contrato,
ou na data do encerramento da vigência do contrato, caso não haja prorrogação.
7.6. Caso a CONTRATADA não solicite a repactuação tempestivamente, dentro do prazo
acima fixado, ocorrerá a preclusão do direito à repactuação.
7.7. Nessas condições, se a vigência do contrato tiver sido prorrogada, nova repactuação
só poderá ser pleiteada após o decurso de novo interregno mínimo de 01 (um) ano,
contado:
7.7.1. Da vigência do acordo, dissídio ou convenção coletiva anterior, em relação aos
custos decorrentes de mão de obra;
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7.7.2. Do último reajuste aprovado por autoridade governamental ou realizado por
determinação legal ou normativa, para os insumos discriminados na planilha de custos e
formação de preços que estejam diretamente vinculados ao valor de preço público
(tarifa);
7.7.3. Do dia em que se completou um ou mais anos da apresentação da proposta, em
relação aos custos sujeitos à variação de preços do mercado.
7.8. Caso, na data da prorrogação contratual, ainda não tenha sido celebrado o novo
acordo, dissídio ou convenção coletiva da categoria, ou ainda não tenha sido possível à
CONTRATANTE ou à CONTRATADA proceder aos cálculos devidos, deverá ser inserida
cláusula no termo aditivo de prorrogação para resguardar o direito futuro à repactuação,
a ser exercido tão logo se disponha dos valores reajustados, sob pena de preclusão.
7.9. Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, com datas base
diferenciadas, a repactuação deverá ser dividida em tantas parcelas quantos forem os
acordos, dissídios ou convenções coletivas das categorias envolvidas na contratação.
7.10. É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na
proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal,
sentença normativa, acordo coletivo ou convenção coletiva.
7.11. A CONTRATANTE não se vincula às disposições contidas em acordos e convenções
coletivas que não tratem de matéria trabalhista.
7.12. Quando a repactuação referir-se aos custos da mão de obra, a CONTRATADA
efetuará a comprovação da variação dos custos dos serviços por meio de Planilha de
Custos e Formação de Preços, acompanhada da apresentação do novo acordo, dissídio ou
convenção coletiva da categoria profissional abrangida pelo contrato.
7.13. Quando a repactuação referir-se aos demais custos, a CONTRATADA demonstrará a
variação por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços e comprovará o aumento
dos preços de mercado dos itens abrangidos, considerando-se:
7.13.1. Os preços praticados no mercado ou em outros contratos da Administração;
7.13.2. As particularidades do contrato em vigência;
7.13.3. A nova planilha com variação dos custos apresentados;
7.13.4. Indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referência, tarifas
públicas ou outros equivalentes;
7.13.5. Índice específico, setorial ou geral, que retrate a variação dos preços relativos a
alguma parcela dos custos dos serviços, desde que devidamente individualizada na
Planilha de Custos e Formação de Preços da Contratada;
7.13.6. A CONTRATANTE poderá realizar diligências para conferir a variação de custos
alegada pela CONTRATADA.
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7.14. Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações terão suas vigências
iniciadas observando-se o seguinte:
7.14.1. A partir da ocorrência do fato gerador que deu causa à repactuação;
7.14.2. Em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de
periodicidade para concessão das próximas repactuações futuras; ou
7.14.3. Em data anterior à ocorrência do fato gerador, exclusivamente quando a
repactuação envolver revisão do custo de mão de obra em que o próprio fato gerador, na
forma de acordo, dissídio ou convenção coletiva, ou sentença normativa, contemplar data
de vigência retroativa, podendo esta ser considerada para efeito de compensação do
pagamento devido, assim como para a contagem da anualidade em repactuações futuras.
7.15. Os efeitos financeiros da repactuação ficarão restritos exclusivamente aos itens que
a motivaram, e apenas em relação à diferença porventura existente.
7.16. A decisão sobre o pedido de repactuação deve ser feita no prazo máximo de sessenta
dias, contados a partir da solicitação e da entrega dos comprovantes de variação dos
custos.
7.17. O prazo referido no subitem anterior ficará suspenso enquanto a CONTRATADA não
cumprir os atos ou apresentar a documentação solicitada pela CONTRATANTE para a
comprovação da variação dos custos.
7.18. As repactuações serão formalizadas por meio de Termo Aditivo de Contrato.
CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
8.1. Os recursos orçamentários para a cobertura das despesas deste Contrato correrão a
conta de dotações orçamentárias próprias, consignadas nos respectivos orçamentos,
programa, ficando o CREA-MS obrigado a apresentar, no início do exercício, a respectiva
nota de empenho, respeitada a classificação orçamentária prevista neste Contrato.
8.2. As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta das dotações orçamentárias:
Elemento despesa:
Projeto/Atividade:
Número do Empenho:
Data:
Valor:
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CLÁUSULA NONA – DA GARANTIA CONTRATUAL
9.1. Será exigida a prestação de garantia pela CONTRATADA, no percentual de 5% (cinco
por cento) do valor total do contrato, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da
dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária, a ser comprovada no prazo de 10 (dez)
dias úteis a partir da data da celebração do contrato, prorrogados por igual período a
critério do CONTRATANTE.
9.1.1. Sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, caso a CONTRATADA não apresente
a comprovação da prestação da garantia no prazo fixado, o CREA-MS fica autorizado a
promover a retenção dos pagamentos, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor
mensal devido, para fins de atingir o valor total da garantia. As parcelas retidas serão
depositadas junto à Caixa Econômica Federal, com correção monetária, em favor do
CONTRATANTE.
9.1.2. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a
aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de
atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento).
9.1.3. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a
rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas,
conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei n.º 8.666, de 1993.
9.2. Somente será aceita a prestação de garantia que cubra, no mínimo, os seguintes riscos
ou prejuízos decorrentes da execução do contrato:
9.2.1. Prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não
adimplemento das demais obrigações nele previstas;
9.2.2. Prejuízos causados à CONTRATANTE ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo
durante a execução do contrato;
9.2.3. As multas moratórias e compensatórias aplicadas à CONTRATADA;
9.2.4. Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não honradas pela
CONTRATADA.
9.3. No caso de caução em dinheiro, o depósito deverá ser efetuado na Caixa Econômica
Federal em conta específica com correção monetária, em favor do CONTRATANTE.
9.4. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de
custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores
econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.
9.5. A garantia, se prestada na forma de fiança bancária ou seguro-garantia, deverá ter
validade durante toda a vigência do contrato, e ainda por mais 03 (três) meses após
o término da vigência contratual.
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9.6. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa
renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.
9.7. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia
deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições.
9.8. Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pelo CONTRATANTE, para
compensação de prejuízo causado no decorrer da execução contratual por conduta da
CONTRATADA, esta deverá proceder à respectiva reposição no prazo de 15 (quinze) dias
úteis, contados da data em que tiver sido notificada.
9.9. Após a execução do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as
obrigações a cargo da CONTRATADA, a garantia por ela prestada será liberada ou
restituída e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente, deduzidos eventuais
valores devidos ao CONTRATANTE.
9.9.1. A garantia somente será liberada ante a comprovação de que a empresa pagou
todas as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação, e que, caso esse
pagamento não ocorra até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência
contratual, a garantia será utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas
diretamente pela Administração.
9.10. Em caso de encerramento da vigência do contrato, ou rescisão contratual, o
CONTRATANTE reterá a garantia prestada, até que o fiscal verifique o pagamento pela
CONTRATADA das verbas rescisórias decorrentes da contratação, ou a comprovação de
que os empregados serão realocados em outra atividade de prestação de serviços, sem
que ocorra a interrupção do contrato de trabalho.
9.11. O garantidor não é parte interessada para figurar em processo administrativo
