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Processo Administrativo nº 34/2016 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2016 

O CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE RONDÔNIA – CAU/RO, por 
intermédio de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, designados pela Portaria PRES nº 08, 
de 15 de Setembro de 2015, torna público e faz comunicar aos que interessar possa 
que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR 
PREÇO GLOBAL. O procedimento licitatório obedecerá à Lei nº 10.520, de 2002, ao 
Decreto nº 3.555, de 2000, à Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do 
Consumidor, e, subsidiariamente, à Lei nº 8.666, de 1993, assim como à legislação 
correlata, e demais exigências previstas neste Edital e em seus Anexos. 

DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO: 

DIA: 18 de Agosto de 2016 
HORÁRIO: 11h00 (Horário de Brasília)  
LOCAL: www.comprasnet.gov.br  
UASG: 926533 
 
CAPÍTULO 1  - DAS INFORMAÇÕES PRELIMINARES 

1.1 O inteiro teor deste Edital poderá ser obtido gratuitamente no sítio eletrônico do 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Rondônia (CAU/RO), www.cauro.gov.br, ou 
solicitado ao Pregoeiro ou Equipe de Apoio na sede do Conselho, no horário de 9h00 
às 15h00 (Horário de Brasília), mediante pagamento pelas cópias reprográficas. 

1.2 Se por qualquer motivo não houver expediente no CAU/RO no dia agendado 
para abertura da sessão pública, esta ficará automaticamente transferida para o 
primeiro dia útil seguinte, no mesmo horário, independente de comunicação. 

1.3 A participação na licitação, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o 
Edital importa em total e irrestrito conhecimento e aceitação das condições estatuídas, 
ou seja, de que os elementos são suficientes, claros e precisos, não cabendo, 
portanto, posterior reclamação. 

1.4 O Termo de Referência é parte integrante deste Edital, como se transcrito 
estivesse. 

CAPÍTULO 2 - DO OBJETO 

2.1 A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada na 
prestação dos serviços terceirizados, de natureza continuada, para limpeza e 
conservação da sede do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Rondônia 
(CAU/RO), com participação EXCLUSIVA de ME/ EPP, “Benefício I”. Detalhes mais 
minuciosos do objeto no capítulo 1 do Termo de Referência. 

2.2 Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto 
descritas no Comprasnet e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as 
últimas. 
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CAPÍTULO 3 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DA LICITAÇÃO 

3.1  As disposições inerentes às Condições para Participar da Licitação constam do 
Capítulo 9 do Termo de Referência e demais disposições aplicáveis. 

CAPÍTULO 4 - DA PROPOSTA 

4.1 O licitante deverá encaminhar proposta, exclusivamente por meio do sistema 
eletrônico, até a data e horário marcados para abertura da sessão, quando então 
encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas. 

4.2 O licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o valor 
global da proposta, já considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e 
demais despesas decorrentes para plena execução do objeto. 

4.2.1 O licitante deverá declarar em campo próprio do Sistema, a descrição do 
serviço ofertado. 

4.2.2 O licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que 
cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em 
conformidade com as exigências do Edital. 

4.2.3 O licitante deverá declarar, em campo próprio do Sistema, sob pena de 
inabilitação, que não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre, nem menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, 
salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos. 

4.2.4 O licitante enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte 
deverá declarar, em campo próprio do Sistema, que atende aos requisitos do art. 3º da 
Lei Complementar nº 123, de 2006, para fazer jus aos benefícios previstos nesta Lei. 

4.2.5 A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à 
conformidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de 
pequeno porte ou ao direito de preferência sujeitará o licitante às sanções previstas 
neste Edital e no Termo de Referência. 

4.3 As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico. 

4.3.1 Qualquer elemento que possa identificar o licitante importa desclassificação da 
proposta, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

4.3.2 Até a abertura da sessão, o licitante poderá retirar ou substituir a proposta 
anteriormente encaminhada. 

4.4  As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de 
abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital. 

4.4.1  Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para 
contratação, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos. 

CAPÍTULO 5 - DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

5.1. A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá 
na data e na hora indicadas no preâmbulo deste Edital, no sítio eletrônico 
www.comprasnet.gov.br. 
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5.1.1  Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e os licitantes 
ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema 
eletrônico. 

5.2. Cabe ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 
sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 
negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de 
sua desconexão. 

CAPÍTULO 6 - DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

6.1 O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, 
motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos 
estabelecidos neste Edital. 

6.2 Somente os licitantes com propostas classificadas participarão da fase de 
lances. 

CAPÍTULO 7 - DA FORMULAÇÃO DE LANCES 

7.1 Aberta à etapa competitiva, os licitantes classificados poderão encaminhar 
lances sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo 
imediatamente informados do horário e valor consignados no registro de cada lance. 

7.1.1 O lance ofertado deverá ser referente ao valor global do contrato. 

7.2 O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e 
registrado no sistema por uma diferença percentual inferior entre os lances de 0,2%. 

7.3 Durante o transcurso da sessão, os licitantes serão informados, em tempo real, 
do valor do menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificação do ofertante. 

7.4 Em caso de empate, prevalecerá o lance recebido e registrado primeiro. 

7.5 Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento 
serão de exclusiva e total responsabilidade do licitante, não lhe cabendo o direito de 
pleitear qualquer alteração. 

7.6 Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance 
cujo valor seja manifestamente inexequível. 

7.7 Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o 
sistema eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo 
recebidos, sem prejuízo dos atos realizados. 

7.8 No caso de a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) 
minutos, a sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente 
após comunicação expressa aos participantes no sítio www.comprasnet.gov.br. 

7.9 O encerramento da etapa de lances será decidido pelo Pregoeiro, que 
informará, com antecedência de 1 (um) a 60 (sessenta) minutos, o prazo para início do 
tempo de iminência. 

7.10 Decorrido o prazo fixado pelo Pregoeiro, o sistema eletrônico encaminhará 
aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo 
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de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será 
automaticamente encerrada a fase de lances. 

7.11 Por ocasião da exclusiva participação de Microempresas - ME e Empresas de 
pequeno porte - EPP, nesta licitação não haverá incidência dos arts. 44  e 45 da Lei 
complementar 123/2006 

CAPÍTULO 8 - DA NEGOCIAÇÃO 

8.1 O Pregoeiro poderá encaminhar contraproposta diretamente ao licitante que 
tenha apresentado o lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o 
valor estimado para a contratação. 

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

8.2.1 A entidade licitante não aceitará e não adjudicará o item cujo preço seja 
superior ao estimado para a contratação, apurado pelas Pesquisas e formação de 
preço do órgão. 

8.2.2 Caso a licitante não negocie o valor proposto, o pregoeiro desclassificará a 
licitante no ITEM, cujo preço seja superior ao estimado para a contratação, valores 
apurado pelas Pesquisas e formação de preço do órgão. 

CAPÍTULO 9 - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 

9.1 O licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar deverá encaminhar a 
proposta de preço adequada ao último lance, acompanhada da planilha de custos, 
formação de preços (conforme modelo apresentado no Anexo V) e demais 
documentos relacionados no subitem 10.3 do Edital, em arquivo único, no prazo de 3 
(três) horas, contado da convocação efetuada pelo Pregoeiro por meio da opção 
“Enviar Anexo” no sistema Comprasnet. 

9.1.1 A partir da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico, relativa ao envio de 
documentos de habilitação complementares, poderá ser usado (caso não seja possível 
enviá-los pelo sistema Comprasnet), preferencialmente, o endereço eletrônico 
licitacao@cauro.gov.br, ou outros meios, conforme Instrução Normativa nº 1, de 26 de 
março de 2014, da Secretária de Logística e Tecnologia da Informação do MPOG. 

9.2 Os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema 
Comprasnet poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer 
momento, os quais deverão ser entregues no prazo máximo de 5 (cinco) dias, na sede 
do CAU/RO, conforme subitem 9.2.2. 

9.2.1 O prazo para a entrega dos documentos poderá ser prorrogado uma única vez, 
por igual período, quando solicitado pelo licitante vencedor durante o seu transcurso, 
desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo Pregoeiro. 

9.2.2 Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser 
encaminhados à Gerência Administrativa do CAU/RO, localizada na Av. Carlos 
Gomes, 501, Bairro Caiari, CEP: 76801-166. 
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9.3 O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação 
indicada nesta seção, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste 
Edital e no Termo de Referência. 

9.4 O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à 
compatibilidade do preço ofertado com o valor estimado e à compatibilidade da 
proposta com as especificações técnicas do objeto. 

9.5 O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de 
pessoal do CAU/RO ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para 
orientar sua decisão. 

9.6 Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, 
inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido. 

9.7 Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de 
valor zero, incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a 
materiais e instalações de propriedade do licitante, para os quais ele renuncie à 
parcela ou à totalidade de remuneração. 

