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EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N° 20/2017 

MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA 

 

PREÂMBULO 

 

A Administração do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul, de 

acordo com a Portaria CREMERS n.º 01/2017, de 02 de janeiro de 2017, leva ao conhecimento 

público que será realizada Licitação na modalidade de Pregão, sob o critério do menor taxa 

percentual sobre a Tabela SINAP –Caixa Econômica Federal,  para Contratação de 

Empresa para prestar serviço de Manutenção Predial Preventiva e  Corretiva do 

Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul, conforme as especificações 

e quantitativos constantes no Termo de Referência do presente Edital e em conformidade com 

a Lei 10.520/02, e legislação complementar pertinente. 

 

1. DO OBJETO 

1.1. O presente Pregão tem por objeto a Contratação de pessoa jurídica para a prestação de 

serviços, sob demanda, de Manutenção Predial preventiva e corretiva, a serem executados nos 

prédios relacionados no Termo de Referencia- Anexo I, jurisdicionadas pelo Conselho 

Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul. 

 

2. DA ABERTURA DA SESSÃO 

2.1. O certame será realizado conforme as especificações abaixo: 

a)DATA: 21/12/2017 

b)RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 11h, do dia 21/12/20107 

c)ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 11h05min, do dia 21/12/2017 

d)INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 11h15min do dia 21/12/2017 

e)LOCAL DO EDITAL: No site: www.pregaoonlinebanrisul.com.br 

f)CONSULTAS: e-mail: licit@cremers.org.br - fone/fax:(51) 3219.7544 das 09h às 

18h. 

g)Ocorrendo a decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, todas as datas constantes deste Edital serão 

transferidas, automaticamente, para o primeiro dia útil, ou de expediente normal, 

subseqüente ao ora fixado; 

h)Na contagem de todos os prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia de 

início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto 

quando for explicitamente disposto em contrário; 

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

j)Será comunicada, por escrito, aos Licitantes que retirarem o Edital e divulgada aos 

demais pelos mesmos meios de divulgação inicial, qualquer alteração que importe em 

modificação de seus termos, que venha a ocorrer nele ou em seus anexos; 

k)Em nenhuma hipótese serão recebidas Propostas fora do prazo estabelecido neste 

Edital. 

 

3. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

3.1 Poderá participar deste PREGÃO qualquer empresa legalmente estabelecida no País, do 

ramo pertinente ao objeto descrito, da presente licitação, cadastradas e habilitadas junto a 

Seção de Cadastro da CELIC e que atendam as exigências deste Edital. 

3.2 Não poderá participar do presente PREGÃO: 

a)Consórcio de empresas, sob nenhuma forma; 
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b)Empresa declarada inidônea por órgão ou entidade da Administração Pública direta 

ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal; 

c)Empresa que se encontre sob falência, concordata, concurso de credores, 

dissolução e liquidação; 

d)Conselheiros, Delegados, empregados do Sistema CFM/CRMs e qualquer pessoa, 

física ou jurídica, que com eles mantenham vínculo empregatício ou de sociedade; 

e)Cônjuges e parentes, até terceiro grau, de Conselheiros, Delegados e empregados 

do CREMERS; 

f)Pessoa jurídica integrada por cônjuges e ou parentes, até terceiro grau, de 

Conselheiros, Delegados e empregados do CREMERS; 

g) as sociedades cooperativas. 

3.3 A participação na presente licitação implica para a empresa Licitante aceitação plena e 

irrevogável de todos os termos, cláusulas e condições constantes neste Edital e de seus 

anexos, a observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor e a responsabilidade 

pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer 

fase do processo. 

3.4 A licitante para participar do certame deverá declarar em campo eletrônico o pleno 

conhecimento e atendimento às exigências de habilitação prevista no edital. 

3.5 O não atendimento do item acima ensejará a desclassificação da proposta no sistema, com 

automático impedimento da participação na disputa. 

3.6 A participação dos interessados, no dia e hora fixados no preâmbulo deste Edital, dar-se-á 

por meio da digitação da senha privativa da licitante e subsequente encaminhamento da 

proposta de preços com valores unitários e totais, exclusivamente por meio eletrônico. 

3.7 A informação de dados para acesso deve ser feita na página inicial 

www.pregaoonlinebanrisul.com.br . 

3.8 No presente feito licitatório somente poderá se manifestar, em nome da Licitante, a pessoa 

por ela credenciada. 

 

4.  DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

4.1. Até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa 

poderá impugnar o ato convocatório do PREGÃO. 

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

4.3. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização 

do certame. 

 

5.  DO CREDENCIAMENTO 

5.1. O credenciamento dos licitantes dar-se-á pelas atribuições de chave de identificação e de 

senha pessoal e intransferível para acesso ao sistema obtidos junto à Seção de Cadastro da 

Central de Licitações do Estado – CELIC. 

5.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal do 

licitante ou de seu representante legal e na presunção de sua capacidade técnica para 

realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico. 

5.3.  O credenciamento e sua manutenção no respectivo cadastro dependerá de registro 

cadastral na CELIC. 

5.4 O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo 

qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo à PROCERGS 

ou ao CREMERS responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, 

ainda que por terceiros. 

5.5  A perda da senha ou quebra do sigilo deverão ser comunicados imediatamente à Seção de 

Cadastro CELIC, para imediato bloqueio de acesso. 
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6.  DA DOCUMENTAÇÃO 

6.1 . CERTIFICADO de Registro Cadastral – CRC, emitido pela CELIC válido na data para 

apresentação das propostas. 

6.1.1.  Caso algum dos documentos elencados no corpo do CRC esteja com prazo de 

validade expirado, o licitante deverá apresentar documento válido juntamente com o CRC. 

6.2. DECLARAÇÃO da proponente de que não pesa contra si declaração de 

INIDONEIDADE expedida por órgão da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA de qualquer esfera 

conforme modelo ANEXO II, caso não conste no Certificado de Registro Cadastral. 

6.3.  Certidão da DRT (Delegacia Regional do Trabalho) ou Declaração de que cumpre o 

disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, conforme modelo no ANEXO 

III, caso não conste no Certificado de Registro Cadastral. 

6.4.  Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e alterações em vigor, devidamente 

registrado na Junta Comercial, ou alteração consolidada, quando sociedades comerciais e, no 

caso de sociedade por ações, acompanhadas de posse e nomeação de seus administradores. 

Registro comercial, no caso de empresa individual. 

6.5.  No caso da empresa não possuir o Certificado de Registro Cadastral – CRC, emitido pela 

CELIC, deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

6.5.1.  Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e alterações em vigor, 

devidamente registrado na Junta Comercial, ou alteração consolidada, quando 

sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhadas de posso e 

nomeação de seus administradores. Registro comercial, no caso de empresa individual. 

6.5.2.  CNPJ; 

6.5.3. DECLARAÇÃO da proponente de que não pesa contra si declaração de 

INIDONEIDADE expedida por órgão da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA de qualquer esfera, 

conforme modelo ANEXO II; 

6.5.4.  Certidão da DRT (Delegacia Regional do Trabalho) ou Declaração de que 

cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, conforme 

modelo no ANEXO III; 

6.5.5. Certidão Comprovando regularidade para com a Fazenda Federal (Secretaria da 

Receita Federal e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – Dívida Ativa); 

6.5.6. Certidão comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual; 

6.5.7.  Certidão comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal; 

6.5.8. Certidão comprovando a regularidade para com o FGTS; 

6.5.9. Certidão comprovando a regularidade para com a Justiça do Trabalho; 

6.6 As licitantes deverão apresentar a seguinte documentação complementar para fins de 

qualificação técnico-profissional:  

6.6.1 Declaração, assinada por quem de direito, de que disponibilizará a equipe de 

manutenção e o ferramental mínimo relacionado e necessários à execução dos serviços objeto 

deste Edital. 

6.6.2 Certidão de Registro de Pessoa Jurídica no CREA/CAU, em nome da licitante, 

onde conste área de atuação compatível com a execução dos serviços de Manutenção 

Predial especificados no edital do presente procedimento, emitida pelo CREA/CAU. 

6.6.3 Atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, 

devidamente registrado(s) no CREA/CAU, ou acompanhado(s) da respectiva Certidão 

de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CREA/CAU, em nome de profissional de 

nível superior ou outro devidamente reconhecido pelo CREA/CAU, legalmente 

habilitado, integrante do quadro permanente da licitante, onde fique comprovado que a 

licitante executou ou está executando atividade pertinente e compatível em 

características e quantidades com o objeto da presente licitação, cuja parcela de maior 
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relevância técnica e valor significativo seja a manutenção de instalações elétricas 

prediais. 

6.6.4 Considerar-se-á como pertinente e compatível à comprovação da execução do 

serviço a manutenção de instalações elétricas em prédios cujo somatório de áreas seja 

de, no mínimo, 4.600 m² (quatro mil e seiscentos metros quadrados), correspondente a 

45% (quarenta e cinco por cento) do somatório das áreas de todos os prédios sob 

jurisdição da SR/DPF/RS em que serão prestados os serviços objeto desta licitação. 

6.6.5 Fica esclarecido que as licitantes poderão apresentar tantos atestados quantos 

entenderem necessários para a comprovação exigida neste subitem. 

6.6.6 Certidão de Registro de Pessoa Física no CREA/CAU, em nome de cada 

profissional detentor de atestado apresentado em atendimento ao subitem 6.6.2 deste 

Edital, com data de validade igual ou posterior à data de recebimento das propostas, 

contendo os documentos de habilitação e proposta de preço, emitida pelo CREA/CAU. 

6.6.7 Comprovante de que cada profissional a que se refere o subitem 6.6.2 deste 

Edital integra o quadro permanente da licitante. 