instaurado pelo contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à
contratada.
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
10.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de
acordo com as cláusulas contratuais, Termo de Referência – Anexo I do Pregão Presencial
n.º 007/2016 e os termos de sua proposta.
10.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor
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;
10.3. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no
curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;
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10.4. Não permitir que os empregados da CONTRATADA realizem horas extras, exceto
em caso de comprovada necessidade de serviço, formalmente justificada pela autoridade
do órgão para o qual o trabalho seja prestado e desde que observado o limite da legislação
trabalhista;
10.5. Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e
condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
10.6. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da
contratada, em conformidade com o § 8º, art. 36, da Instrução Normativa SLTI/MP n.º 02,
de 30/04/2008;
10.7. Não praticar atos de ingerência na administração da CONTRATADA, tais como:
10.7.1. 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;
10.7.2. Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas CONTRATADAS;
10.7.3. Promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da CONTRATADA,
mediante a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da
contratação e em relação à função específica para a qual o trabalhador foi contratado; e
10.7.4. Considerar os trabalhadores da CONTRATADA como colaboradores eventuais do
próprio órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de
concessão de diárias e passagens.
10.8. Solicitar a substituição do empregado que não estiver desempenhando suas
atividades a contento, de acordo com o estabelecido neste contrato e no Termo de
Referência.
10.9. Reter 11% sobre o valor da fatura de serviços da contratada, nos termos do art. 31,
da Lei n.º 8.212/91.
10.10. Comunicar ao Ministério da Previdência Social e à Receita do Brasil qualquer
irregularidade no recolhimento das contribuições previdenciárias, bem como comunicar
ao Ministério do Trabalho qualquer irregularidade no recolhimento do FGTS dos
trabalhadores terceirizados.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA
CONTRATADA
11.1. Executar os serviços conforme especificações contante neste Contrato, no Termo de
Referência e de sua proposta, com os recursos necessários ao perfeito cumprimento das
cláusulas contratuais.
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11.2. 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.
11.3. Disponibilizar à CONTRATANTE os empregados devidamente uniformizados e
identificados por meio de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção
Individual – EPI, quando for o caso.
11.4. Fornecer os uniformes a serem utilizados por seus empregados, conforme disposto
no item 4.5.5. do Termo de Referência (Anexo I), sem repassar quaisquer custos aos
mesmos.
11.5. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias,
tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere
responsabilidade à Administração.
11.6. Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas
na legislação específica de acidentes de trabalho quando, em decorrência da espécie,
forem vítimas seus empregados no desempenho dos serviços ou em conexão com eles,
ainda que ocorridas em dependências do CREA-MS.
11.7. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da
Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso.
11.8. Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da
prestação dos serviços.
11.9. Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo
e qualquer assunto de interesse do CONTRATANTE ou de terceiros de que tomar
conhecimento em razão da execução do objeto deste Termo de Referência, devendo
orientar seus empregados nesse sentido.
11.10. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de
acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.º 8.078, de
1990), ficando o CONTRATANTE autorizado a descontar dos pagamentos devidos à
CONTRATADA, o valor correspondente aos danos sofridos.
11.11. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a
serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor.
11.12. Vedar a utilização, 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 artigo 7º do Decreto n.º 7.203, de 2010.
11.13. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto
na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.
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11.14. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
11.15. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada,
exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou no contrato.
11.16. Substituir sempre que exigido, mediante justificativa por parte do CREA-MS,
qualquer empregado, inclusive o preposto, cuja atuação, permanência e/ou
comportamento seja julgado prejudicial e ou inconveniente à disciplina do serviço.
11.17. Substituir, no prazo de até 01 (uma) hora, em caso de eventual ausência, tais como,
faltas, férias e licenças, o empregado posto a serviço da CONTRATANTE, devendo
identificar previamente o respectivo substituto ao Fiscal do Contrato.
11.18. Encaminhar ao CREA-MS, com antecedência de 30 (trinta) dias, relação dos
empregados que usufruirão férias no período subsequente, assim como daqueles que irão
substituí-los.
11.19. Comunicar a equipe 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.
11.20. Efetuar o pagamento dos salários dos empregados alocados na execução
contratual mediante depósito bancário na conta do trabalhador, em agências bancárias
situadas na localidade ou região metropolitana em que ocorrerá a prestação dos serviços,
de modo a possibilitar a conferência do pagamento por parte do CONTRATANTE.
11.20.1. Em caso de impossibilidade de cumprimento do disposto no item acima, a
CONTRATADA deverá apresentar justificativa, a fim de que a Administração possa
verificar a realização do pagamento.
11.21. Fixar o dia para o pagamento dos benefícios de vale-alimentação e vale-transporte,
informando esta data por escrito à equipe de fiscalização do contrato.
11.22. Deter instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequados e disponíveis para
a realização do objeto da licitação;
11.23. Em caso de prorrogação de contrato, ao final de 24 (vinte e quatro) meses de
execução contratual nenhum prestador de serviço lotado no CREA-MS poderá estar com
férias vencidas.
11.24. Atender, por meio de preposto nomeado, qualquer solicitação por parte dos fiscais
do Contrato, prestando as informações referentes à prestação dos serviços, bem como as
correções de eventuais irregularidades na execução do objeto contratado.
11.25. Exercer controle sobre a assiduidade e pontualidade de seus funcionários.
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11.26. 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:
11.26.1. Relação dos empregados, contendo nome completo, cargo ou função, horário do
posto de trabalho, números da carteira de identidade (RG) e da inscrição no Cadastro de
Pessoas Físicas (CPF), com indicação dos responsáveis técnicos pela execução dos
serviços, quando for o caso;
11.26.2. Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) dos empregados admitidos e
dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso, devidamente
assinada pela contratada;
11.26.3. Exames médicos admissionais dos empregados da contratada que prestarão os
serviços;
11.26.4. Comprovante de entrega dos equipamentos de proteção individual (EPIs),
quando for o caso.
11.26.5. Os documentos acima mencionados deverão ser apresentados para cada novo
empregado que se vincule à prestação do contrato administrativo. De igual modo, o
desligamento de empregados no curso do contrato de prestação de serviços deve ser
devidamente comunicado, com toda a documentação pertinente ao empregado
dispensado, à semelhança do que se exige quando do encerramento do contrato
administrativo.
11.27. Entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia 30 (trinta) do
mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos:
11.27.1. Certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;
11.27.2. Certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital
e Municipal do domicílio ou sede do contratado;
11.27.3. Certidão de Regularidade do FGTS – CRF;
11.27.4. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.
11.28. Entregar até o dia 30 (trinta) do mês seguinte ao da prestação dos serviços, cópia
dos seguintes documentos de TODOS os empregados, juntamente com a fatura mensal dos
serviços prestados, como condição à percepção mensal do valor faturado:
11.28.1. Extrato da conta do INSS e do FGTS;
11.28.2. Cópia da folha de pagamento analítica, em que conste como tomador o órgão ou
entidade contratante;
11.28.3. Cópia dos contracheques dos empregados, acompanhado de cópia dos recibos
de depósitos bancários;
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11.28.4. Comprovantes de entrega de benefícios suplementares (vale-transporte, vale