9.8 Não serão aceitas propostas com valores unitários e global superiores aos 
estimados ou com preços manifestamente inexequíveis. 

9.9 O CAU/RO poderá realizar diligências objetivando comprovar a veracidade das 
informações prestadas pelo licitante. Caso fique caracterizada atitude inidônea do 
licitante, esse estará sujeito às penalidades previstas em lei. 

CAPÍTULO 10 - DA HABILITAÇÃO 

10.1  As disposições inerentes à Habilitação (Qualificação Técnica; Qualificação 
econômico-financeira; Regularidade fiscal e trabalhista; Declarações e Habilitação 
Jurídica) constam do Capítulo 9 do Termo de Referência e demais disposições 
aplicáveis. 

CAPÍTULO 11 - DO RECURSO 

11.1 Declarado o vencedor, o Pregoeiro abrirá prazo de 20 minutos, durante o qual 
qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do 
sistema, manifestar sua intenção de recurso. 

11.1.1. A falta de manifestação no prazo estabelecido autoriza o Pregoeiro a adjudicar 
o objeto ao licitante vencedor. 

11.1.2 O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, 
rejeitando-a, em campo próprio do sistema. 

11.1.3 O licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões 
do recurso, em campo próprio do sistema, no prazo de 3 (três) dias, ficando os demais 
licitantes, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões, também via sistema, em 
igual prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente. 

11.1.4 Para efeito do disposto no art. 109, § 5º da Lei nº 8.666, de 1993, fica a vista do 
respectivo processo administrativo franqueada aos interessados. 
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11.2 As intenções de recurso não admitidas e os recursos rejeitados pelo Pregoeiro 
serão apreciados pelo Presidente do CAU/RO. 

11.3 O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento. 

CAPÍTULO 12 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

12.1 O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver 
recurso, hipótese em que a adjudicação caberá à autoridade competente para 
homologação. 

12.1.1 A homologação do Pregão compete ao Presidente do CAU/RO. 

12.1.2 O objeto do Pregão será adjudicado globalmente ao licitante vencedor. 

CAPÍTULO 13 - DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 

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

13.1.1 Poderá ser acrescentada ao contrato a ser assinado qualquer vantagem 
apresentada pelo licitante vencedor em sua proposta, desde que seja pertinente e 
compatível com os termos deste Edital. 

13.1.2 O prazo para a assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma única vez, 
por igual período, quando solicitado pelo licitante vencedor durante o seu transcurso, 
desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo CAU/RO. 

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

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

CAPÍTULO 14 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

14.1. As disposições inerentes às Sanções Administrativas constam do Capítulo 17 
do Termo de Referência, Anexo I deste Edital, e demais disposições aplicáveis. 

CAPÍTULO 15 - DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

15.1 Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, 
qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão 
mediante petição a ser enviada exclusivamente para o endereço eletrônico 
licitacao@cauro.gov.br. 

15.2 O Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidirá sobre a 
impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 
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15.3 Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a 
realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a 
formulação das propostas. 

15.4 Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados ao Pregoeiro até 3 (três) 
dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente para o 
endereço eletrônico licitacao@cauro.gov.br. 

15.5 As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão 
disponibilizadas no sistema eletrônico para os interessados. 

CAPÍTULO 16 - DISPOSIÇÕES FINAIS 

16.1 Ao Presidente do CAU/RO compete anular este Pregão por ilegalidade, de 
ofício ou por provocação de qualquer pessoa, e revogar o certame por considerá-lo 
inoportuno ou inconveniente diante de fato superveniente, mediante ato escrito e 
fundamentado. 

16.1.1 A anulação do pregão induz à do contrato. 

16.1.2 Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do 
procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido 
pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato. 

16.2 É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste 
Pregão, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do 
processo, vedada a inclusão posterior de informações ou de documentos que 
deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação. 

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

16.4 Caso os prazos definidos neste Edital não estejam expressamente indicados 
na proposta, eles serão considerados como aceitos no julgamento do Pregão. 

16.5 Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de 
certificação disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2.200- 
2, de 24 de agosto de 2001, serão recebidos e presumidos verdadeiros em relação 
aos signatários, dispensando-se o envio de documentos originais e cópias 
autenticadas em papel. 

16.6 Aplicam-se às cooperativas enquadradas na situação do art. 34 da Lei nº 
11.488, de 15 de junho de 2007, todas as disposições relativas às microempresas e 
empresas de pequeno porte. 

16.7 Em caso de divergência entre normas infra legais e as contidas neste Edital, 
prevalecerão as últimas. 

16.8 Este Pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por 
conveniência do CAU/RO, sem prejuízo do disposto no art. 4, inciso V, da Lei nº 
10.520, de 2002. 
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CAPÍTULO 17 - DOS ANEXOS 

17.1 São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos: 

17.1.1 Termo de Referência (Anexo I); 

17.1.2 Modelo de declaração de habilitação (Anexo II) – Poderá ser substituída pela 
declaração de mesmo teor, extraída do Sistema Eletrônico; 

17.1.3 Modelo de declaração de trabalho do menor (Anexo III) – Poderá ser 
substituída pela declaração de mesmo teor, extraída do Sistema Eletrônico; 

17.1.4 Modelo de declaração de idoneidade (Anexo IV); 

17.1.5 Modelo de planilha de preços (Anexo V); 

17.1.6 Modelo de declaração para ME e EPP (Anexo VI) – Poderá ser substituída pela 
declaração de mesmo teor, extraída do Sistema Eletrônico; 

17.1.7 Minuta de contrato (Anexo VII). 

17.2  Sempre que o sistema de pregão eletrônico disponibilizar as declarações 
citadas, o licitante poderá utilizar as opções pelo meio eletrônico. 

 

Porto Velho/RO, 16 de Maio de 2016. 

 

 

Raísa Tavares Thomaz 

Gestor do CAU/RO 
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Processo Administrativo nº 34/2016 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2016 

 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

CAPÍTULO 1. DO OBJETO 

1.1 A presente licitação tem por objeto a contratação de serviço terceirizado 
especializado na Prestação de serviços de limpeza e conservação predial, com 
fornecimento da material, máquinas e equipamentos necessários à execução dos 
serviços, 3 vezes por semana com jornada de 4 horas diárias, por posto de 
trabalho com base nas horas trabalhadas, nas dependências do Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo de Rondônia - CAU/RO, Porto Velho/RO. 

1.2 A contratação também envolve a disponibilização, pela futura Contratada, dos 
materiais de consumo e equipamentos necessários a realização dos serviços, em 
conformidade com o Projeto Básico. 

CAPÍTULO 2. DA JUSTIFICATIVA 

2.1 A prestação de serviços de limpeza e conservação predial justifica-se pela 
necessidade do CAU/RO em manter suas instalações limpas e bem conservadas com 
um ambiente confortável e receptivo ao público. 

CAPÍTULO 3. DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS 

3.1 Os serviços deverão ser executados com presteza, pontualidade, qualidade, 
eficiência, de forma a atender integralmente ao objetivo esperado; 

3.2 Havendo prestação de serviços em desatendimento às situações anteriormente 
expostas a contratada deverá corrigir e/ou refazer, conforme o caso, por sua inteira 
responsabilidade, os serviços em que se verificarem vícios, defeitos ou quaisquer 
incorreções derivadas de execução inadequada. 

CAPÍTULO 4. DA ABRANGÊNCIA DOS SERVIÇOS 

4.1 Os serviços objeto desta contratação deverão ser prestados na sede do 
CAU/RO, localizada na Av. Carlos Gomes, 501, Bairro Caiari, CEP: 76801-166. 

4.2 Os horários e dias que os empregados da contratada deverão cumprir poderá, 
a critério do CAU/RO, ser adequado às suas necessidades, buscando maior eficiência 
e efetividade na prestação dos serviços desenvolvidos pela contratada. 

CAPÍTULO 5. DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

5.1. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 

Os serviços serão executados pelo contratado na seguinte frequência: 

5.1.1 ÁREAS INTERNAS (79,13 m²) 
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5.1.1.1. DIARIAMENTE, UMA VEZ. 