6.6.8 Cada profissional mencionado no subitem 6.6.3 deste Edital será considerado 

integrante do quadro permanente da licitante se for empregado, sócio, diretor ou 

responsável técnico da empresa perante o CREA/CAU. A comprovação de que o 

profissional integra o quadro permanente da licitante deverá atender os seguintes 

casos: 

6.6.9 Empregado: cópia da ficha ou livro de registro de empregado registrada na 

Delegacia Regional do Trabalho – DRT ou, ainda, cópia da Carteira do Trabalho e 

Previdência Social; 

6.6.10 Sócio: através do Contrato Social e sua última alteração, devidamente 

registrados no órgão competente; 

6.6.11 Diretor: cópia do Contrato Social, em se tratando de sociedade limitada ou 

cópia da ata de eleição da diretoria, em se tratando de Sociedade Anônima, em ambas 

as hipóteses com comprovante de registro na Junta Comercial; 

6.6.12 Responsável Técnico – RT: cópia da Certidão de Registro de Pessoa Jurídica 

expedida pelo CREA/CAU da sede ou filial da licitante onde consta o registro do 

profissional como RT. 

5.6.13 As características dos serviços de manutenção exigidos na comprovação da 

experiência da empresa e de profissional do quadro permanente não precisam constar 

simultaneamente no mesmo atestado, sendo admitida a apresentação de mais de um 

atestado. No caso do subitem 6.6.2, poderão ser apresentados atestados em nome de 

profissionais distintos. 

5.6.14 O visto do CREA/RS ou CAU/RS, para empresas não domiciliadas no Estado, 

será exigido pela ocasião da assinatura do contrato; 

6.7 Sendo a licitante microempresa ou empresa de pequeno porte, deve apresentar: 

6.7.1 Cópia autenticada do enquadramento em Microempresa – ME ou Empresa de 

Pequeno Porte – EPP, autenticado pela Junta Comercial ou Cartório de Registros Especiais e 

atualizada; 

6.7.2 A ausência da comprovação do enquadramento em Microempresa – ME ou 

Empresa de Pequeno Porte – EPP da forma exigida neste Edital acarretará na exclusão da 

licitante e a aplicação das sanções dispostas neste Edital e na Lei nº 10.520/02; 

 6.7.3 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal da 

microempresa ou da empresa de pequeno porte, esta não será inabilitada.  (Art. 42, da Lei 

Complementar nº 123, de 14/12/2006). 
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Obs.: Os documentos que não possuírem prazo de validade somente serão aceitos com 

data não excedente a 60 (sessenta) dias de antecedência da data prevista para a apresentação 

das propostas. 

 

7. DA PROPOSTA ELETRÔNICA DE PREÇOS 

7.1.  A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 

sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta e lances. 

7.2. Incumbirá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 

pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

7.2.2 A licitante deve considerar a composição do valor incluindo materiais e mão de 

obra, de acordo com os valores da Tabela SINAP vigente no RS na época. 

7.3.  A proponente deverá anexar a PROPOSTA COMERCIAL em formulário eletrônico 

específico (anexo VI). 

7.4. O encaminhamento da proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às 

exigências de habilitação e das especificações técnicas previstas no edital. 

7.5. A partir das 18 horas do dia 11 de dezembro de 2017, poderão ser encaminhadas as 

propostas de preços com valor total e unitário, exclusivamente por meio eletrônico. 

7.6.  Manifestação em campo próprio do sistema eletrônico de que tem pleno conhecimento e 

atendimento às exigências de habilitação previstas no edital. 

7.7. Informação dos dados para acesso deve ser feita na página inicial do site 

www.pregaoonlinebanrisul.com.br. 

7.8.  A PROPOSTA ELETRÔNICA DE PREÇOS deverá conter todos os elementos a seguir 

relacionados, para o item ofertado, devendo a mesma ser elaborada de forma clara, concisa, 

sem emendas, rasuras ou entrelinhas, constando na mesma a identificação da proponente, a 

assinatura de seu responsável legal e, no mínimo, as seguintes informações: 

a) Indicação precisa, em moeda corrente nacional, do preço para a prestação dos 

serviços, de acordo com o objeto descrito, expresso de forma clara, seja em algarismo, 

seja por extenso. A DISPUTA (LANCES) SERÁ PELA MENOR TAXA 

PERCENTUAL SOBRE A TABELA SINAP – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. 

b)Os preços propostos, expressos em Real (R$), em algarismo e por extenso, unitário e 

total; 

c)Início dos serviços do objeto licitado: imediato após a autorização de fornecimento 

d) Declaração expressa de que o preço cotado inclui todos os custos e despesas 

inerentes à prestação dos serviços licitados na sede da empresa vencedora, tais como: 

taxas, fretes impostos, encargos sociais e trabalhistas, seguros, e materiais que possam 

influir direta ou indiretamente no custo do fornecimento; 

e) Identificação da empresa, com endereço, telefone, e-mail e nome do contato entre a 

licitante e o CREMERS. 

7.9. O prazo de validade das propostas apresentadas nesta licitação será, automaticamente, de 

60 (sessenta) dias, contados da data fixada para a abertura das propostas, o qual, se necessário, 

poderá ser prorrogado mediante concordância dos Licitantes. 

 

8. DA SESSÃO DO PREGÃO 

8.1. A partir do horário previsto no Edital, terá início a sessão pública do pregão eletrônico, 

com a divulgação das propostas de preços recebidas e em perfeita consonância com as 

especificações e condições de fornecimento detalhadas pelo edital. 

8.2.  Somente poderá participar da rodada de lances a licitante que anteriormente tenha 

encaminhado proposta de preços. 
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8.3. Aberta a etapa competitiva, será considerado como primeiro lance a proposta inicial de 

menor valor total do item. Em seguida, os licitantes poderão encaminhar lances 

exclusivamente por meio eletrônico, sendo o licitante imediatamente informado de seu 

recebimento e respectivo horário de registro e valor. 

8.4. O valor do percentual de oscilação entre os lances ofertados será prerrogativa do 

pregoeiro. 

8.5. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 

recebido e registrado em primeiro lugar. 

8.6.  Durante o transcurso da sessão pública, os participantes serão informados, em tempo 

real, do menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais 

participantes. 

8.7.  A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento 

iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico, após o que transcorrerá o período de 

tempo de até 10(dez) minutos, aleatoriamente, determinado também pelo sistema eletrônico, 

findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

8.8.  O sistema informará a proposta de vencedora imediatamente após o encerramento da 

etapa de lances, quando for o caso, após negociação e decisão pelo pregoeiro acerca da 

aceitação do lance de menor valor. 

8.9. Encerrada a etapa de lances da sessão pública, o licitante detentor da melhor oferta deverá 

remeter via e-mail licit@cremers.org.br ou anexar no sistema do pregão, em até 2 (duas) 

horas, os documentos citados no item 6, juntamente com o detalhamento de sua proposta. 

Posteriormente deverão ser encaminhados os originais (ou cópias autenticadas) de todos os 

documentos solicitados no item 6 no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis a contar da sessão 

do pregão. 

8.10.  Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o fornecedor 

desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta ou o lance 

subseqüente, verificando a sua compatibilidade e a habilitação do participante, na ordem de 

classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda o 

edital. Também nesta etapa o pregoeiro poderá negociar com o participante para que seja 

obtido melhor preço. 

8.11. Constando o atendimento das exigências fixadas no Edital, o objeto será adjudicado ao 

autor da proposta ou lance de menor preço. 

8.12.  A proposta deverá estar assinada pelo licitante ou seu representante legal, redigida em 

português de forma clara, não ser manuscrita e nem conter rasuras ou entrelinhas e incluirá: 

a)Orçamento discriminado expresso em moeda corrente nacional, devendo o preço 

incluir todas as despesas com encargos fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas, e 

outros pertinentes ao objeto licitado, devidamente corrigidos após o encerramento dos 

lances; 

b)Prazo mínimo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, a contar da data da 

sessão do pregão; se na proposta não constar prazo de validade, subentende-se 60 

(sessenta) dias; 

c)Após a apresentação da proposta não cabe desistência, salvo por motivo justo 

decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro. 

8.13.  No caso de desconexão com pregoeiro, no decorrer da etapa competitivas do certame, o 

sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para recepção de lances, 

retomando o pregoeiro, quando possível, sua atuação no Pregão, sem prejuízos dos atos 

realizados. 

8.14.  No caso de desconexão por tempo superior a 10(dez) minutos, a sessão do pregão será 

suspensa, sendo reiniciada somente após comunicação expressa aos participantes. 
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8.15. As Microempresas – ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP deverão declarar na 

proposta eletrônica, em campo próprio, quando do envio da proposta inicial, que estão 

enquadradas nessa(s) categoria(s). 

8.16. A declaração de enquadramento, supracitada, pode ser alterada pela própria empresa 

durante o prazo pré-definido para recebimento de propostas através de substituição de sua 

proposta inicial. 

8.17.  A ausência dessa declaração no momento da proposta eletrônica significará a 

desistência da Microempresa – ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP de utilizar-se das 

prerrogativas a elas concedidas pela Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 

2006, art. 44. e do Decreto nº 6.204/2007. 

8.18.  Será assegurada como critério de desempate preferência de contratação para as 

Microempresas – ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP, conforme a Lei Complementar 

Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006 regulamentada pelo Decreto nº 6.204/2007, e que 

tenham declarado que se enquadram nessa categoria conforme item 8.16. 

8.19.  Entende-se por empate quando as propostas apresentadas pelas Microempresas – ME e 

Empresas de Pequeno Porte – EPP sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à 

proposta mais bem classificada. 