alimentação, entre outros), a que estiver obrigada por força de lei ou de convenção ou
acordo coletivo de trabalho; e
11.28.5. Comprovantes de realização de eventuais cursos de treinamento e reciclagem
que forem exigidos por lei ou pelo contrato.
11.29. Não reproduzir, divulgar ou utilizar em benefício próprio, ou de terceiros,
quaisquer informações de que tenha tomado conhecimento em razão da execução dos
serviços objeto desta contratação sem o consentimento, por escrito, do CREA-MS.
11.30. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se
fizerem de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, de
acordo com o art. 65, §1º, da Lei Federal n.º 8.666/93, não sendo necessária a
comunicação prévia do CREA-MS.
11.31. Manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
11.32. Responsabiliza-se a CONTRATADA pelos seguintes encargos, em especial:
11.32.1. Fiscais, comerciais, previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação
social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, uma vez que os
seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a Administração
CONTRATANTE.
11.32.2. De possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada à execução do
Contrato.
11.32.3. De providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes
do trabalho.
11.32.4. Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais e comerciais
decorrentes da execução dos serviços objeto desta contratação.
11.33. A inadimplência da CONTRATADA relativa aos encargos do item 11.32. não
transfere à Administração responsabilidade por seu pagamento nem onera o objeto desta
contratação, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressa e contratualmente a
qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com a Administração.
11.34. Adotar os demais procedimentos necessários à boa execução do Contrato e
cumprir, às suas próprias expensas, todas as cláusulas contratuais que definam suas
obrigações.
11.35. São expressamente VEDADAS à CONTRATADA:
11.35.1. A contratação de funcionário ativo pertencente ao quadro de pessoal da
CONTRATANTE;
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11.35.2. A veiculação de publicidade acerca do Contrato, salvo se houver prévia
autorização da Administração do CONTRATANTE.
11.35.3. Caucionar ou utilizar o Contrato para qualquer espécie de operação
financeira.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA
12.1. O contrato decorrente do Lote 01 terá vigência de 04 (quatro) meses, e do Lote 02
terá vigência de 12 (doze) meses, ambos a contar da data de sua assinatura, podendo ser
renovados, respeitando o limite legal máximo estabelecido pelo art. 57 da Lei n.º
8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
13.1. Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante celebração de termo
aditivo, com amparo no art. 65 da Lei n. 8.666/93 e suas posteriores alterações, desde que
atendidos todos os requisitos abaixo:
13.1.1. Prestação regular dos serviços;
13.1.2. Não aplicação de punições de natureza pecuniária por três vezes ou mais;
13.1.3. Manutenção do interesse pela Administração na realização do serviço;
13.1.4. Manutenção da vantajosidade econômica do valor do contrato para a
Administração; e
13.1.5. Concordância expressa da CONTRATADA pela prorrogação.
13.2. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido no parágrafo
primeiro do art. 65 da Lei nº 8.666/93, salvo as supressões resultantes de acordos
celebrados entre os contratantes.
CLAÚSULA DÉCIMA QUARTA – DO INADIMPLEMENTO E DA RESCISÃO DO
CONTRATO
14.1. O inadimplemento, por quaisquer das partes, das obrigações assumidas no presente
instrumento, ensejará a parte inocente o direito de considerá-lo rescindido,
independentemente de qualquer formalidade.
14.2. Poderão ainda as partes, facultativamente, considerar rescindida a presente
licitação, nas hipóteses de falência, recuperação judicial, insolvência ou ocorrência de
títulos protestados em nome de ambas as partes.
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14.3. A CREA-MS poderá rescindir administrativamente o presente instrumento
contratual nas hipóteses previstas na Lei n. 8.666/93, sem que caiba à CONTRATADA
direito de qualquer indenização, sem prejuízo das penalidades pertinentes, ressalvado o
direito da CONTRATADA de receber os serviços prestados. A rescisão do presente
instrumento contratual poderá ocorrer a qualquer tempo:
a)
Amigável, isto é, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a
administração;
b)
Administrativa por ato unilateral e escrito da administração, nos casos previstos
no artigo 78, da Lei n. 8.666/93;
c)