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

5.1.1.1.2. Remover capachos e tapetes, procedendo a sua limpeza e aspirando o 
pó; 

5.1.1.1.3. Proceder a lavagem de bacias, assentos e pias dos sanitários com 
saneante domissanitário desinfetante; 

5.1.1.1.4. Varrer, remover manchas e lustrar os pisos; 

5.1.1.1.5. Varrer, passar pano úmido e polir os balcões; 

5.1.1.1.6. Limpar com saneantes domissanitários os pisos dos sanitários, copas e 
outras áreas molhadas; 

5.1.1.1.7. Abastecer com papel toalha, higiênico e sabonete líquido os sanitários; 

5.1.1.1.8. Retirar o pó dos telefones com flanela e produtos adequados; 

5.1.1.1.9. Passar pano úmido com álcool nos tampos das mesas e assentos; 

5.1.1.1.10. Retirar o lixo, acondicionando-o em sacos plásticos de cem litros, 
removendo-os para local indicado pela Administração; 

5.1.1.1.11. Deverá ser procedida a coleta seletiva do papel para reciclagem, 
quando couber, nos termos da IN/MARE nº 06 de 03 de novembro de 
1995; 

5.1.1.1.12. Limpar atrás dos móveis, armários e arquivos; 

5.1.1.1.13. Limpar, com produtos adequados, divisórias e portas revestidas de 
fórmica; 

5.1.1.1.14. Limpar, com produto neutro, portas, barras e batentes pintados à óleo 
ou verniz sintético; 

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

5.1.1.1.16. Limpar, com produto apropriado, as forrações de couro ou plástico em 
assentos e poltronas; 

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

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

5.1.1.1.19. Retirar o pó e resíduos, com pano úmido, dos quadros em geral; 

mailto:secretariageral@cauro.org.br
mailto:atendimento@cauro.org.br


 
 

Avenida Carlos Gomes, n.º 501. Bairro Caiari. Cep: 76801-166. Telefones: (69) 3229-2070 / 3221-3758. E-mail: 
secretariageral@cauro.org.br / atendimento@cauro.org.br. 

 

5.1.1.1.20. Executar demais serviços considerados necessários. 

5.1.1.2. MENSALMENTE, UMA VEZ. 

5.1.1.2.1. Limpar todas as luminárias por dentro e por fora; 

5.1.1.2.2. Limpar forros, paredes e rodapés; 

5.1.1.2.3. Remover manchas de paredes; 

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

5.1.1.2.5. Proceder a uma revisão minuciosa de todos os serviços prestados 
durante o mês. 

 5.1.1.3. ANUALMENTE, UMA VEZ. 

5.1.1.3.1. Aspirar o pó e limpar calhas e luminárias; 

5.1.2 ESQUADRIAS EXTERNAS 

Os serviços serão executados pela contratada na seguinte frequência: 

5.1.2.1. QUINZENALMENTE, UMA VEZ. 

5.1.2.1.1. Limpar todos os vidros (face interna/externa), aplicando-lhes produtos 
anti-embaçantes. 

5.1.2.1.1. Limpar grades de ferro do muro e portões. 

5.1.3 ÁREAS EXTERNAS (52,83 m² edícula e 199,77 m² pavimentação e área 
verde externa) 

Os serviços serão executados pela contratada na seguinte frequência: 

5.1.3.1. DIARIAMENTE, UMA VEZ. 

5.1.3.1.1 Varrer as áreas pavimentadas; 

5.1.3.1.2 Retirar o lixo duas vezes ao dia, acondicionando-o em sacos plásticos 
de cem litros, removendo-os para local indicado pela Administração; 

5.1.3.1.3 Executar demais serviços considerados necessários à frequência diária. 

5.1.3.2. SEMANALMENTE, UMA VEZ. 

5.1.3.2.1 Retirar papéis, detritos e folhagens das áreas verdes; 

5.1.3.2.2 Lavar as áreas cobertas destinadas a garagem/estacionamento; 

5.1.3.2.3 Executar demais serviços considerados necessários à frequência 
semanal. 
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CAPÍTULO 6. INSUMOS E UTENSÍLIOS A SEREM UTILIZADOS PARA EXECUÇÃO 
DOS SERVIÇOS 

6.1 A contratada deverá fornecer aos seus empregados uniformes e equipamentos 
de proteção individual; 

SERVENTE DE LIMPEZA 

ITEM DESCRIÇÃO QTD/ANO 

1 

Camisa de malha fria, com mangas 

curtas, gola polo na cor azul marinho ou 

Cor escura, pintada com o logo da 

empresa. 

4 

2 
Calça Jeans Azul ou Cor escura 

4 

3 
Bota Segurança 

2 

 

6.1.1 Insere-se no conceito de equipamentos, os estabelecidos na Norma 
Regulamentadora nº 6 do Ministério do Trabalho e Emprego; 

6.1.2 No caso de danos a qualquer peça do fardamento a contratada deverá 
proceder à substituição por outro novo num prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 
horas; 

6.1.3 Não será permitido a nenhum prestador se apresentar ao serviço com 
fardamento rasgado, estragado, sujo, ou sem o mesmo; 

6.1.4 O fornecimento do uniforme será feito de acordo com as normas legais ou 
negociais reguladoras dos trabalhos da categoria. 

6.2 Deverão ser disponibilizados pela Contratada os seguintes insumos, utensílios, 
ferramentas e equipamentos, dentre outros, nas quantidades relacionadas abaixo com 
a qualidade necessária à adequada execução do objeto contratado, cabe ressaltar que 
a relação abaixo é apenas indicativa, cabendo à Contratada a avaliação do 
quantitativo necessário à boa execução dos trabalhos, podendo inclusive substituir 
alguns insumos previstos, sempre objetivando a prestação dos serviços com a melhor 
qualidade possível à luz da metodologia de execução dos serviços aplicada pela 
Contratada. 

MATERIAIS PARA O SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO U.M. 
QTD-
ANO 

1 Água sanitária 1ª Qualidade.  
Litro 24 

2 Álcool em gel antisséptico de mãos.  
Litro 24 

3 Álcool líquido, tipo etílico hidratado Aplicação: uso Litro 24 
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doméstico. 

4 

Desinfetante superconcentrado com ação germicida e 

bactericida biodegradável, diluível com componente ativo 

cloreto de alquil dimetil benzil, amônio. Produto registrado 

na Anvisa. Frasco 5 litros. 

Unidade 12 

5 
Desodorizante (Bom Ar ou Similar) – Produto notificado na 

Anvisa. Unidade 12 

6 

Detergente neutro superconcentrado, para limpeza de pisos, 

sanitários e revestimentos em geral. Produto 

notificado/registrado na Anvisa. Frasco 5 litros. 
Unidade 10 

7 
Detergente para limpeza de louça, Biodegradável, Frasco 

500 ml. Unidade 12 

8 
Esponja de lã de aço. Pacote de 60gr com 8 unidades. 

Referência: Bom Bril, Assolan, ou similar. Pacote 12 

9 

Esponja de lavar louça dupla face(fibra e espuma), formato 

retangular medindo 110mm x 75mm x 20mm, abrasividade 

média, 3mm . Composição: espuma de poliurietano com 

bactericida, fibra sintética com abrasivo.  

Unidade 12 

10 

Flanela em tecido 100% algodão que não manche e nem 

solte fiapos de tecido, na cor branca, medindo 

aproximadamente 40 x 60cm e com etiqueta que comprove 

a qualidade do tecido 

Unidade 12 

11 Limpa vidro(500 ml). 
Unidade 12 

12 
Limpador multiuso, em embalagem com 500ml. Referência: 

Veja ou similar. Unidade 12 

13 Luva de látex, natural palma antiaderente 
Unidade 12 

14 
Pano de chão de saco alvejado especial 40x70, para 

limpeza de piso - cor branca  Par 12 

15 Pano Multiuso em Microfibra 
Unidade 12 

16 

Papel toalha interfolhas contém 1000 folhas de 20,5cm x 

22,0cm cada, 4 maços de 250 toalhas com duas dobras, 

cor branca.  Qualidade igual ou superior a Aro 
Unidade 6 

17 Sabao em barra de coco ou neutro, 200 gramas cada, Unidade 6 
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industrializado 

18 

Sabão em pó de primeira linha, azul, com aparência 

uniforme, isentos de sujeiras e materiais estranhos. Solúvel 

rapidamente em água sem formar agregados de difícil 

dissolução. Biodegradável. Embalagem com 500 g 

Pacote 12 

19 

Sabonete líquido, aspecto físico viscoso, com fragrância 

suave de lavanda. Aplicação: para higienização e hidratação 

da pele. Frasco de 5 Litros. 
Pacote 12 

20 

Saco plástico para lixo doméstico em polietileno, com 

capacidade de 30 litros, com estaqueidade suficiente para 

que não haja vazamento de lixo líquido, suportando 

suspender 8 kg sem rasgar. Com espessura mínina de 3 

micra, em conformidade com as NBR 9190 e NBR 9191. 

Pacote com 10 unidades. 

Unidade 48 

21 Limpa computador, Frasco 200 ml. 
Unidade 12 

22 
Pano de prato de 1ª qualidade em algodão alvejado 

medindo aproximadamente 40cm x 70cm, borda costurada. Unidade 12 

23 

Papel higiênico folha dupla Intercalado – Especificação: 

folha dupla, Intercalado, macio, cor branca, composição 

100% fibras celulósicas virgem, com dimensões 

aproximadas de 10x20 cm. Identificação do fabricante, prazo 

de validade e especificações impressas na embalagem, 

1000 folhas em embalagem com 4 pacotes de 250. 