8.20.  Não ocorrerá o empate se a proposta mais bem classificada já for de Microempresas – 

ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP. 

8.21. O sistema de Compras Eletrônicas informará às empresas que enquadrarem nos itens 

8.15 e 8.18. 

8.22. Ocorrendo o empate, a Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP 

melhor classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada 

vencedora do certame. A proposta deverá ser apresentada no prazo máximo de 05 (cinco) 

minutos a partir da solicitação do pregoeiro, sob pena de preclusão. 

8.23. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas – ME e 

Empresas de Pequeno Porte – EPP que se encontrem no intervalo estabelecido no item 8.19, 

será realizado sorteio eletrônico entre elas para que se identifique àquela 

que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

8.24.  Não ocorrendo à contratação da Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – 

EPP, conforme o item 8.14, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem 

na hipótese do item 8.19, na ordem classificatória, para o 

exercício do mesmo direito. 

8.25.  Na hipótese de não-contratação nos termos previstos nos itens 8.22 e 8.24, o objeto 

licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame, ou seja, da 

empresa que não se enquadra como microempresa ou empresa 

de pequeno porte que apresentou a melhor proposta. 

 

9.  DOS RECURSOS 

9.1.  Dos atos relacionados com o pregão o recurso dependerá de manifestação do licitante ao 

final da sessão pública, dentro do prazo determinado pelo pregoeiro, em formulário eletrônico 

específico, manifestando sua intenção com registro da síntese das suas razões, sendo-lhes 

facultado juntar memoriais relacionados à intenção manifestada no prazo de 03 (três) dias 

úteis, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em 

igual número de dias, que começarão a ser contados ao término daquele prazo. 

9.2. O recurso contra decisão do pregoeiro não terá efeito suspensivo e o seu acolhimento 

importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

9.3. A falta de manifestação motivada e imediata importará a preclusão do direito de recurso. 

9.4.  Não serão aceitos como recursos as alegações e memoriais que não se relacionem às 

razões indicadas pelo licitante na sessão pública. 
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9.5.  Os recursos e contra-razões de recursos, deverão ser dirigidos ao Pregoeiro e registrados 

no Protocolo Geral do CREMERS localizado na Av. Princesa Isabel, 921, 2º andar, em Porto 

Alegre/RS, de segunda a sexta-feira das 09h15min às 18h. 

9.6.  O recurso somente terá eficácia se o Representante Legal da Recorrente tiver 

formalizado sua intenção de recorrer na audiência de abertura deste Pregão. 

9.7. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a 

autoridade competente homologará a adjudicação para determinar a contratação. 

9.8.  A impugnação ou o recurso interposto em desacordo com as condições deste Edital não 

será conhecido. 

 

10.  DA ADJUDICAÇÃO  

10.1. Após a análise da documentação de habilitação recebida na sede do CREMERS, será 

efetuada a adjudicação do lote em questão. 

10.2. Em caso de não adjudicação constará a justificativa da mesma no Sistema de Compras 

On-line do Banrisul, além de citado na ata eletrônica. 

 

11. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E PAGAMENTO  

11.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão à conta dos 

recursos 6.2.2.1.1.33.90.39.011- Manutenção e Conservação de Imóveis. 

11.2.  Realizado a entrega, o pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias da apresentação da 

primeira via da nota fiscal, que deverá conter o número do Pregão, devidamente atestada pelo 

órgão recebedor. 

 

12.  DA CONTRATAÇÃO E PENALIDADE 

12.1.  Homologado o resultado, emitida a Autorização de Fornecimento para empresa 

vencedora do objeto da licitação. 

12.2.  O licitante vencedor , após o recebimento da Autorização de Fornecimento, tem prazo 

de 10 (dez) dias úteis para proceder a entrega do objeto da licitação. Assim não o fazendo 

sujeitar-se-á à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor referente ao bem adjudicado, 

podendo o CREMERS convocar os remanescentes, respeitada a ordem de classificação, e 

promover contra o licitante faltoso a competente ação para ressarcimento do CREMERS do 

prejuízo da contratação feita ao licitante remanescente. 

12.3.  O contratado que deixar de prestar o serviço, conforme as condições contratuais, ficará 

sujeito à mesma penalidade do item anterior, além das que ora seguem: 

12.3.1. Multa de até 10% (dez por cento), calculada sobre o valor da entrega que 

ocorrer com qualquer irregularidade; 

12.3.2. Multa na ordem de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, calculada sobre o 

valor da obrigação, devidamente atualizado, até o limite máximo de 10% (dez por 

cento) do valor total da obrigação; 

12.3.3. Indenização pela diferença de desembolso resultante da aquisição de outro 

fornecedor; 

12.3.4. Advertência; 

12.3.5. Suspensão para licitar com o CREMERS, por período não inferior a 180 (cento 

e oitenta) dias; 

12.3.6.  Declaração de inidoneidade, pelo Presidente do CREMERS; 

12.4. As multas pecuniárias aqui estabelecidas serão recolhidas ao CREMERS no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias da notificação, sob pena de serem inscritas em Dívida Ativa. 
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12.5.  Em caso de aquisição de bens para pronta entrega o contrato poderá ser substituído por 

Autorização de Fornecimento, não prejudicadas as penalidades previstas neste edital e 

legislação vigente. 

 

14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

14.1. Todos os eventos ocorridos durante a sessão pública de disputa serão registrados e 

publicados, em ata eletrônica, imediatamente após o término da disputa, tornando-se 

disponível ao acesso por qualquer cidadão. 

14.1.1. A ata poderá ser acessada pela pesquisa de licitações disponibilizada para o 

público em geral no Portal de Compras como também pela pesquisa na área de acesso 

restrito, ambas publicam o mesmo conteúdo. 

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

14.2.  A Licitante deverá examinar detidamente as disposições contidas neste Edital e seus 

anexos, pois a simples apresentação da PROPOSTA DE PREÇOS e da DOCUMENTAÇÃO 

DE HABILITAÇÃO submete a Licitante à aceitação incondicional de seus termos, bem como 

representa o conhecimento integral do objeto em licitação, não sendo aceita alegação de 

desconhecimento de qualquer pormenor. 

14.2.1 No caso de eventual divergência entre o Edital de Licitação e seus Anexos, 

prevalecerão as disposições do primeiro. 

14.3.  O CREMERS reserva a si o direito de revogar a presente licitação por razões de 

interesse público ou anulá-la, no todo ou em parte, por vício ou ilegalidade, bem como 

prorrogar o prazo para recebimento e/ou abertura da PROPOSTA DE PREÇOS. 

14.4. É facultado ao Pregoeiro, em qualquer fase do Pregão, a promoção de diligência 

destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada à Licitante a 

inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente da 

PROPOSTA DE PREÇOS ou da DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO. 

14.5. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento da 

Licitante, desde que sejam possíveis a aferição de sua qualificação e a exata compreensão da 

sua proposta, durante a realização da audiência pública do PREGÃO. As normas que 

disciplinam este PREGÃO serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre 

os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato. 

14.6. Os esclarecimentos de dúvidas quanto ao Edital e seus Anexos, poderão ser solicitados 

por qualquer pessoa até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas. 

Os esclarecimentos deverão ser feitos, por meio de correspondência dirigida ao Pregoeiro 

desta Instituição, localizado na Av. Princesa Isabel, 921, 2º andar, em Porto Alegre/RS, de 

segunda a sexta-feira das 09h15min às 18h ou através do e-mail licit@cremers.org.br. Os 

questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao presente Pregão 

encontrar-se-ão à disposição de todos os interessados no site 

www.pregaoonlinebanrisul.com.br, ficando os licitantes obrigados à acessá-los para obtenção 

das informações prestadas pelo pregoeiro. 

14.7. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo 

decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

14.8. A licitante vencedora, após a adjudicação do objeto, ficará obrigada a aceitar nas 

mesmas condições, os acréscimos ou supressões no objeto que se fizerem necessários, por 

conveniência do CREMERS, respeitando-se os limites previstos em Lei. 

14.9.  A licitante vencedora, após a contratação, ficará obrigada a realizar os serviços de 

acordo com o objeto do presente pregão descrito no anexo I. 

14.10. Para efeitos deste edital, serão desclassificadas as propostas que: 

a)Apresentarem irregularidades ou vícios que dificultem ou impossibilitem o seu 

entendimento; 
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  b)Não atenderem às disposições do edital ou consignarem vantagens ou condições 

nele não previstas;  

c)Forem manifestamente inexeqüíveis. 

14.11.  Fica eleito o foro da Justiça Federal, Subseção Judiciária de Porto Alegre, para dirimir 

eventuais litígios oriundos da presente licitação, com renúncia de qualquer outro, ainda que 

mais privilegiado. 

14.12. O CREMERS reserva-se o direito de aceitar total ou parcialmente quaisquer propostas, 

ou a todas rejeitar sem que caiba a proponente qualquer direito a indenização ou 

ressarcimento. 

14.13. Da mesma forma, o CREMERS reserva-se o direito de contratar total ou parcialmente 

os itens solicitados, sem que caiba a proponente qualquer direito a indenização ou 

ressarcimento. 

14.14.  Acompanham este edital os seguintes anexos: 

 

ANEXO I: Termo de referência e seus Anexos 

ANEXO II: Declaração de Idoneidade  

ANEXO III: Declaração de Não-Emprego de Mão-de-Obra de Menor 

ANEXO IV: Declaração de Disponibilidade 

ANEXO V: Declaração de Subcontratação 

ANEXO VI: Formulário para Apresentação da Proposta de Preços 

ANEXO VII: Minuta de Instrumento de Contrato 

 

Porto Alegre, 11 de dezembro de 2017. 