Judicial, nos termos da legislação civil.

14.4. A rescisão, por algum dos motivos previstos na Lei n. 8.666/93 e suas alterações,
não dará à CONTRATADA direito a indenização a qualquer título, independentemente de
interpelação judicial ou extrajudicial.
14.5. A rescisão acarretará, independentemente de qualquer procedimento judicial ou
extrajudicial por parte do CREA-MS, a retenção dos créditos decorrentes deste Contrato,
limitada ao valor dos prejuízos causados, além das sanções previstas neste ajuste, até a
completa indenização dos danos.
14.6. Fica expressamente acordado que, em caso de rescisão, nenhuma remuneração será
cabível, a não ser o ressarcimento de despesas autorizadas pelo CREA-MS e,
comprovadamente realizadas pela CONTRATADA, previstas no presente Contrato.
14.7. Em caso de cisão, incorporação ou fusão da CONTRATADA com outras empresas,
caberá à CREA-MS decidir pela continuidade do presente Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS SANÇÕES E PENALIDADE
15.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei n.º 8.666, de 1993, da Lei n.º
10.520, de 2002, do Decreto n.º 3.555, de 2000, e do Decreto n.º 5.450, de 2005, a
CONTRATADA que, no decorrer da contratação:
15.1.1. Inexecutar total ou parcialmente o contrato;
15.1.2. Apresentar documentação falsa;
15.1.3. Comportar-se de modo inidôneo;
15.1.4. Cometer fraude fiscal;
15.1.5. Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital ou no Contrato.
15.2. O atraso injustificado da entrega do objeto contratado, ou o descumprimento das
obrigações estabelecidas nas cláusulas contratuais sujeitará a CONTRATADA às sanções
previstas nos artigos 86 e 87 da Lei de Licitações e Contratos, sendo:
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15.2.1. Multa de 0,5% (meio por cento) por dia e por ocorrência, até o máximo de 10%
(dez por cento) sobre o valor total do contrato a ser firmado entre o CREA-MS e a
CONTRATADA, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez
comunicada oficialmente.
15.3. Pela inexecução total ou parcial do objeto contratual, a administração do CREA-MS
poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
15.3.1. Advertência;
15.3.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato a ser firmado com a
licitante vencedora, no caso de inexecução total do objeto licitado, recolhida no prazo de
15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial;
15.3.3. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com
a administração do CREA-MS, pelo prazo de até 02 (dois) anos; e
15.3.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que a CONTRATADA ressarcir a administração do CREA-MS pelos prejuízos
resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem
anterior.
15.4. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao
cancelamento de sua inscrição no cadastro de fornecedores do CREA-MS e no que couber,
às demais penalidades referidas no capítulo IV da Lei n.º 8.666/93.
15.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o
procedimento previsto na Lei n.º 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei n.º 9.784, de
1999.
15.5.1. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e
aceito pela administração do CREA-MS, em relação a um dos fatos arrolados neste item, a
CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas.
15.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado
à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
15.7. Caracteriza-se como falta grave, compreendida como falha na execução do contrato,
o não recolhimento do FGTS dos empregados e das contribuições sociais previdenciárias,
bem como a não manutenção das condições de habilitação e o não pagamento do salário,
do vale-transporte e do auxílio alimentação, que poderá dar ensejo à rescisão do contrato,
sem prejuízo da aplicação de sanção pecuniária e da declaração de impedimento para
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licitar e contratar com a União, nos termos do art. 7º da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de
2002.
15.7.1. Até que a CONTRATADA comprove o disposto no item acima, o CREA-MS deverá
reter a garantia e os valores das faturas correspondentes a 01 (um) mês de serviços,
podendo utilizá-los para o pagamento direto aos trabalhadores no caso de a empresa não
efetuar os pagamentos em até 02 (dois) meses do encerramento da vigência contratual.
15.7.2. As multas devidas e/ou prejuízos causados ao CONTRATANTE serão deduzidos
dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do CREA-MS, ou deduzidos da garantia,
ou ainda, quando for o caso, serão cobrados administrativamente, protestado em Cartório
competente e mediante a ação judicial cabível.
15.7.3. Caso o CREA-MS determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 15
(quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade
competente.
15.8. O cálculo das multas poderá se basear na gradação prevista nas tabelas de infrações
abaixo:
Grau
1
2
3
4
5
6