Unidade 6 

24 Pastilha desodorizante para vaso sanitário com suporte 
Pacote 48 

 

EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA 

ITEM DESCRIÇÃO U.M. 
QTD-
ANO 

1 

Aspirador de pó e líquidos profissionais, Especificações: 

Tensão: 110V, Potência: 1400 watts, Vácuo (mmH2O):2500, 

Aspiração: 215 m /h, Reservatório: 20 Litros, Dimensões: 38 

x 38 x 58 Cm. Acessórios que devem acompanhar: 

Acessórios que Acompanham: 01 Mangueira 38 mm, 01 

Curva de acoplamento, 02 Prolongadores retos, 01 

Rodo para sólidos, 01 Rodo para líquidos, 01 Escova 

redonda, 01 Bico para canto, 01 Adaptador, 01 Corpo anti-

espuma, 01 Filtro cônico de poliéster, 05 Filtros Saco Papel 

Unidade 1 
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35 litros. 

2 Balde plástico – capacidade: 12 litros Unidade 2 

3 Desentupidor de pia Unidade 1 

4 Desentupidor de vaso sanitário Unidade 1 

5 Escova para limpeza de vaso sanitário Unidade 2 

6 Escova retangular de nylon manual Unidade 2 

7 

Mangueira jardim, material pvc trançado em fio poliéster, 

diâmetro 3/4, espessura 2, pressão máxima 6, comprimento 

50 m, cor cristal, características adicionais com engate 

rosqueador, uso jardinagem. 

Unidade 1 

8 Pá plástica com cabo longo para recolhimento de lixo Unidade 2 

9 
Rodo plástico com duas borrachas, 40 cm, com cabo longo, 

para limpeza geral 
Unidade 6 

10 Rodo especial para limpeza de vidros Unidade 2 

11 Vassoura de nylon com cabo Unidade 2 

12 Vassoura de pelo com cabo Unidade 2 

13 Vassoura de piaçava com cabo Unidade 2 

14 
Kit completo para limpeza de vidros. Referência: Bralimpa 

Master ou similar 
Unidade 1 

 

CAPÍTULO 7. DA ESTIMATIVA DE PREÇOS 

7.1 Estima-se como gasto mensal máximo para a prestação dos serviços o valor de 
R$ 885,58 (Oitocentos e Oitenta e Cinco Reais e Cinquenta e Oito Centavos), 
perfazendo um gasto total anual máximo de R$ 10.626,93 (Dez Mil Seiscentos E Vinte 
E Seis Reais E Noventa E Três Centavos), para o período de 12 (doze) meses. 

CAPÍTULO 8. DA PROPOSTA 

8.1 A proposta deverá conter descrição detalhada do objeto da licitação, com 
apresentação de planilhas de custos e formação de preços (incluindo despesas diretas 
e indiretas) para o posto de trabalho, conforme modelo contido neste Termo de 
Referência (anexo I), sob pena de desclassificação; 

8.2 As planilhas de custos deverão ser elaboradas em conformidade com os 
benefícios definidos na norma coletiva da categoria profissional e legislação aplicável; 
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8.3 Nos preços propostos pela licitante deverá estar inclusas todas as despesas 
com ferramentas, utensílios, equipamentos e demais itens necessários à adequada 
prestação dos serviços, mão de obra, transporte, observância da legislação trabalhista 
e previdenciária, tributos (a licitante não deverá fazer constar na planilha de formação 
de preços os valores atinentes ao Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e a 
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), por não se tratar de custos a serem 
arcados pela licitante com a prestação dos serviços e consequentemente repassados 
ao contratante, mas tributos diretos e personalíssimos, considerando o fato gerador 
destas exações), encargos e todos os demais custos diretos e indiretos necessários à 
realização dos serviços especificados neste Termo de Referência; 

8.4 A licitante deverá acrescentar quaisquer outros insumos, custos e benefícios 
não constantes da planilha de custos e formação de preços, observada a norma 
coletiva da categoria profissional e legislações pertinentes, sob pena de 
desclassificação; 

8.5 As licitantes somente poderão acrescentar itens de custos na planilha se para 
tal houver a devida justificativa legal; 

8.6 Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta 
apresentada, seja com relação a prazo e especificações dos serviços ofertados ou 
sobre qualquer condição que importe modificação dos seus termos originais, 
ressalvadas apenas aquelas alterações destinadas a sanar evidentes erros materiais; 

8.7 Os preços deverão ser cotados em moeda corrente, devendo estar inclusos 
todos os impostos e demais encargos, bem como deduzidos descontos que venham a 
ser concedidos. Não será considerada a proposta que contiver qualquer vantagem não 
prevista neste Termo de Referência; 

8.8 Os valores apresentados serão levados em consideração para efeito de 
julgamento na licitação e são de exclusiva e total responsabilidade da licitante, não 
cabendo o direito de pleitear depois qualquer alteração, seja para mais ou para 
menos; 

8.9 Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como 
a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da 
apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, 
implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso. 

CAPÍTULO 9. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DA LICITAÇÃO 

9.1 DAS CONDIÇÕES E VEDAÇÕES 

9.1.1 Poderão participar do certame licitatório os interessados que atenderem a 
todas as exigências estabelecidas, não sendo admitida, seja a que título for, a 
participação de dirigentes, conselheiros e colaboradores do CAU/RO, inclusive 
familiares, na forma prevista no art. 7º do Decreto nº 7.203, de 2010. 

9.1.2 Não será admitida a participação de licitantes sob a forma de consórcio, 
declaradas suspensas do direito de licitar e/ou contratar com o CAU/RO ou, ainda, 
declaradas inidôneas, pela Administração Pública Direta e Indireta, Federal, Estadual 
ou Municipal, bem como as que estiverem em regime de falência, recuperação judicial 
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ou extrajudicial, concurso de credores, em dissolução ou em liquidação; ou que sejam 
controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si. 

9.1.3 A participação na licitação importa em total e irrestrito conhecimento e 
submissão às condições estatuídas no Edital e neste Termo de Referência. 

9.1.4  Poderão participar desta Licitação exclusivamente as Microempresa e 
Empresas de Pequeno Porte que estiverem regularmente estabelecidas no País, cuja 
finalidade e ramo de atividade sejam compatíveis com o objeto desta Licitação e que 
atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação para habilitação, 
constantes do Edital e seus anexos. 

9.1.5 O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a 
inabilitação do licitante. 

9.2 DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

9.2.1 A licitante deverá apresentar, no mínimo, 1 (um) atestado de capacidade 
técnica, nos moldes do art. 30, II, da Lei nº 8.666/1993, e cujas atividades sejam 
pertinentes e compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto do 
presente Termo de Referência, expedidos por entidades pública ou privada. 

9.2.2 Referido atestado deverá comprovar a prestação de serviço para limpeza e 
conservação. 

9.3 DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

9.3.1 Balanço patrimonial do último exercício social exigível, apresentado na forma 
da lei. 

9.3.2 Certidão negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou recuperação 
extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da licitante. 

9.3.3 Os documentos exigidos para fins de qualificação econômico-financeira 
deverão comprovar o seguinte: 

9.3.4 Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG) 
superiores a 1; 

9.3.5 Capital Circulante Líquido (CCL) ou Capital de Giro (Ativo Circulante – Passivo 
Circulante) de, no mínimo, 8,33% (oito inteiros e trinta e três centésimos por cento) do 
valor estimado para a contratação; 

9.3.6 Patrimônio Líquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado 
para a contratação. 

9.3.7 É vedada a substituição do Balanço Patrimonial e da Demonstração do 
Resultado do Exercício por balancetes ou balanços provisórios. Caso o exercício 
financeiro anterior ao da licitação esteja encerrado há mais de 3 (três) meses da data 
da sessão pública de abertura deste Pregão, o Balanço Patrimonial poderá ser 
atualizado por índices oficiais. 

9.4 DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
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9.4.1 A habilitação das licitantes será verificada por meio do SICAF (habilitação 
parcial) e da documentação complementar especificada neste Edital. 

9.4.2 As licitantes que não atenderem às exigências de habilitação parcial no SICAF 
deverão apresentar documentos que supram tais exigências. 

9.4.3 Realizada a habilitação parcial no SICAF, será verificado eventual 
descumprimento das vedações elencadas na Condição 4 da Seção III – Da 
Participação na Licitação, mediante consulta ao: 

9.4.4 SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar 
eventual participação indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 

9.4.5 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, no endereço 
eletrônico www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php; 

9.4.6 Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, no endereço 
eletrônico www.portaldatransparencia.gov.br/ceis. 

9.4.7 As consultas previstas na Condição anterior realizar-se-ão em nome da 
sociedade empresária licitante e também de eventual matriz ou filial e de seu sócio 
majoritário. 

9.4.8 Efetuada a verificação referente ao cumprimento das condições de participação 
no certame, a habilitação das licitantes será realizada mediante a apresentação da 
seguinte documentação complementar, para fins de comprovação de regularidade 
trabalhista: Prova de 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, tendo em vista o disposto no art. 3º da Lei nº 12.440, de 7 de julho de 
2011. 