 

 

 

 

 

Verônica Soares Cuba 

Pregoeiro 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA – PR 20/2017 

 

1 –  INTRODUÇÃO 

O Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul pretende contratar, 

com base no Decreto n.º 2.271, de 07.07.1997, Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, e demais normas 

legais e regulamentares pertinentes, pessoa jurídica para a prestação de serviços de 

manutenção predial corretiva e preventiva, sob demanda, para as Unidades Administrativas 

sob sua jurisdição, localizadas na cidade de Porto Alegre. 

 

2 –  CONCEITUAÇÃO 

Para fins deste termo de referência, conceitua-se: 

 

2.1 MANUTENÇÃO PREDIAL é o conjunto de serviços que tem por objetivo a prestação 

dos serviços de: a) Manutenção preventiva e corretiva das instalações elétricas, instalações 

hidrossanitárias e pluviais; b) Manutenção e conservação das instalações civis (predial, 

elétrica e hidráulica). 

 

2.2 TERMO DE REFERÊNCIA é a descrição detalhada do objeto a ser contratado, dos 

serviços a serem executados, materiais e equipamentos a serem fornecidos e utilizados, 

procedimentos a serem seguidos, cuidados, deveres, disciplina, gestão da qualidade, 

informações a serem prestadas e controles a serem adotados. 

 

2.3 EQUIPE DE MANUTENÇÃO é aquela formada pelos profissionais pertencentes ou 

não ao quadro permanente da Contratada e que serão disponibilizados para execução das 

tarefas descritas neste instrumento. 

 

2.4 ADMINISTRAÇÃO é a responsável pela contratação dos serviços, neste caso o Cremers. 

 

2.5 PREPOSTO é o representante da Contratada na execução do contrato, aceito pela 

Administração, admitindo-se que seja designado um dos integrantes da Equipe de 

Manutenção. 

 

2.6 QUADRO PERMANENTE é a equipe constituída por profissionais que mantém vínculo 

formal com a Contratada na condição de sócio, diretor, empregado ou responsável técnico 

perante o CREA. 

 

  

3 –  OBJETO 

3.1 Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços de manutenção predial 

corretiva e preventiva, sob demanda, para as Unidades Administrativas sob sua jurisdição, 

localizadas na cidade de Porto Alegre. 

 

4 –  RELAÇÃO DE PRÉDIOS 

4.1 Os prédios, onde deverão ser prestados os serviços, estão relacionados no Anexo I deste 

Termo de referência, devendo estar incluídas todas as suas instalações, sistemas e 

equipamentos. 
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5 –  COMPOSIÇÃO MÍNIMA DAS EQUIPES TÉCNICAS 

5.1 EQUIPE DE MANUTENÇÃO – constituída a fim de executar as tarefas relacionadas 

neste instrumento, deverá ser formada, no mínimo, pelos seguintes profissionais: 

a) 1 (um) engenheiro ou outro profissional com atribuições equivalentes, 

devidamente reconhecida pelo CREA 

b) 1 (um) arquiteto ou outro profissional com atribuições equivalentes,  devidamente 

reconhecido pelo CAU (opção de subcontratação) 

c) 1 (um) oficial eletricista 

d) 1 (um) oficial hidráulico 

e) 1 (um) ajudante eletricista 

f) 1 (um) pedreiro 

g) 1 (um) pintor  

h) 1 (um) ajudante de serviços gerais. 

 

6 –  OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

Além das obrigações resultantes da aplicação da Lei nº 8.666/93 e demais normas 

pertinentes, são obrigações da Contratada: 

 

6.1 Fornecer a mão-de-obra, ferramentas, equipamentos e utensílios para a execução dos 

serviços solicitados pela Contratante por meio da Ordem de Serviço – OS ou AF, conforme 

modelo constante no Anexo III deste Termo de referência e aqueles previstos no Plano de 

Manutenção. 

 

6.2 Providenciar o deslocamento da Equipe de Manutenção, sem ônus adicional para a 

Administração, para o atendimento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva.  

 

6.3 Providenciar o transporte dos equipamentos que necessitem sofrer manutenção preventiva 

ou corretiva, a qual não possa ser efetuada no próprio local de instalação, desde a unidade 

até o local onde será executada a manutenção, sem ônus adicional para a Administração. 

 

6.4 Providenciar todos os deslocamentos da Equipe de Manutenção que se fizerem 

necessários, sem ônus adicional para a Administração. 

 

6.5 Efetuar atendimento, através da Equipe de Manutenção em até um dia útil. Este tempo é 

reduzido em 2 (duas horas) nas situações emergenciais. 

 

6.6 Fornecer orçamentos em até 05 dias uteis, sempre que solicitado pela Administração os 

serviços constantes nas listas atualizadas do SINAP-CEF.  

 

6.7 A execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva através de profissionais 

integrantes da Equipe de Manutenção com qualificação adequada ao tipo de serviço dar-

se-á em até 7 dias úteis após previa autorização da fiscalização do contrato.  

 

6.8 Executar os serviços de manutenção sob a responsabilidade técnica dos profissionais de 

nível superior (Engenheiros) indicados pela Contratada na fase de habilitação da licitação. 

Os responsáveis técnicos somente poderão ser substituídos por profissionais com 

experiência equivalente ou superior à exigida por ocasião da licitação e mediante prévia 

aprovação da fiscalização do contrato. 

 

6.9 Cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho emitidas pelo 
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Ministério do Trabalho e Emprego, e de outros órgãos competentes, em especial, 

estabelecer, implementar e assegurar o cumprimento da Norma Regulamentadora vigente. 

 

6.10 Fornecer e exigir o uso de Equipamento de Proteção Individual – EPI, conforme 

constatada a sua necessidade. Difundir normas e procedimentos de segurança relativos à 

correta operação e manutenção de equipamentos elétricos, mantendo em seu quadro de 

pessoal os profissionais de segurança em número e qualificação requeridos pelas normas 

legais. 

 

6.11 Adquirir as peças e materiais necessários à execução das manutenções preventivas e 

corretivas a serem aplicados nos equipamentos e instalações, bem como contratar serviços 

corretivos especializados que não possa prestar diretamente.  

 

6.12 Assumir inteira responsabilidade pela execução dos serviços contratados e efetuá-los 

de acordo com as especificações constantes da proposta, as disposições do instrumento 

convocatório e seus anexos, a boa técnica, as instruções dos fabricantes dos equipamentos 

e sistemas e dos materiais utilizados, legislações e normas pertinentes. 

 

6.13 Arcar com todos os custos necessários à completa execução dos serviços, incluindo 

transporte, ferramental, equipamentos de segurança, etc. 

 

6.14 Manter permanentemente a composição mínima da Equipe de Manutenção. 

 

6.15 Manter vínculo empregatício formal, expresso, com os seus empregados, sendo 

responsável pelo pagamento de salários e todas as demais vantagens, recolhimento de 

todos os encargos sociais e trabalhistas, além de seguros e indenizações, taxas e tributos 

pertinentes, conforme a natureza jurídica da Contratada, bem como por quaisquer 

acidentes ou mal súbito de que possam ser vítimas, quando em serviço, ficando ressalvado 

que a inadimplência da Contratada para com estes encargos não transfere à Contratante a 

responsabilidade por seu pagamento. 

 

6.16 Apresentar as Equipes devidamente uniformizadas e identificar os seus profissionais 

através de crachás, nome e função e exigir seu uso em local visível. 

 

6.17 Disponibilizar o ferramental mínimo e instrumentos para a execução dos serviços, 

conforme Anexo II deste Termo de Referência, sendo a guarda desses de sua exclusiva de 

responsabilidade. 

 

6.18 Manter em perfeito funcionamento todo o ferramental e instrumentos disponibilizados, 

efetuando manutenção periódica e/ou substituindo de imediato os que sofrerem danos. 

 

6.19 Manter em condições de limpeza e organização os ambientes utilizados pelo pessoal 

de manutenção ou que sofreram intervenções. 

 

6.20 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir a suas expensas, no total ou em 

parte, os defeitos ou incorreções resultantes da má qualidade da execução dos serviços 

e/ou materiais empregados. 

 

6.21 Indicar preposto, a ser aceito pela Contratante, para representá-la na execução do 

contrato, e instruí-lo quanto à necessidade de acatar as orientações da fiscalização do 



 

Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul 

C R E M E R S  

Av. Princesa Isabel, 921 - Fone (51) 3219-7544 - Caixa Postal 352 - 90620-001 - Porto Alegre - RS - Brasil 

Internet (e-mail): licit@cremers.org.br 

 

F:\adm\GERENCIA\LICITAC\PREGÃO\2017\PR 20_17 manutenção predial\EDITAL PR 20_17 manutenção preventiva e corretiva site.doc 

 

contrato, inclusive quanto ao cumprimento das normas internas, conforme art. 68 da Lei 

n.º 8.666/93.  

 

6.22 Responder, civil e penalmente, por quaisquer danos materiais ou pessoais ocasionados, 

à Contratante e/ou a terceiros, por seus empregados, dolosa ou culposamente, nos locais 

de trabalho. 

 

6.23 Repor, no prazo de cinco dias úteis, após a devida comprovação de responsabilidade, 

qualquer objeto da Contratante e/ou de terceiros danificado ou extraviado por seus 

empregados. 

 

6.24 Fornecer à Contratante, antes do início da prestação dos serviços e sempre que houver 

alteração dos dados, a relação dos empregados integrantes da Equipe de Manutenção, 

acompanhada de comprovação da capacidade profissional e cópia do documento de 

identidade. 