Correspondência
em relação ao valor total do contrato
0,06%
0,2%
0,3%
0,4%
0,6%
1%

15.9. Tabela – Infrações:
ITEM
1.
2.
3.
4.
5.

DESCRIÇÃO
Permitir a presença de empregado não
uniformizado ou com uniforme manchado,
sujo, mal apresentado e/ou sem crachá.
Manter funcionário sem qualificação para a
execução dos serviços.
Suspender ou interromper, em sua
totalidade, os serviços contratuais, salvo
motivo de força maior ou caso fortuito.
Subcontratar o serviço.
Utilizar as dependências do CREA-MS para
fins diversos do objeto do contrato.

GRAU

INCIDÊNCIA

1

Por empregado e
por ocorrência

3

Por empregado e
por dia

6

Por ocorrência e
por dia

6

Por ocorrência

5

Por ocorrência
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6.

7.
8.

9.

10.

11.

Recusar-se a executar serviço determinado
pela equipe de fiscalização, sem motivo
justificado.
Retirar funcionários ou encarregados do
serviço durante o expediente, sem anuência
prévia do CREA-MS.
Reter documentos pessoais de seus
empregados.
Efetuar o pagamento de verbas trabalhistas
em desacordo com a proposta apresentada
ou determinação normativa, inclusive das
Convenções
Coletivas
aplicáveis
às
categorias.
Indicar
preposto
sem
treinamento,
qualificação e/ou remuneração compatíveis
com a função.
Demora injustificada no atendimento das
solicitações emanadas da equipe de
fiscalização.

4

Por ocorrência

4

Por empregado e
por dia

3

Por empregado e
por dia

5

Por empregado e
por dia

3

Por empregado e
por dia

2

Por empregado e
por dia

1

Por empregado e
por dia

3

Por ocorrência

2

Por item e por
ocorrência

4

Por ocorrência

1

Por ocorrência

4

Por ocorrência

4

Por empregado e
por ocorrência

15.10. Para os itens seguintes, deixar de:
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Registrar e controlar, diariamente, a
assiduidade e a pontualidade de seu pessoal.
Substituir empregado que tenha conduta
inconveniente ou incompatível com suas
atribuições.
Manter a documentação de habilitação
atualizada.
Cumprir horário estabelecido pelo contrato
ou determinado pela equipe de fiscalização.
Cumprir determinação da equipe de
fiscalização para controle de acesso de seus
funcionários.
Cumprir determinação formal ou instrução
complementar da equipe da fiscalização.
Efetuar a reposição de funcionários faltosos.
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19.

20.
21.

22.

23.
24.
25.

26.
27.

Efetuar o pagamento de salários, vale
transportes, auxílio alimentação, seguros,
encargos fiscais e sociais, bem como arcar
com quaisquer despesas diretas e/ou
indiretas relacionada à execução do contrato
nas datas avençadas.
Entregar o uniforme aos funcionários no
prazo estipulado no contrato.
Apresentar,
quando
solicitado,
documentação
fiscal,
trabalhista
e
previdenciária.
Entregar no prazo os esclarecimentos formais
solicitados para sanar as inconsistências e
dúvidas suscitadas durante a análise da
documentação exigida pela equipe de
fiscalização.
Observar determinação da legislação
trabalhista.
Registrar a Carteira de Trabalho e
Previdência Social de seus empregados.
Fornecer meios para que seus funcionários
cumpram as tarefas gerais ou específicas
previstas para cada posto de trabalho.
Fornecer aos empregados os equipamentos
de segurança para execução dos serviços,
quando necessário.
Recolher as contribuições sociais da
Previdência Social e do FGTS.