9.4.9 Certidões relativos à regularidade fiscal: 

a) Certidão de Regularidade de Débitos com a Fazenda Federal (da Secretaria da 
Receita Federal e da Procuradoria da Fazenda Nacional), admitida comprovação 
também, por meio de “certidão positiva com efeito de negativo”, diante da existência 
de débito confesso, parcelado e em fase de adimplemento; 

b) Certidão de Regularidade de Débitos com a Fazenda Estadual, admitida 
comprovação também, por meio de “certidão positiva com efeito de negativo”, diante 
da existência de débito confesso, parcelado e em fase de adimplemento; 

c) Certidão de Regularidade de Débitos com a Fazenda Municipal, admitida 
comprovação também, por meio de “certidão positiva com efeito de negativo”, diante 
da existência de débito confesso, parcelado e em fase de adimplemento; 

d) Certidão de Regularidade do FGTS, admitida comprovação também, por meio 
de “certidão positiva com efeito de negativo”, diante da existência de débito confesso, 
parcelado e em fase de adimplemento; 

e) Certidão de Regularidade de Débito - CND, relativa às Contribuições Sociais 
fornecida pelo INSS - Instituto Nacional do Seguro Social Seguridade Social, admitida 
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comprovação também, por meio de “certidão positiva com efeito de negativo”, diante 
da existência de débito confesso, parcelado e em fase de adimplemento; 

f) Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se 
houver, relativo ao domicílio ou sede da Licitante, pertinente ao seu ramo de atividade 
e compatível com o objeto contratual. 

9.4.10 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados 
ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de 
declaração da Fazenda Estadual do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra 
equivalente, na forma da lei. 

9.5 DAS DECLARAÇÕES 

9.5.1 Declaração que cumpre plenamente os requisitos exigidos para habilitação e 
sujeita-se aos termos e condições da licitação. 

9.5.2 Declaração de não possuir em seu quadro de pessoal empregado menor de 18 
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 (dezesseis) 
anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) 
anos. 

9.5.3 Declaração do proponente que não está suspenso do direito de licitar e não 
tenha sido declarado inidôneo por qualquer órgão ou entidade do Governo Federal, 
Estadual ou do Distrito Federal e Municipal. 

9.6 DA HABILITAÇÃO JURÍDICA 

9.6.1 Registro comercial, no caso de empresa individual; 

9.6.2 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, 
em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado dos documentos de eleição de seus administradores. Havendo 
alterações ou consolidações, estas deverão acompanhar os demais documentos; 

9.6.3 Decreto de autorização, devidamente publicado, em se tratando de empresa ou 
sociedade estrangeira em funcionamento no país e ato de registro ou autorização para 
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

9.6.4 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de 
prova de investidura ou nomeação da diretoria em exercício; 

9.6.5 A licitante microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar 
certidão ou declaração de enquadramento no citado regime. 

CAPÍTULO 10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

10.1 A contratada, além do fornecimento da mão de obra, obriga-se a: 

10.1.1 Adotar todas as providências necessárias para a fiel execução do objeto em 
conformidade com as disposições deste Termo de Referência, prestando o serviço 
com eficiência, presteza e pontualidade e em conformidade com os prazos e demais 
condições estabelecidos; 
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10.1.2 Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais decorrentes da 
prestação dos serviços objeto deste Termo de Referência; 

10.1.3 Assumir todas as responsabilidades pelos encargos trabalhistas, 
previdenciários e fiscais, decorrentes do objeto deste Termo de Referência, 
observando, inclusive, as Normas Regulamentadoras, eximindo o CAU/RO do 
estabelecimento de quaisquer vínculos trabalhistas; 

10.1.4 O CAU/RO poderá reter pagamentos equivalentes a quantias suficientes à 
garantia de eventuais indenizações trabalhistas, até o trânsito em julgado das 
respectivas sentenças, sendo que a licitante ressarcirá o CAU/RO de qualquer 
despesa que este vier a ser condenado a pagar; 

10.1.5 Nos valores propostos deverão estar inclusos todos os tributos, taxas e 
emolumentos, Federais, Estaduais ou do Distrito Federal e Municipais (à exceção dos 
tributos de natureza direta e personalíssima, que oneram pessoalmente o licitante, não 
devendo ser repassados ao CAU/RO), inclusive encargos sociais, previdenciários, 
securitários e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste 
Termo de Referência, ficando desde logo estabelecido que o CAU/RO nada deverá 
quanto a tais encargos vez que já estão incluídos no preço total da contratação; 

10.1.6 Acatar as instruções e observações formuladas pela fiscalização, desde que 
sejam exigências estabelecidas neste Termo de Referência, no contrato e/ou 
legislação pertinente, ficando, desde logo, ressaltado que a atuação da fiscalização 
não exime a contratada de sua total e exclusiva responsabilidade sobre todos os 
serviços prestados; 

10.1.7 Selecionar e treinar rigorosamente os empregados que irão prestar os serviços, 
com atestado de boa conduta e demais referências, tendo funções profissionais 
legalmente registradas em suas carteiras de trabalho, nos estritos termos da 
legislação trabalhista; 

10.1.8 Manter disciplina nos locais dos serviços, retirando, no prazo máximo de 24 
(vinte e quatro) horas, após notificação, qualquer empregado considerado com 
conduta inconveniente pelo CAU/RO; 

10.1.9 Zelar para que os prestadores de serviço permaneçam devidamente 
uniformizados, identificando-os através de crachás, com fotografia recente e dados 
documentais; 

10.1.10 Manter representante que será o único responsável pela fiscalização direta da 
prestação dos serviços e capaz de tomar quaisquer decisões acerca dos prestadores 
de serviço, e que deverá manter constante contato com o CAU/RO sobre os serviços 
executados; 

10.1.11 Nomear encarregado(s) responsável(is) pelos serviços, com a missão de 
garantir o bom andamento dos mesmos, fiscalizando e ministrando as orientações 
necessárias para que os executantes dos serviços o façam com o devido zelo e nos 
moldes deste Termo de Referência; 

10.1.11.1 O(s) encarregado(s) terá(ão) a obrigação de reportar-se, quando houver 
necessidade, ao gestor do contrato designado pelo CAU/RO e tomar as providências 
pertinentes para que sejam corrigidas todas as falhas detectadas; 

mailto:secretariageral@cauro.org.br
mailto:atendimento@cauro.org.br


 
 

Avenida Carlos Gomes, n.º 501. Bairro Caiari. Cep: 76801-166. Telefones: (69) 3229-2070 / 3221-3758. E-mail: 
secretariageral@cauro.org.br / atendimento@cauro.org.br. 

 

10.1.12 Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das 
normas disciplinares determinadas pelo CAU/RO; 

10.1.13 Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações 
estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho quando forem 
vitimados seus empregados, qualquer que seja o local da prestação dos serviços no 
momento em que acontecerem tais eventos, prestando-lhes os atendimentos devidos; 

10.1.14 Zelar, diariamente, pela assiduidade e pontualidade dos prestadores de 
serviços, bem como substituí-los, imediatamente, nas faltas, ainda que esta se dê em 
tempo parcial; 

10.1.15 Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidas neste 
Termo de Referência, fornecendo todos os equipamentos, ferramentas e utensílios em 
quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações 
determinadas pela boa técnica e legislação pertinente; 

10.1.16 Os serviços deverão ser executados em horários que não interfiram com o 
bom andamento da rotina de funcionamento do CAU/RO; 

10.1.17 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que 
se fizerem necessários até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor global do 
contrato; 

10.1.18 O contratado deverá encaminhar, mensalmente e juntamente com a nota 
fiscal, comprovante de pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, de 
salários e demais verbas, assim como todos e quaisquer pagamentos no que se refere 
às obrigações para com os prestadores de serviços designados a trabalhar nas 
dependências do CAU/RO, inclusive benefícios constantes de norma coletiva. 

10.1.19 Responder por todos os danos materiais e/ou pessoais causados ao 
contratante e/ou a terceiros em decorrência da atuação de seus empregados. 

10.1.20 Permitir que o CAU/RO promova a fiscalização do objeto contratual em 
obediência às prescrições do art. 67 da Lei n° 8.666/1993; 

10.1.21 O descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e as relativas 
ao FGTS ensejará a retenção dos valores em débito até a regularização, sem prejuízo 
das sanções cabíveis. 

10.1.22 A Contratada deverá, durante todo o período de vigência do Contrato, manter 
ao menos um preposto, a fim de representá-la administrativamente, sempre que 
necessário, e gerenciar operacionalmente os empregados da empresa contratada, 
devendo ser indicado mediante declaração, na qual deverão constar seus dados, tais 
como: nome completo, número de identidade e CPF, endereço, telefone residencial e 
número de celular, além dos dados relacionados à sua qualificação profissional, entre 
outros. 