 

6.25 Orientar os seus empregados de que não poderão se retirar dos prédios ou instalações 

da Contratada, portando volumes ou objetos, sem a devida autorização da fiscalização do 

contrato e liberação pelas chefias de cada unidade da Contratante, se for o caso. 

 

6.26 Apresentar à Contratante, em até dez dias úteis após a data de início dos serviços, o 

recolhimento junto ao CREA-RS, da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), 

relativa a todos os serviços constantes do objeto do contrato e referente ao período de 

duração mesmo, inclusive quanto aos serviços que tenham sido subcontratados. 

 

6.27 Apresentar, para aprovação prévia da fiscalização, comprovação de que os oficiais 

integrantes da Equipe de Manutenção possuem qualificação de técnico de nível médio ou 

técnico de 2.º grau, com formação conforme o Decreto n.º 90.922, de 06.02.1985, ou que 

possuem, no mínimo, 3 (três) anos de experiência profissional em atividades de 

manutenção da sua área de especialização, demonstrada através de anotação na Carteira 

do Trabalho e Previdência Social. 

 

6.28 Substituir, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, sempre que exigido pela 

fiscalização do contrato e independentemente de qualquer justificativa por parte desta, 

qualquer profissional integrante das equipes de trabalho cuja atuação, permanência e/ou 

comportamento sejam julgados inadequados, prejudiciais, inconvenientes ou 

insatisfatórios à disciplina da Contratante. 

 

6.29 Apresentar atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 

devidamente registrado no CREA ou acompanhado da respectiva Certidão de Acervo 

Técnico (CAT) emitida pelo CREA, em nome de profissional de nível superior ou outro 

devidamente reconhecido pela entidade competente, legalmente habilitado, integrante do 

quadro permanente da Contratada, onde fique comprovada a sua responsabilidade técnica 

na execução de serviços de manutenção, caso tenha declarado expressamente a sua 

intenção de subcontratar os serviços e, durante a execução do contrato, decida executar os 

serviços diretamente. 

 

6.30 Executar os serviços de manutenção sob a responsabilidade técnica do profissional 

indicado na fase de licitação como integrante do seu quadro permanente e detentor do 

acervo técnico exigido. No caso de indicação de mais de um profissional, todos deverão 
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participar como responsáveis técnicos da execução, de acordo com as suas atribuições 

profissionais.  

 

6.31 Caso a Contratada necessite substituir qualquer responsável técnico, deverá apresentar 

proposta de substituição de profissional para aprovação da fiscalização do contrato, que 

será  feita por escrito, fundamentada e instruída com as provas necessárias à comprovação 

da situação que se apresentar. Concomitantemente, deverá ser apresentada proposta para 

aprovação de novo profissional, que deverá ter experiência equivalente ou superior, 

devidamente comprovada pelo seu acervo técnico.  

 

7 –  OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 

Além das obrigações resultantes da observância da Lei n.º 8.666/93, são obrigações da 

Contratante: 

7.1 Proporcionar todas as facilidades à Contratada para o bom andamento dos serviços. 

7.2 Prestar aos funcionários da Contratada as informações e esclarecimentos solicitados e 

indicar as áreas onde os serviços serão executados. 

7.3 Acompanhar, conferir e fiscalizar a execução dos serviços objeto do contrato, através de 

fiscal especialmente designado em Portaria, podendo o mesmo receber assessoria de 

servidores das unidades descentralizadas e de empresa especializada. 

7.4 Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do Contrato, em 

especial, aplicação de sanções, alterações e repactuações do Contrato. 

7.5 Aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias. 

7.6 Analisar e atestar os documentos apresentados pela Contratada, quando da cobrança em 

até cinco dias úteis. Caso haja incorreção nos documentos recebidos, os mesmos serão 

devolvidos à Contratada para as devidas correções. A nova contagem dos prazos para 

análise, ateste e pagamento recomeçará quando da reapresentação dos documentos 

devidamente corrigidos. 

7.7 Efetuar os pagamentos devidos. 

 

8 –  SUBCONTRATAÇÃO 

8.1 As empresas ou profissionais subcontratados deverão estar devidamente registrados no 

CREA/CAU, com responsável técnico capacitado a executar os serviços de manutenção 

especificados. 

8.2 Submeter à prévia aprovação da fiscalização do contrato, com antecedência mínima de 

cinco dias do início do item a executar, a indicação da empresa que pretenda subcontratar, 

obrigatoriamente acompanhada da Certidão de Registro no CREA/CAU. 

8.3 Os serviços especializados a cargo de diferentes firmas subcontratadas serão 

coordenados pela Contratada de modo a proporcionar o andamento harmonioso, em seu 

conjunto, permanecendo sob sua inteira responsabilidade o cumprimento das obrigações 

contratuais. 

 

9 –  CUSTO ESTIMADO DOS SERVIÇOS 

9.1 O custo anual estimado dos serviços é delimitado a R$ 200.000,00 (duzentos mil 

reais), valor orçado para 2018, referente a serviços de obras. 

 

10 –  ANEXOS DESTE TERMO DE REFERÊNCIA 

I  –  Relação de Prédios 

II  –  Ferramental Mínimo 

III –  Modelos dos Formulários de Execução (poderá sofrer alterações)  
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Porto Alegre, 11 de dezembro de 2017. 

 

 

Verônica Soares Cuba 

Pregoeiro 

 

 

 

ANEXO I AO TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

RELAÇÃO DE PRÉDIOS 

 

 

1. Prédio-sede com frente na Av. Princesa Isabel, 921. 

2. Prédio-sede com frente na Rua Bernardo Pires, 415. 

3. Estacionamento na Rua Bernardo Pires, 414. 

4. Futuras instalações.  

 

 

ANEXO II AO TERMO DE REFERÊNCIA 

 

FERRAMENTAL MÍNIMO 

 

– Jogo de chaves "ALLEN" completo. 

– Jogo de chaves "ESTRELA" completo. 

– Jogo de chaves de "BOCA" completo. 

– Jogo de chaves "SOQUETE" completo. 

– Jogo de chaves "PHILIPS" completo. 

– Jogo de chaves de "FENDA" completo. 

– Jogo de chaves "GRIFF" completo. 

– Chave "INGLESA" . 

– Jogo de limas. 

– Arco de serra. 

– Saca pinos. 

– Alicates de pressão. 

– Alicate universal com cabo isolado. 

– Alicate de bico redondo com cabo isolado. 

– Alicate chato com cabo isolado. 

– Alicate de corte com cabo isolado. 

– Paquímetro. 

– Saca-fusível NH. 

– Ferro de soldar. 

– Sugador de soldas. 

– Termômetro. 

– Amperímetro do tipo alicate. 

– Multiteste. 

– Furadeira portátil profissional ½” com jogo de brocas completo. 

– Lanterna com suporte magnético. 

– Talhadeira. 
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– Pé–de-cabra. 

– Martelo. 

– Martelo de borracha. 

– Serrote. 

– Trena. 

– Nível. 

– Colher de pedreiro. 

– Corta frio. 

– Flangeador. 

– Torno de bancada (morsa). 

– Esmeril de bancada. 

– Escada autoportante de 3m. 

– Plaina manual. 

– Jogo de tarraxas para PVC. 

– Megômetro de 500 V. 

– Analisador digital de cabeamento – compatível com certificação na Categoria 5e ou 

superior. 

– Ferramenta de crimpagem  para RJ-45. 

 

 

 

ANEXO III AO TERMO DE REFERÊNCIA 

MODELOS DOS FORMULÁRIOS DE EXECUÇÃO 

 

 

MODELO DE ORDEM DE SERVIÇO - AF 

 

 

 

 

  ORDEM DE SERVIÇO – OS  Nº XXX/200X       DATA DE EMISSÃO: 

 XX/XX/200X  
 

  

  PRESTADORA:  (RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA)   

 

 UNIDADE SOLICITANTE:  (NOME DA UNIDADE SOLICITANTE)   

 RESPONSÁVEL:  (NOME DO CHEFE DA UNIDADE SOLICITANTE OU 

RESPONSÁVEL)    
 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO SOLICITADO: 

 

  (SOLICITAR APENAS UM ITEM POR ORDEM DE SERVIÇO)     

 

 

OBS: O PRAZO CONTRATUAL PARA ATENDIMENTO DESTA OS É DE xxxx DIAS 

ÚTEIS. O NÃO CUMPRIMENTO DESTE PRAZO SUJEITA A CONTRATADA ÀS 
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ANEXO II – Declaração de Idoneidade – Pregão XXX 

 

 

 

 

 

A empresa__________________________________________, através de seu representante legal,  

Sr.(a)_____________________________________, CPF_____________________, (cargo na 

empresa: Diretor ou Sócio- Gerente)_______________, DECLARA, para fins de direito, na qualidade 

de PROPONENTE da Licitação instaurada pelo CREMERS, na modalidade PREGÃO 

ELETRÔNICO Nº XXX, que não foi declarada INIDÔNEA para licitar com o PODER PÚBLICO, 

em qualquer de suas esferas. 

 

Por ser a expressão da verdade, firma a presente. 

 

 

 

 

 

Porto Alegre,_________, de ___________________2017. 

 

 

 

 

 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL CIMA QUALIFICADO E CARIMBO DA 

EMPRESA 

 

 

 

(Se PROCURADOR, anexar cópia da procuração autenticada ou com o original para que se proceda à 

autenticação) 
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ANEXO III – Declaração que cumpre o inciso XXXIII do art. 7º da CF. - Pregão XXXX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A empresa__________________________________________, através de seu representante legal, 

Sr.(a)_____________________________________, CPF_____________________, (cargo na 

empresa: Diretor ou Sócio- Gerente)_______________, DECLARA, para fins de direito, na qualidade 

de PROPONENTE da Licitação instaurada pelo CREMERS, na modalidade PREGÃO 

ELETRÕNICO Nº XXXX, que não possui em seus quadros pessoa menor de dezoito anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega pessoas menores de dezesseis anos. 