6

Por ocorrência e
por dia

5

Por empregado e
por dia

6

Por empregado e
por dia

4

Por empregado e
por dia

6

Por ocorrência

6

Por empregado e
por ocorrência

1

Por ocorrência

4

Por empregado e
por ocorrência

6

Por empregado e
por ocorrência

15.11. Por infração de qualquer outra cláusula contratual não prevista nos subitens
anteriores será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total dos serviços
prestados, corrigido e atualizado, acumulável com as demais sanções, inclusive rescisão
contratual, se for o caso.
15.12. Pela recusa do adjudicatário em retirar e/ou assinar o instrumento formalizador
da avença, este ficará sujeito ao pagamento de 10% (dez por cento) do valor total dos
serviços ora contratados, a título de indenização, com exceção dos casos fortuitos ou de
força maior.
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15.13. As penalidades previstas no item anterior não se aplicarão aos licitantes
remanescentes convocados em virtude da não aceitação para firmar contrato da primeira
colocada, ressalvado o caso de inadimplemento contratual, após a contratação de
qualquer das empresas.
15.14. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas
isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas
cabíveis.
15.15. A ausência de comunicação por parte da CONTRATANTE, referente às
irregularidades ou falhas, não exime a CONTRATADA das responsabilidades
determinadas neste Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
16.1. A Gestão do Contrato e a Fiscalização do cumprimento do objeto contratado são de
competência do Setor de Contratos e Compras e do Departamento de Atendimento e
Registro do CREA-MS, respectivamente, através de servidor devidamente designado pelo
ordenador de despesas, nos termos do artigo 73 da Lei 8.666/93.
16.2. A fiscalização pelo CONTRATANTE não exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA por quaisquer irregularidades na contratação, nem perante terceiros,
ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios e, na ocorrência
destes, não implica a corresponsabilidade do CONTRATANTE ou de seus agentes ou
preposto.
16.3. A ação ou a omissão, total ou parcial, por parte da fiscalização do CREA-MS, não
eximirá a CONTRATADA da total responsabilidade pela má execução da contratação.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA CESSÃO DO CONTRATO
17.1. A CONTRATADA não poderá subcontratar, ceder ou transferir, total ou
parcialmente, o presente CONTRATO, sem a prévia anuência, por escrito, do
CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO
18.1. Caberá ao CREA-MS providenciar, por sua conta, a publicação resumida do
instrumento de contrato e de seus eventuais aditamentos, na Imprensa Oficial e no prazo
legal.

Rua Sebastião Taveira, 272 • Bairro Monte Castelo • CEP 79010-480 • Campo Grande – MS • Fone: (67) 3368-1000
Site: www.creams.org.br • E-mail: creams@creams.org.br

92

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CLÁUSULA DÉCIMA NONA– DOS CASOS OMISSOS
19.1. Os casos omissos serão decididos de comum acordo pelas partes e na forma da
legislação aplicável.
CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO AMPARO LEGAL E DA SUJEIÇÃO ÀS NORMAS LEGAIS E
CONTRATUAIS
20.1. Este contrato reger-se-á pelo disposto na Lei Federal n. 8.666/93 de 21 de junho de
1993, Lei n. 10.520/2002, Decreto n. 3.555/2000, Decreto n. 5.450/2005, Decreto n.
5.504/2005, Lei Complementar n. 123, e as demais disposições aplicáveis a Licitação e
contratos Administrativos, bem como as Cláusulas deste instrumento.
20.2. Relativamente ao disposto na presente Cláusula, aplicam-se subsidiariamente, as
disposições da Lei n. 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor.
20.3. Os casos omissos que se tornarem controvertidos em face das cláusulas do presente
Contrato serão resolvidos segundo os princípios jurídicos aplicáveis, por despacho
fundamentado representante legal da CONTRATANTE.
20.4. Após a assinatura deste Contrato, toda comunicação entre a CONTRATANTE e a
CONTRATADA será feita através de correspondência devidamente registrada.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DO FORO
18.1. Para dirimir as questões oriundas deste Contrato, será competente o Foro da Justiça
Federal, Seção Judiciária da comarca de Campo Grande-MS, com exclusão de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de
igual teor e forma.
Campo Grande-MS, ___ de ______________________ de 2016.

CONTRATADA

ENG. AGR. DIRSON ARTUR FREITAG
PRESIDENTE DO CREA-MS

TESTEMUNHAS:
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NOME:____________________________________
CI:_________________________________________
CPF:_______________________________________
ASS.:_______________________________________

NOME:____________________________________
CI:_________________________________________
CPF:_______________________________________
ASS.:______________________________________
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