CAPÍTULO 11. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

11.1 Proporcionar todas as facilidades e prestar as informações e esclarecimentos 
que venham a ser solicitados pelo licitante e necessários ao desenvolvimento das 
atividades relativas às obrigações assumidas; 
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11.2 Pagar os valores correspondentes à remuneração do objeto do contrato 
pactuados neste Termo de Referência; 

11.3 Acompanhar e fiscalizar o objeto deste Termo de Referência por meio de 
agente designado, o qual anotará em registro próprio todas as ocorrências 
constatadas; 

11.4 Atestar os documentos fiscais correspondentes aos serviços contratados, 
quando executados a contento e aceitos; 

11.5 Notificar o licitante, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 
constatadas na prestação dos serviços objeto deste Termo de Referência para que 
sejam adotadas as medidas corretivas necessárias. 

CAPÍTULO 12. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

12.1 Os recursos necessários ao atendimento das despesas, que correrão à conta 
dos recursos orçamentários deste Conselho, estão previstos na Conta: 
6.2.2.1.1.01.04.04.012 – Serviços de Reparos, Adaptação e Conservação de Bens 
Móveis e Imóveis; Centro de Custos: 4.02.02 – Atividade – Manutenção da Gerência 
Administrativa. 

CAPÍTULO 13. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

13.1 A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por colaborador que 
venha a ser designado pelo Presidente ou pelo Gerente Geral, compreendendo-se no 
acompanhamento e na fiscalização: 

13.1.1 Supervisionar a prestação dos serviços, garantindo que todas as providências 
sejam tomadas para regularização de falhas ou defeitos observados; 

13.1.2 Levar ao conhecimento do representante da contratada qualquer irregularidade 
fora de sua competência; 

13.1.3 Exigir da contratada todas as providências necessárias à boa execução do 
contrato, anexando aos autos do processo de contratação cópias dos documentos 
escritos que comprovem as solicitações de providências; 

13.1.4 Acompanhar os serviços executados, atestar seu recebimento e indicar as 
ocorrências de indisponibilidade dos serviços contratados; 

13.1.5 Encaminhar ao representante legal da contratada os documentos relacionados 
às multas aplicadas à contratada, bem como os referentes a pagamentos; 

13.1.6 O acompanhamento e a fiscalização não excluirão a responsabilidade da 
contratada nem conferirão ao CAU/RO responsabilidade solidária ou subsidiária, 
inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades e/ou informações incorretas 
na execução dos serviços contratados; 

13.1.7 As determinações e as solicitações formuladas pelo representante do CAU/RO, 
encarregado da fiscalização do contrato, deverão ser prontamente atendidas pela 
contratada, ou na impossibilidade, justificada por escrito. 

CAPÍTULO 14. DA ACEITAÇÃO E DO PAGAMENTO 
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14.1 Os pagamentos serão realizados após a apresentação do documento fiscal 
exigível em conformidade com a legislação de regência e com eles as informações 
sobre o banco, agência e número da conta corrente da contratada; 

14.1.1 A contratada deverá encaminhar o documento fiscal exigível, discriminando 
todas as importâncias devidas, correspondentes aos serviços efetivamente prestados; 

14.1.2 O documento fiscal referido no subitem 16.1.1 deverá destacar as retenções 
previstas na Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012 e demais 
legislações pertinentes. A retenção também será realizada, nos moldes da Lei 
Complementar nº 116/2003 e outras legislações de regência; 

14.1.3 Na hipótese de a contratada ser optante do simples, a fim de fazer incidir a não 
retenção de tributos, conforme art. 4º, XI, da Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012, 
deverá anexar à fatura declaração devidamente assinada por seu representante legal, 
sob as penas da lei; 

14.2 Recebido o documento fiscal exigível, o CAU/RO providenciará sua aferição e, 
após aceitação dos serviços prestados, efetuará o pagamento no prazo de 10 (dez) 
dias úteis, contados da apresentação da respectiva nota fiscal/fatura; 

14.3 O atraso no pagamento do documento fiscal emitido, desde que a contratada 
não tenha concorrido de alguma forma para tanto, sujeitará o CAU/RO ao pagamento 
de juros moratório de 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês, até o efetivo 
pagamento, além da devida atualização monetária; 

14.4 O CAU/RO reserva-se no direito de não efetuar o pagamento se, no ato da 
atestação, a prestação dos serviços não atender as situações descritas neste Termo 
de Referência, bem como a prova de regularidade fiscal para com o Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço, Instituto Nacional do Seguro Social, as Fazendas 
Públicas Federal, Estadual ou do Distrito Federal e Municipal, e regularidade 
trabalhista; 

14.5 O CAU/RO não pagará qualquer valor não constante ou fora dos critérios 
estabelecidos neste Termo de Referência; 

14.6 Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência 
contratual, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação 
financeira por atraso de pagamento. O CAU/RO poderá deduzir do montante a pagar 
os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela contratada, 
conforme este Termo de Referência; 

14.7 Havendo erro na emissão do documento de cobrança ou circunstância que 
impeça a liquidação da despesa, como rasuras, entrelinhas, ou falta de algum dos 
documentos descritos no subitem 16.4, a nota fiscal/fatura será devolvida à contratada 
e o pagamento ficará pendente até que sejam sanados os problemas; 

14.7.1 Nesta hipótese, o prazo para pagamento será reiniciado após a regularização 
da situação ou reapresentação dos documentos, não acarretando quaisquer ônus para 
o CAU/RO; 

mailto:secretariageral@cauro.org.br
mailto:atendimento@cauro.org.br


 
 

Avenida Carlos Gomes, n.º 501. Bairro Caiari. Cep: 76801-166. Telefones: (69) 3229-2070 / 3221-3758. E-mail: 
secretariageral@cauro.org.br / atendimento@cauro.org.br. 

 

14.8 A simples existência da relação contratual sem a contraprestação do serviço 
não enseja nenhum pagamento à contratada; 

14.9 O CAU/RO não se responsabilizará pelo pagamento de quaisquer serviços 
realizados sem a solicitação e autorização do fiscal do contrato. 

CAPÍTULO 15. DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

15.1 A licitante responderá por quaisquer prejuízos ou danos, por culpa ou dolo, 
causados por seus empregados ou prepostos ao CAU/RO e/ou a terceiros, em 
decorrência da prestação dos serviços, seja a que título for; 

15.2 O CAU/RO estipulará prazo para a devida reparação, a depender da gravidade 
e extensão dos danos. 

CAPÍTULO 16. DO CONTRATO 

16.1 Após a adjudicação e homologação do procedimento licitatório, convocar-se-á 
a licitante vencedora para assinatura do instrumento contratual, que deverá ocorrer, 
impreterivelmente, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, a contar da comunicação, sob 
pena de decair do direito à contratação e sem prejuízo das sanções previstas neste 
Termo de Referência e no art. 81 da Lei nº 8.666/1993; 

16.2 O prazo para assinatura do contrato poderá, em situação excepcionalíssima, 
ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pela licitante 
vencedora em até 48h (quarenta e oito horas), a contar do recebimento da 
comunicação, desde que ocorra motivo relevante e aceito pelo CAU/RO; 

16.3 Na celebração do contrato serão exigidas as mesmas condições de habilitação; 

16.4 O contrato a ser assinado com a licitante vencedora terá vigência de 12 (doze) 
meses, contados da data da assinatura, podendo, atendidos a oportunidade e 
conveniência do CAU/RO, e sob condições vantajosas, ser prorrogado mediante termo 
aditivo, por iguais e sucessivos períodos, nos termos do art. 57, II, da Lei nº 
8.666/1993; 

16.5 Pela inexecução total ou parcial do contrato poderá, garantidos o contraditório 
e a ampla defesa, ser aplicada ao contratado as sanções de que tratam os arts. 86 a 
88 da Lei nº 8.666/1993, bem como as sanções e penalidades previstas neste Termo 
de Referência. 