 

Por ser a expressão da verdade, firma a presente. 

 

 

 

 

 

 

 

Porto Alegre,_________, de ___________________2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL CIMA QUALIFICADO E CARIMBO DA 

EMPRESA 

 

 

 

(Se PROCURADOR, anexar cópia da procuração autenticada ou com o original para que se proceda à 

autenticação) 
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Anexo IV - DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE 

 

 

__________________________________________________________________________, 

(nome empresarial da licitante) inscrita no CNPJ N.º : ______________________com sede 

na ______________________________, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) 

_______________________________ infra-assinado, portador(a) da Carteira de Identidade 

n.º ______________________  e do CPF/MF n.____________________________________, 

para os fins  do Pregão nº 20/2017,  DECLARA expressamente que disponibilizará, caso seja 

vencedora da licitação e o contrato lhe seja adjudicado, a Equipe de Manutenção e o 

ferramental mínimo relacionados no Anexo I – Termo de Referência do Edital. 

 

__________________ , _________ de _______________ de 2017. 

 

 

 

______________________________________________ 

(assinatura do responsável pela empresa) 
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ANEXO V- DECLARAÇÃO DE SUBCONTRATAÇÃO 

___________________________________________________________________ _______, 

(nome empresarial da licitante) 

inscrita no CNPJ N.º : ______________________com sede na ________________________, 

por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) _______________________________  

infra-assinado, portador(a) da Carteira de Identidade n.º ___________________________   e  

do CPF/MF n.º _________________________________________, para os fins  do Pregão  nº 

20/2017,  DECLARA expressamente que pretende subcontratar os serviços assinalados 

abaixo, autorizados expressamente no item 9 do Anexo I – Termo de referência do Edital: 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 

__________________ , _________ de _______________ de 2017. 

 

______________________________________________ 

(assinatura do responsável pela empresa) 
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ANEXO VI- FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 

__________________________________________________________________________, 

(nome empresarial da licitante) 

 

inscrita no CNPJ N.º : _______________________com sede na _______________________ 

 

__________________________________________________________________________, 

(endereço completo) 

 

por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) ________________________________ 

 

infra-assinado, portador(a) da Carteira de Identidade n.º _________________________   e do 

 

CPF/MF n.º ___________________________________, e para os fins do Pregão nº  20/2017, 

apresenta a seguinte proposta de preço: 

 

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO: _________% (_______ POR CENTO) sobre a composição da 

Tabela SINAP para a realização do serviço  

 

INÍCIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: a partir da data da publicação do extrato do 

contrato no Diário Oficial da União o CREMERS pode demandar o serviço (serviço sob 

demanda).  

 

VALIDADE DA PROPOSTA (mínimo 60 dias): _________ dias 

 

TELEFONE /E-MAIL: ______________________________________________ 

CONTA-CORRENTE: _______________________________________________________ 

BANCO (CÓD):______________AGÊNCIA (CÓD):_____________ PRAÇA:____________ 

Obs: Os dados referentes à conta bancária poderão ser informados na fase de contratação. 

 

 

_______________, _____ de ________________ de 2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul 

C R E M E R S  

Av. Princesa Isabel, 921 - Fone (51) 3219-7544 - Caixa Postal 352 - 90620-001 - Porto Alegre - RS - Brasil 

Internet (e-mail): licit@cremers.org.br 

 

F:\adm\GERENCIA\LICITAC\PREGÃO\2017\PR 20_17 manutenção predial\EDITAL PR 20_17 manutenção preventiva e corretiva site.doc 

 

 

Anexo VII- Minuta de contrato de Manutenção predial preventiva e corretiva  

Contrato de prestação de serviços que entre si celebram o Conselho 

Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul e a empresa 

xxxx 

 O CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, entidade de 

Fiscalização da Profissão médica, instituído pela Lei n.º 3.268, de 30 de setembro de 1957, e regulamentada pelo 

Decreto n.º 44.045, de 19 de julho de 1958, com sede na Av. Princesa Isabel, 921, em Porto Alegre-RS, CNPJ 

n.º 91.335.315/0001-45, por intermédio de seu representante legal, consoante delegação de competência 

conferida pela Lei n.º 3.268/57, neste ato representada pelo seu Presidente xxxxxxx, doravante denominado 

CONTRATANTE e do outro lado a empresa xxxxx devidamente inscrita no CNPJ n° xxxxx, sediada xxxxxx, 

representada pelo seu representante legal xxxxx, residente e domiciliado xxxxxx, doravante denominada 

CONTRATADA resolvem celebrar o presente Contrato, com fulcro na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e 

suas alterações mediante as seguintes Cláusulas e condições:  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  

 

O Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul pretende contratar, com base no 

Decreto n.º 2.271, de 07.07.1997, Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, e demais normas legais e regulamentares 

pertinentes, pessoa jurídica para a prestação de serviços de manutenção predial corretiva e preventiva, sob 

demanda, para as Unidades Administrativas sob sua jurisdição, localizadas na cidade de Porto Alegre. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – DA LOCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  

Os serviços serão executados nas unidades abaixo relacionadas:  

 

1. Prédio-sede com frente na Av. Princesa Isabel, 921. 

2. Prédio-sede com frente na Rua Bernardo Pires, 415. 

3. Estacionamento na Rua Bernardo Pires, 414. 

4. Futuras instalações. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR  

I - Constituem parte integrante do contrato, os seguintes documentos, cujo teor as partes 

declaram ter pleno conhecimento: 

 

a) – Processo de Licitação Pregão nº 20/2017 e seus anexos. 

b) - Propostas e documentos que integram o processo, firmados pela CONTRATADA. 

 

II - Em caso de divergência entre os documentos integrantes e o contrato, prevalecerá este 

último. 

 III - Os documentos supracitados são considerados suficientes para, em complemento deste 

contrato definir a sua intenção e, desta forma, reger a execução adequada do objeto contratado dentro 

dos mais altos padrões da técnica atual. 

IV -  Em caso de dúvidas da CONTRATADA na execução deste contrato, estas devem ser 

dirimidas pela CONTRATANTE, de modo a entender às especificações apresentadas como condições essenciais 

a serem satisfeitas. 

 V - O presente contrato poderá ser objeto de aditamento, mediante instrumento específico, que 

importe em alteração de qualquer condição contratual, desde que sejam assinados por representantes legais das 

partes, observando os limites e as formalidades legais. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO - DA LICITAÇÃO - Os serviços ora contratados foram objeto de licitação, sob a 

modalidade de Pregão presencial n° 20/2017, cujo aviso foi publicado com a antecedência mínima de 08 dias 

úteis,  na página xxxx, Seção 3, do "Diário Oficial da União", de xxxx, no jornal xxxx, página xx, edição de 

xxxx  e no site www.cremers.org.br. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA  

O presente contrato terá sua vigência de um ano a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado por 

sucessivos períodos de 12 meses até o limite de 60 meses, nos termos da Lei 8.666/93, por Decisão do Conselho 

Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul. 
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PARÁGRAFO ÚNICO - Comprovado que a prorrogação do prazo de vigência contratual é vantajosa para a 

Administração, será ela formalizada por meio de instrumento de aditamento contratual. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA EXECUÇÃO  

A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por um ou mais servidores representantes da 

Contratante, especialmente designados por Portaria.  

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A fiscalização será exercida no interesse da Contratante e não exclui nem reduz a 

responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, 

não implica co-responsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - A Contratante se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte os serviços 

prestados, se em desacordo com este contrato. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO - A Contratada se obriga a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 

ou supressões que se fizerem necessários na contratação objeto do presente contrato, até 50% (cinqüenta por 

cento) do seu valor. 

 

 

CLÁUSULA QUARTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

 

A Contratada, além do fornecimento da mão-de-obra, das ferramentas, equipamentos, e utensílios 

necessários para a perfeita execução dos serviços de manutenção predial e demais atividades correlatas, obriga-

se a: 

 

1. Fornecer a mão-de-obra, ferramentas, equipamentos e utensílios para a execução dos serviços 

solicitados pela Contratante por meio da Ordem de Serviço – OS ou AF. 

 

2. Providenciar o deslocamento da Equipe de Manutenção, sem ônus adicional para a Administração, 

para o atendimento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva.  

 

3. Providenciar o transporte dos equipamentos que necessitem sofrer manutenção preventiva ou 

corretiva, a qual não possa ser efetuada no próprio local de instalação, desde a unidade até o local onde será 

executada a manutenção, sem ônus adicional para a Administração. 

 

4. Providenciar todos os deslocamentos da Equipe de Manutenção que se fizerem necessários, sem ônus 

adicional para a Administração. 

 

5. Efetuar atendimento, através da Equipe de Manutenção em até um dia útil. Este tempo é reduzido em 

2 (duas horas) nas situações emergenciais. 

 

6. Fornecer orçamentos em até 05 dias uteis, sempre que solicitado pela Administração os serviços 

constantes nas listas atualizadas do SINAP-CEF.  

 

7. A execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva através de profissionais integrantes da 

Equipe de Manutenção com qualificação adequada ao tipo de serviço dar-se-á em até 7 dias úteis após previa 

autorização da fiscalização do contrato.  