CAPÍTULO 17. DAS SANÇÕES E PENALIDADES 

17.1 Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas neste Termo de 
Referência, erro de execução, ou demora na execução, a contratada estará sujeita às 
seguintes penalidades: 

17.1.1 Advertência, por escrito, nos casos de infrações de menor gravidade que não 
ocasionem prejuízos ao contratante; 

17.1.2 Multas: 

17.1.2.1 De 1% (um por cento) sobre o valor total da proposta, quando de até 3 
(três) ocorrências, devidamente registradas pelo fiscal do contrato, como falta de 
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prestador de serviço não reposto a tempo e modo, serviço em desacordo com o 
estabelecido neste Termo de Referência sem a devida correção, entre outras 
circunstâncias descritas neste Termo de Referência e não observados pela 
contratada; 

17.1.2.2 De 5% (cinco por cento) sobre o valor total da proposta, quando da 4ª 
(quarta) a 5ª (quinta) ocorrência, devidamente registradas pelo fiscal do contrato, 
como as listadas nos subitem 17.1.2.1; 

17.1.2.3 De 10% (dez por cento) sobre o valor total da proposta quando da 6ª 
(sexta) ocorrência, caso em que será considerado total inadimplência contratual, 
gerando a rescisão contratual; 

17.1.2.4 Para fins de aplicação das penalidades dispostas no subitem 22.1.2, 
será garantido à contratada a ampla defesa e o contraditório que poderão ser 
exercidos em 5 (cinco) dias, a contar da notificação realizada pelo CAU/RO; 

17.1.3 Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, por prazo de até 5 (cinco) anos, nos termos do art. 7º 
da Lei nº 10.520/2002; 

17.1.4 As multas serão descontadas dos pagamentos a que a contratada tiver direito, 
ou recolhidas diretamente ao CAU/RO, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data 
de sua comunicação, ou ainda, quando for o caso, cobrados judicialmente; 

17.1.5 A penalidade referida no subitem 17.1.2 será aplicada nos casos de prática de 
ilícitos em quaisquer das fases da licitação, descumprimento de prazos e condições e 
a inobservância das demais disposições previstas no ato convocatório. 

CAPÍTULO 18. DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

18.1 O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contado da data da 
assinatura, podendo, por interesse da administração, ser prorrogado por sucessivos 
períodos, nos termos do inciso II do art. 57 da Lei nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993 
e alterações posteriores. 

18.2 A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até o limite de 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme legislação vigente. 

CAPÍTULO 19. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

19.1 Esclarecimentos relativos ao Termo de Referência serão prestados pela equipe 
do pregão, no horário de 9h00 as 15h00 (horário de Brasília), Av. Carlos Gomes, 
Bairro Caiari, n° 501, CEP: 76801-166 Telefone: (69) 3229-9270. 

Porto Velho/RO, 15 de Maio de 2016. 
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À consideração superior, 

 

Cássio Sousa Nascimento 

Gerente Administrativo CAU/RO 

 

De acordo. Aprovo o Termo de Referência nos moldes delineados, à vista de todo o 

detalhamento descrito e encaminho à Comissão de Licitação para as providências 

devidas quanto à elaboração do edital de licitação e demais procedimentos. 

 

Raísa Tavares Thomas 

Gestor do CAU/RO 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2016 

ANEXO II – DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 

 

(Licitante), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

___________________, sediada na _____________________, representada por 

_____________________, (nacionalidade), (estado civil), (profissão), portador(a) da 

Cédula de Identidade nº ______________, inscrito no CPF sob o nº 

_______________, (residência e domicílio), DECLARA que cumpre plenamente os 

requisitos exigidos para habilitação, conforme prescreve o art. 4º, inciso VII, da Lei nº 

10.520, de 17 de julho de 2002, referente ao Pregão Eletrônico nº 02/2016, promovido 

pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/RO), estando ciente das 

penalidades aplicáveis em caso de descumprimento ou declaração inverídica. 

 

 

 

 

Local e data. 

Nome e assinatura do representante legal 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2016 

ANEXO III – DECLARAÇÃO DE TRABALHO DO MENOR  

 

 

(Licitante), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

___________________, sediada na _____________________, representada por 

_____________________, (nacionalidade), (estado civil), (profissão), portador(a) da 

Cédula de Identidade nº ______________, inscrito no CPF sob o nº 

_______________, (residência e domicílio), DECLARA, para fins de participação no 

Pregão Eletrônico nº 02/2016, promovido pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo 

do Brasil (CAU/RO), que atende ao disposto no art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição 

Federal e art. 27, inciso V, da Lei nº 8.666, de 1993, não empregando menor de 18 

(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menor de 16 (dezesseis) 

anos, estando ciente das penalidades aplicáveis em caso de descumprimento ou 

declaração inverídica.  

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, 

nos termo do art. 429 da Consolidação das Leis do Trabalho. (se houver) 

 

 

 

 

 

Local e data. 

Nome e assinatura do representante legal 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2016 

ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

 

 

(Licitante), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

___________________, sediada na _____________________, representada por 

_____________________, (nacionalidade), (estado civil), (profissão), portador(a) da 

Cédula de Identidade nº ______________, inscrito no CPF sob o nº 

_______________, (residência e domicílio), DECLARA, para fins de participação no 

Pregão Eletrônico nº 02/2016, promovido pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo 

do Brasil (CAU/RO), ser idônea a participar de processo licitatório e contratar com 

órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta Federal, Estadual, do 

Distrito Federal e Municipal, assim como inexistem fatos supervenientes impeditivos 

de habilitação, estando ciente das penalidades aplicáveis em caso de descumprimento 

ou declaração inverídica. 

 

 

 

 

Local e data. 

Nome e assinatura do representante legal 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2016 

ANEXO V – MODELO DE PLANILHA DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇOS 

PARA OS SERVIÇOS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL 

Tipo de Serviço Unidade de Medida 
Quantidade (total) a contratar (em função 

da unidade de medida) 

Servente Posto/Hora 1 

 

Dados Complementares Para Composição Dos Custos Referente À Mão-De-Obra 

1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas) SERVENTE 

2 Salário normativo da categoria profissional 
 

3 Categoria profissional (vinculada à execução contratual) SERVENTE 

4 Acordo/Convenção Coletiva  

5 Data base da categoria (dia/mês/ano) 
 

Nota: Deverá ser elaborado um quadro para cada tipo de serviço. 

MÓDULO 1 : COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO 

1 Composição da Remuneração % Valor (R$) 

A Salário Base   

B Adicional de periculosidade   

C Adicional de insalubridade   

D Adicional noturno   

E Hora noturna adicional   

F Adicional de Hora Extra   

G Outros (especificar): Risco de Vida   

TOTAL DA REMUNERAÇÃO  
 

MÓDULO 2: BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS 

2 Benefícios Mensais e Diários % Valor (R$) 

A Transporte   

B Auxílio alimentação (Vales, cesta básica etc.)   

C Assistência médica e familiar   

D Auxílio creche   

E Seguro de vida, invalidez e funeral   

F Outros(Exame Admissional/Demissional)   

TOTAL DE BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS  
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MÓDULO 3: INSUMOS DIVERSOS 

3 Insumos Diversos % Valor (R$) 

A Uniformes   

B Materiais   

C Equipamentos   

D Outros (especificar)   

TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS  

 

MÓDULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 

4.1 Encargos previdenciários e FGTS % Valor (R$) 

A INSS   

B SESI ou SESC   

C SENAI ou SENAC   

D INCRA   

E Salário Educação   

F FGTS   

G Seguro acidente do trabalho   

H SEBRAE   

TOTAL  

 
4.2 13º Salário e Adicional de Férias % Valor (R$) 

A 13 º Salário   

B Adicional de Férias   

Subtotal  

C 
Incidência do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário e 

Adicional de Férias 

  

TOTAL  
 
 

4.3 Afastamento Maternidade: % Valor (R$) 

A Afastamento maternidade   

B 
Incidência do submódulo 4.1 sobre afastamento 

maternidade 

  

TOTAL   
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4.4 Provisão para Rescisão % Valor (R$) 

A Aviso prévio indenizado   

B 
Incidência do FGTS sobre aviso prévio 

indenizado 

  

C Multa do FGTS do aviso prévio indenizado   

D Aviso prévio trabalhado   

E 
Incidência do submódulo 4.1 sobre aviso prévio 

trabalhado 

  

F Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado   

TOTAL  

 

4.5 
Composição do Custo de Reposição do 

Profissional Ausente 
% Valor (R$) 

A Férias e terço constitucional de férias   

B Ausência por doença   

C Licença paternidade   

D Ausências legais   

E Ausência por Acidente de trabalho   

F Outros (especificar)   

Subtotal  

G 
Incidência do submódulo 4.1 sobre o Custo de 

reposição 

  

TOTAL  

 

Quadro - resumo – Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas 

4 Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas % Valor (R$) 

4.1 13 º salário + Adicional de férias   

4.2 Encargos previdenciários e FGTS   

4.3 Afastamento maternidade   

4.4 Custo de rescisão   

4.5 Custo de reposição do profissional ausente   

4.6 Outros (especificar)   

TOTAL  
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MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO 

5 Custos Indiretos, Tributos e Lucro % Valor (R$) 

A Custos Indiretos   

B Lucro   

 
 
 
 
 

C 

Tributos   

C1. Tributos Federais (especificar)   

PIS   

COFINS   

C.2 Tributos Estaduais (especificar)   

C.3 Tributos Municipais (especificar)   

ISSQN   

C.4 Outros tributos (especificar)   

TOTAL  

 

Valor Mensal do Serviço (Proporcional aos dias/horas trabalhados) 

A 
Salário 

empregado 
mês 

B 
Horas/Mês 

Normal 

C = A/B 
Salário por hora  

D 
Horas/Mês 
trabalhados 

Efetivamente  

E = C x D 
Valor Mensal do 

Serviço 

 176  48  

Nota: Para preenchimento dos dados da coluna A e D Foi utilizado a legislação do Art. 