 

8. Executar os serviços de manutenção sob a responsabilidade técnica dos profissionais de nível 

superior (Engenheiros) indicados pela Contratada na fase de habilitação da licitação. Os responsáveis técnicos 

somente poderão ser substituídos por profissionais com experiência equivalente ou superior à exigida por 

ocasião da licitação e mediante prévia aprovação da fiscalização do contrato. 

 

9. Cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho emitidas pelo Ministério do 

Trabalho e Emprego, e de outros órgãos competentes, em especial, estabelecer, implementar e assegurar o 

cumprimento da Norma Regulamentadora vigente. 

 

10. Fornecer e exigir o uso de Equipamento de Proteção Individual – EPI, conforme constatada a sua 

necessidade. Difundir normas e procedimentos de segurança relativos à correta operação e manutenção de 
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equipamentos elétricos, mantendo em seu quadro de pessoal os profissionais de segurança em número e 

qualificação requeridos pelas normas legais. 

 

11. Adquirir as peças e materiais necessários à execução das manutenções preventivas e corretivas a 

serem aplicados nos equipamentos e instalações, bem como contratar serviços corretivos especializados que não 

possa prestar diretamente.  

 

12. Assumir inteira responsabilidade pela execução dos serviços contratados e efetuá-los de acordo com 

as especificações constantes da proposta, as disposições do instrumento convocatório e seus anexos, a boa 

técnica, as instruções dos fabricantes dos equipamentos e sistemas e dos materiais utilizados, legislações e 

normas pertinentes. 

 

13. Arcar com todos os custos necessários à completa execução dos serviços, incluindo transporte, 

ferramental, equipamentos de segurança, etc. 

 

14. Manter permanentemente a composição mínima da Equipe de Manutenção. 

 

15. Manter vínculo empregatício formal, expresso, com os seus empregados, sendo responsável pelo 

pagamento de salários e todas as demais vantagens, recolhimento de todos os encargos sociais e trabalhistas, 

além de seguros e indenizações, taxas e tributos pertinentes, conforme a natureza jurídica da Contratada, bem 

como por quaisquer acidentes ou mal súbito de que possam ser vítimas, quando em serviço, ficando ressalvado 

que a inadimplência da Contratada para com estes encargos não transfere à Contratante a responsabilidade por 

seu pagamento. 

 

16. Apresentar as Equipes devidamente uniformizadas e identificar os seus profissionais através de 

crachás, nome e função e exigir seu uso em local visível. 

 

17. Disponibilizar o ferramental mínimo e instrumentos para a execução dos serviços, conforme Anexo 

II deste Termo de Referência, sendo a guarda desses de sua exclusiva de responsabilidade. 

 

18. Manter em perfeito funcionamento todo o ferramental e instrumentos disponibilizados, efetuando 

manutenção periódica e/ou substituindo de imediato os que sofrerem danos. 

 

19. Manter em condições de limpeza e organização os ambientes utilizados pelo pessoal de manutenção 

ou que sofreram intervenções. 

 

20. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir a suas expensas, no total ou em parte, os 

defeitos ou incorreções resultantes da má qualidade da execução dos serviços e/ou materiais empregados. 

 

21. Indicar preposto, a ser aceito pela Contratante, para representá-la na execução do contrato, e instruí-

lo quanto à necessidade de acatar as orientações da fiscalização do contrato, inclusive quanto ao cumprimento 

das normas internas, conforme art. 68 da Lei n.º 8.666/93.  

 

22. Responder, civil e penalmente, por quaisquer danos materiais ou pessoais ocasionados, à 

Contratante e/ou a terceiros, por seus empregados, dolosa ou culposamente, nos locais de trabalho. 

 

23. Repor, no prazo de cinco dias úteis, após a devida comprovação de responsabilidade, qualquer 

objeto da Contratante e/ou de terceiros danificado ou extraviado por seus empregados. 

 

24. Fornecer à Contratante, antes do início da prestação dos serviços e sempre que houver alteração dos 

dados, a relação dos empregados integrantes da Equipe de Manutenção, acompanhada de comprovação da 

capacidade profissional e cópia do documento de identidade. 

 

25. Orientar os seus empregados de que não poderão se retirar dos prédios ou instalações da Contratada, 

portando volumes ou objetos, sem a devida autorização da fiscalização do contrato e liberação pelas chefias de 

cada unidade da Contratante, se for o caso. 

 

26. Apresentar à Contratante, em até dez dias úteis após a data de início dos serviços, o recolhimento 

junto ao CREA-RS, da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), relativa a todos os serviços constantes do 

objeto do contrato e referente ao período de duração mesmo, inclusive quanto aos serviços que tenham sido 
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subcontratados. 

 

27. Apresentar, para aprovação prévia da fiscalização, comprovação de que os oficiais integrantes da 

Equipe de Manutenção possuem qualificação de técnico de nível médio ou técnico de 2.º grau, com formação 

conforme o Decreto n.º 90.922, de 06.02.1985, ou que possuem, no mínimo, 3 (três) anos de experiência 

profissional em atividades de manutenção da sua área de especialização, demonstrada através de anotação na 

Carteira do Trabalho e Previdência Social. 

 

28. Substituir, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, sempre que exigido pela fiscalização do 

contrato e independentemente de qualquer justificativa por parte desta, qualquer profissional integrante das 

equipes de trabalho cuja atuação, permanência e/ou comportamento sejam julgados inadequados, prejudiciais, 

inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina da Contratante. 

 

29. Apresentar atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente 

registrado no CREA ou acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CREA, em 

nome de profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, legalmente 

habilitado, integrante do quadro permanente da Contratada, onde fique comprovada a sua responsabilidade 

técnica na execução de serviços de manutenção, caso tenha declarado expressamente a sua intenção de 

subcontratar os serviços e, durante a execução do contrato, decida executar os serviços diretamente. 

 

30. Executar os serviços de manutenção sob a responsabilidade técnica do profissional indicado na fase 

de licitação como integrante do seu quadro permanente e detentor do acervo técnico exigido. No caso de 

indicação de mais de um profissional, todos deverão participar como responsáveis técnicos da execução, de 

acordo com as suas atribuições profissionais.  

 

31. Caso a Contratada necessite substituir qualquer responsável técnico, deverá apresentar proposta de 

substituição de profissional para aprovação da fiscalização do contrato, que será  feita por escrito, fundamentada 

e instruída com as provas necessárias à comprovação da situação que se apresentar. Concomitantemente, deverá 

ser apresentada proposta para aprovação de novo profissional, que deverá ter experiência equivalente ou 

superior, devidamente comprovada pelo seu acervo técnico. 

 

 

CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

 

Além das obrigações resultantes da observância da Lei n.º 8.666/93, são obrigações da Contratante: 

1) Proporcionar todas as facilidades à Contratada para o bom andamento dos serviços. 

2) Prestar aos funcionários da Contratada as informações e esclarecimentos de que disponha e que 

eventualmente venham a ser solicitados e indicar as áreas onde os serviços serão executados. 

3) Acompanhar, conferir e fiscalizar a execução dos serviços objeto do contrato, através de fiscal 

especialmente designado, podendo o mesmo receber assessoria de empresa especializada. 

4) Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do Contrato, em especial, aplicação de 

sanções, alterações e repactuações do Contrato. 

5) Aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias. 

6) Analisar e atestar os documentos apresentados pela Contratada, quando da cobrança pelos serviços 

prestados em até cinco dias úteis. Caso haja incorreção nos documentos recebidos, os mesmos serão devolvidos 

à Contratada para as devidas correções. A nova contagem dos prazos para análise, ateste e pagamento 

recomeçará quando da reapresentação dos documentos devidamente corrigidos. 

7) Efetuar os pagamentos devidos. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

 

As despesas decorrentes da prestação dos serviços objeto do presente contrato correrão à conta da 

seguinte Dotação Orçamentária: 6.2.2.1.1.33.90.39.011- Manutenção e Conservação de Imóveis. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PREÇO GLOBAL PARA O EXERCÍCIO DE 2018 

 

A Contratante estipulará, à título de referência o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) não 

implicando em obrigatoriedade de gastos, pela execução dos serviços objeto deste Contrato. 

A Contratante aplicará taxa de administração de xxxx sobre os valores estipulados na Tabelas de Valores SINAPI-

CEF para cada serviço realizado. 
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CLÁUSULA OITAVA - DA REPACTUAÇÃO  

 

Será admitida repactuação, desde que: 

a) Seja observado o interregno mínimo de um ano, a contar da data limite para apresentação da proposta, ou da 

data do orçamento a que a proposta se referir, ou da data da última repactuação; 

b)Seja demonstrado fato relevante o suficiente para haver mais possibilidade de utilização da tabelas de valores 

SINAP-CEF. 

 

CLÁUSULA NONA - DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO  

 

Poderá ser promovida a revisão do preço contratual, desde que eventuais solicitações nesse sentido 

estejam acompanhadas de comprovação da superveniência de fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de 

conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, configurando álea econômica 

extraordinária e extracontratual. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO PAGAMENTO  

Os serviços serão pagos pela CONTRATANTE até o dia 10 (dez) do mês seguinte ao da prestação dos 

serviços, desde que seja observado o prazo mínimo de 5 (cinco) dias úteis entre o recebimento do documento de 

cobrança e a data do vencimento. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO- A nota fiscal será emitida em favor do CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA 

DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – CREMERS – CNPJ 91.335.315/0001-45, inscrição estadual: 

Isento – Endereço: Avenida Princesa Isabel, 921 Porto Alegre/RS. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO- As Notas Fiscais deverão estar acompanhadas da Certidão Negativa de Débitos 

junto à Fazenda Nacional, Estadual e Municipal; Certidão Negativa Previdenciária; Certidão Negativa junto ao 

FGTS e Certidão Negativa de Débitos trabalhistas. Antes de cada pagamento, a Contratante verificará a 

regularidade da Contratada e juntada a documentação ao processo de pagamento. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO - O pagamento mensal dos serviços somente poderá ser efetuado após a 

comprovação do recolhimento das contribuições sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Previdência 

Social), correspondentes ao mês da última competência vencida, compatível com o efetivo declarado na forma 

do § 4.º do artigo 31 da Lei n.º 9.032, de 28.04.1995.  

 

PARÁGRAFO QUARTO - A critério da Contratante, poderá ser utilizado o valor contratual devido para cobrir 

dívidas de responsabilidade da Contratada para com ela, relativas a multas que lhe tenham sido aplicadas em 

decorrência da irregular execução contratual. 

 

PARÁGRAFO QUINTO - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, por culpa da Contratante, o valor 

devido será atualizado financeiramente desde a data final do período de adimplemento até a data do efetivo 

pagamento, tendo como base a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos, pro 

rata tempore-die, de forma não composta, devendo os cálculos dos encargos, de cada mês, serem feitos 

utilizando-se a taxa do mês anterior ao da apuração desses encargos, em conformidade com o art. 406 da Lei n.º 

10.406/02 – Código Civil. 

 

PARÁGRAFO SEXTO - A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com 

o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços. 

 

PARÁGRAFO SÉTIMO - Caso a Contratada não seja optante SIMPLES, instituído pela Lei n.° 9.317/96, serão 

retidos na fonte os tributos e contribuições sobre os pagamentos efetuados, utilizando-se as alíquotas previstas 

para o tipo de serviço objeto desta licitação, conforme Instrução Normativa SRF n.º 480, de 15/12/04, publicada 

no DOU de 29/12/04. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 

Em caso de inexecução do contrato, erro de execução, execução imperfeita, mora de execução, 

inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, a Contratada estará sujeita às seguintes 

sanções: 
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I – advertência. 

  

II - multas: 

 

a) De 1% (um por cento) sobre o valor total do contrato para o exercício de 2004, por dia de atraso no 

início da prestação dos serviços, limitados a 10% (dez por cento) do mesmo valor. 

 

b) De 10% (dez por cento) sobre o valor mensal do contrato, por infração a qualquer cláusula ou condição 

do contrato, não especificada na alínea “a” deste inciso, aplicada em dobro na reincidência. 

 

c) De 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato para o exercício, no caso de rescisão do contrato 

por ato unilateral da administração, motivado por culpa da Contratada,  garantida defesa prévia, 

independentemente das demais sanções cabíveis. 

 

III- Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a SR/DPF/RS, por prazo 

não superior a 2(dois) anos; 

 

IV- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da sanção, ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a 

sanção, depois do ressarcimento à Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção 

aplicada com base no inciso anterior. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e à 

ampla defesa, facultada a defesa prévia do interessado no processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO – O valor das multas deverá ser recolhido no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

data da notificação. Se o valor não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do pagamento a 

que a Contratada fizer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada o valor devido será 

abatido da garantia. Sendo a garantia insuficiente, o valor complementar será cobrado administrativa e/ou 

judicialmente. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO - As sanções previstas nos incisos I, III e IV desta cláusula, poderão ser aplicadas 

juntamente com a do inciso II, desta cláusula. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO  

 

Constituem motivo para a rescisão do Instrumento de Contrato: 

a) o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos; 

b) o cumprimento irregular de cláusulas, levando a Administração a comprovar a impossibilidade de conclusão 

do serviço ou do fornecimento nos prazos estipulados; 

c) a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade de conclusão do 

serviço ou do fornecimento nos prazos estipulados; 

d) o atraso injustificado do início dos serviços ou fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à 

Administração; 

e) a paralisação do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à Administração; 

f) a subcontratação total ou parcial do seu objeto, salvo expressa autorização da Administração, a associação da 

Contratada com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, de posição contratual, bem como fusão, cisão 

ou incorporação da Contratada, desde que prejudique a execução do Contrato ou implique descumprimento ou 

violação, ainda que indireta das normas legais que disciplinam as licitações; 

g) o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua 

execução, assim como as de seus superiores; 

h) o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do parágrafo primeiro do artigo 67 da 

Lei n.º 8.666/93; 

i) a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 

j) a dissolução da sociedade; 

k) a alteração social ou a modificação da finalidade ou estrutura da empresa, desde que prejudique a execução do 

Instrumento de Contrato; 

l) razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento justificadas e determinadas pela máxima 

autoridade da esfera administrativa a qual está subordinada a Contratante e exaradas no processo administrativo 

a que se refere o Instrumento de Contrato; 
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m) a supressão, por parte da Administração, dos serviços acarretando modificações do valor inicial do 

Instrumento de Contrato além do limite  permitido no parágrafo primeiro do artigo 65 da Lei n.º 8.666/93. 

n) a suspensão de sua execução, por ordem escrita da administração, por prazo superior a 120(cento e vinte) dias, 

salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação  da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas 

suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas 

sucessivas, e contratualmente imprevistas, desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurando à 

Contratada, o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a 

situação; 

o) o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes dos serviços ou 

fornecimentos, ou parcelas destes já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave 

perturbação da ordem interna ou guerra assegurado à Contratada o direito de optar pela suspensão do cumprimento 

de suas obrigações até que seja normalizada a situação; 

p) a não-liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução de obra, serviço ou 

fornecimento, nos prazos contratuais, bem como, das fontes de materiais naturais especificadas no projeto;  

q) a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada  impeditiva da execução do 

Instrumento de Contrato. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO – Quanto à sua forma, a rescisão poderá ser: 

I - por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da 

Lei n.º 8.666/93; 

 

II - amigável, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência 

para a Administração; 

 

III - judicial, nos termos da legislação. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os procedimentos de rescisão contratual, tanto os amigáveis, como os 

determinados por ato unilateral da Contratante, serão formalmente motivados, asseguradas, à Contratada, na 

segunda hipótese, a produção de contraditório e a dedução de ampla defesa, mediante prévia e comprovada 

intimação da intenção da Administração para quê, se o desejar, a Contratada apresente defesa no prazo de 5 

(cinco) dias úteis contados de seu recebimento e, em hipótese de desacolhimento da defesa, interponha recurso 

hierárquico no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da intimação comprovada da decisão rescisória. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO - RESCISÃO COM RESSARCIMENTO DE PREJUÍZOS - No caso de rescisão do 

Contrato com base nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei n.º 8.666/93, sem que haja culpa da Contratada, será 

esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a: 

 

l - Pagamentos devidos pela execução do Contrato, no estado em que se encontrar, por ato próprio da 

Administração; 

 

ll - Pagamento do custo de desmobilização (parágrafo segundo, do art. 79 da Lei n.° 8.666/93). 

 

PARÁGRAFO QUARTO - CONSEQUÊNCIAS DA RESCISÃO ADMINISTRATIVA POR 

INADIMPLÊNCIA CULPOSA - A rescisão com base nos incisos I a X do art. 78 da Lei n.º 8.666/93, desde que 

verificada negligência, imprudência ou imperícia da Contratada, acarreta as seguintes consequências, sem 

prejuízo das sanções previstas na Lei n.º 8.666/93: 

 

I - assunção imediata do objeto do Contrato, no estado em que se encontrar, por ato próprio da Administração; 

 

ll - ocupação e utilização do local, instalações, equipamentos, material e pessoal empregados na execução do 

Contrato, necessários a sua continuidade, na forma prevista no inciso V, do art. 58 da Lei n.º 8.666/93; 

 

lll - execução, para ressarcimento da Administração, dos valores das multas e indenizações a ela devidos; 

 

lV - retenção dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuízos causados à Administração. 

 

PARÁGRAFO QUINTO - OCUPAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO LOCAL, INSTALAÇÃO, EQUIPAMENTOS, 

MATERIAL E PESSOAL- A aplicação das medidas previstas nos incisos l e ll do parágrafo anterior fica à 

critério da CONTRATANTE, que poderá dar continuidade à execução do objeto do Contrato por execução direta 

ou indireta. 
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PARÁGRAFO SEXTO - CONCORDATA - É permitido à Contratada, no caso de Concordata, manter o 

presente Contrato, assumindo o controle de determinadas atividades necessárias a sua execução. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA VALIDADE E EFICÁCIA  

O presente contrato só terá validade e eficácia depois de publicado, por extrato, no Diário Oficial da 

União, ficando esclarecido que os efeitos da aprovação e da publicação, uma vez ocorridas, retroagirão à data da 

assinatura do contrato. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO - DA PUBLICAÇÃO – A publicação resumida do contrato, ou de seus eventuais 

aditamentos, no Diário Oficial da União, será custeada pela Administração, em extrato  publicado até o quinto 

dia útil do mês seguinte ao da assinatura e que ocorra efetivamente no prazo de vinte dias contados da 

mencionada remessa. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO ARQUIVAMENTO  

A Contratante manterá cópia autenticada deste Contrato e dos Instrumentos Aditivos que eventualmente 

forem firmados, em arquivo próprio, por data de emissão, à disposição dos órgãos de controle interno e externo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO  

Fica eleito o Foro da Justiça Federal, em Porto Alegre/RS, como competente para dirimir quaisquer 

dúvidas oriundas do presente Contrato, com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja.  

 

E assim, por estarem de acordo ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as partes, a 

seguir, firmam o presente Contrato, em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de 

02 (duas) testemunhas abaixo assinados e arquivado no Setor de Compras deste Conselho, conforme dispõe o 

Artigo 60 da Lei nº 8.666/93. 

 

Porto Alegre, xxxxx 
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Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio 

Grande do Sul 
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