7º, XIII da CF - “duração do trabalho normal não superior a 8 (oito) horas diárias e 44 

(quarenta e quatro) semanais[...]”. Usando um mês como 4 semanas temos: 44 * 4 = 

176 horas/mês, já para horas/mês efetivamente trabalhadas temos: 3 dias * 4 horas = 

12 horas semanais, assim no mês temos: 12 * 4 = 48 Horas/Mês trabalhados 

Efetivamente.  

QUADRO - DEMONSTRATIVO - VALOR GLOBAL DA PROPOSTA 

Descrição Valor (R$) 

A Valor Mensal do Serviço 
 

B Número de Meses do Contrato 12 

C 

Valor Global da Proposta  
(Valor Mensal do Serviço x n° de meses do contrato)  
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2016 

ANEXO VI – DECLARAÇÃO PARA ME E EPP 

 

 

 

(Nome da empresa), estabelecida na __________________(rua; nº e cidade), por seu 

representante legal _____________________(nome do representante, nacionalidade, 

estado civil, profissão, RG, CPF, endereço domiciliar), DECLARA, sob as penas da lei 

penal e civil, que a ora declarante está classificada como Microempresa (ME) ou 

Empresa de Pequeno Porte (EPP) perante (Receita Federal e/ou Secretaria da 

Fazenda do Estado), assim entendida por preencher os requisitos do artigo 3º da Lei 

Complementar nº 123, de 2006, do art. 6º do Decreto nº 6.204, de 2007 e, ainda, por 

praticarem atividades pertinentes ao objeto licitado, comprometendo-se a informar, de 

imediato, caso deixe de ser enquadrada na condição de Microempresa (ME), nos 

termos da lei. 

 

 

 

 

 

Local e data. 

 

Nome e assinatura do representante legal 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2016 

 

ANEXO VII – MINUTA DO CONTRATO 

 

DAS PARTES: 

 

I – CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE RONDÔNIA     

(CAU/RO), autarquia federal de fiscalização profissional regida pela Lei n° 12.378, de 

31 de dezembro de 2010, inscrito no CNPJ sob o n° 015.008.662/0001-85, com sede 

na Av. Carlos Gomes, n°501, Bairro Caiari, em Porto Velho, Rondônia, CEP: 76801-

166, representado neste ato pela Presidente, NOMEAR, nacionalidade, profissão, 

portador da Carteira de Identidade nº XXX, expedida pela XXX, e do CPF nº XXX, 

residente e domiciliado em Cidade, Estado, em conjunto com o Gerente Administrativo 

e Financeiro NOMEAR, nacionalidade, profissão, portador da Carteira de Identidade nº 

XXX, expedida pela XXX, e do CPF nº XXX, residente e domiciliado em Cidade, 

Estado, doravante designado CAU/RO ou CONTRATANTE; 

II – CONTRATADA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 

XXXXXXXXXXX, com sede na XXXXXXXXXX, Cidade, Estado, CEP XXXX, 

representada neste ato pelo Cargo, NOMEAR, nacionalidade, profissão, portador da 

Carteira de Identidade nº XXX, expedida pela XXX, e do CPF nº XXX, residente e 

domiciliado em Cidade, Estado, doravante designada CONTRATADA; 

Resolvem, tendo em vista o resultado do Pregão Eletrônico nº 02/2016, Processo nº 

34/2016, celebrar o presente contrato de prestação de serviços de Limpeza e 

Conservação Predial na forma e especificações constantes no Termo de Referência 

anexo ao Edital do Pregão Eletrônico, o que fazem mediante as cláusulas e condições 

seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL 

1.1. O presente contrato é firmado com amparo na Lei nº 10.520, de 2002, no 

Decreto nº 3.555, de 2000, na Lei Complementar nº 123, de 2006, no Decreto nº 

6.204, de 2007 e, subsidiariamente, na Lei nº 8.666, de 1993, e ainda, no resultado da 

licitação promovida pelo CAU/RO, por meio do Pregão Eletrônico nº 02/2016 - 

Processo CAU/RO n° 34/2016, realizada em XX de XXXXXXX de 2016, homologado 

por Despacho de XX de XXXXXXX de 2016, do Presidente do CAU/RO, ficando todos 
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os atos fazendo parte integrante e inseparável do presente contrato, independente de 

transcrição. 

 1.2. Os atos do processo licitatório que ficam fazendo parte integrante e inseparável 

do presente contrato, independente de transcrição, são os seguintes: 

a) Edital do Pregão Eletrônico nº 02/2016; 

b) Termo de Referência que instruiu o Pregão Eletrônico n° 02/2016; 

c) Proposta de Preços da Contratada; 

d) Demais anexos e elementos constantes do Processo Administrativo nº 

34/2016. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 

2.1. O objeto do contrato é a contratação de empresa especializada na prestação dos 

serviços terceirizados, de natureza continuada, na prestação de serviço de limpeza e 

conservação predial, 3 vezes por semana com jornada de 4 horas diárias, por posto de 

trabalho com base nas horas trabalhadas para o Conselho de Arquitetura e Urbanismo 

de Rondônia (CAU/RO). 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO E DA ENTREGA DO OBJETO 

3.1. O Contratante pagará à Contratada, pela entrega do objeto, o valor global de 

R$ XXXX (por extenso), respeitadas as condições dispostas nesta cláusula. 

3.2. Os pagamentos dos serviços prestados ocorrerão de acordo com o Capítulo 14 

do Termo de Referência, Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 02/2016. 

3.3. Os pagamentos somente serão efetuados, em favor da Contratada, com 

relação aos serviços efetivamente prestados e recebidos e após atestados pelo Fiscal 

do contrato. 

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1. As despesas correrão à conta da dotação orçamentária do CAU/RO, a saber: 

Centro de Custos: 4.02.02 – Atividade – Manutenção da Gerência Administrativa. 

Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.012 – Serviços de Reparos, Adaptação e Conservação de 

Bens Móveis e Imóveis; 

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E DA GARANTIA DO 

PRODUTO 

5.1 O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contado da data da 

assinatura, podendo, por interesse da administração, ser prorrogado por sucessivos 

períodos, nos termos do inciso II do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993 e alterações 

posteriores. 
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5.2 A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até o limite de 25% (vinte e 

cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme legislação vigente. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

6.1. As disposições inerentes às obrigações da Contratada constam do Capítulo 10 do 

Termo de Referência e demais disposições aplicáveis. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

7.1. Devem ser observadas as obrigações estatuídas no Capítulo 11 do Termo de 

Referência e demais disposições aplicáveis. 

CLÁUSULA OITAVA – DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA 

9.1. É vedada a cessão ou transferência total ou parcial dos direitos e/ou obrigações 

inerentes ao presente contrato, por quaisquer das partes, sem prévia e expressa 

autorização da outra, salvo exceções constantes neste contrato, no Edital ou no Termo 

de Referência. 

CLÁUSULA NONA– DA TOLERÂNCIA E DA NOVAÇÃO 

10.1. A tolerância não enseja em novação, sendo que qualquer alteração, por mais 

simples que seja, deverá ser feita obrigatoriamente por ajuste escrito entre as partes, 

mediante Termo Aditivo. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DISPOSIÇÕES ESPECIAIS 

11.1. São partes integrantes do contrato, independente de transcrições ou 

referências, todo o conteúdo do Processo Administrativo n° 34/2016, em cujos autos 

foi promovido o Pregão Eletrônico nº 02/2016, especialmente o Edital, Termo de 

Referência e Proposta de Preços apresentada pela Contratada. 

11.2. As partes contratantes observarão as disposições constantes do Termo de 

Referência, em especial os capítulos que tratam do objeto, das especificações 

técnicas, do prazo e condições de entrega e execução dos serviços, das obrigações 

da contratada e do contratante, da aceitação e do pagamento, do acompanhamento e 

fiscalização e das penalidades, que são partes integrantes deste contrato como se 

transcritos estivessem, para todos os fins de direito. 

11.3. A Contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS ALTERAÇÕES 

12.1. O presente contrato poderá ser alterado, mediante a lavratura de Termo Aditivo, 

conforme previsão legal do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO 

13.1. O foro competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato, 

com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja, é o da Justiça Federal, 

Seção Judiciária de Rondônia. 

E por estarem acordes as partes contratantes, por seus representantes legais firmam 

o presente contrato em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas 

identificadas. 

 

Porto Velho/RO, XX de XXXXX de 2016. 

 

 

CONTRATANTE: 

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE RONDÔNIA 

 

 

NOMEAR 

Presidente CAU/RO 

 

CONTRATADA: 

 

NOMEAR 

Cargo 

 

TESTEMUNHAS: 

Assinatura: 

Nome: 

CPF: 

Assinatura: 

Nome: 

CPF: 
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