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TERMO DE REFERÊNCIA

CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO RENATO ARCHER
Dispensa de Licitação 04/2019
Processo Administrativo n.° 01241.000463/2019-10

1. DO OBJETO
1.1. Contratação de empresa especializada para manutenção preven va e corre va, compreendendo a
mão de obra sob empreitada por preço global em elevador instalado nas dependências do CTI Renato
Archer, sem fornecimento de peças conforme condições, quan dades e exigências estabelecidas neste
instrumento, entendendo-se por:
- manutenção preven va: aquela des nada a prevenir a ocorrência de quebras e defeitos nas instalações
dos elevadores, mantendo-as em perfeito estado de funcionamento e conservação, conforme
especiﬁcado em projeto, manuais e normas técnicas especíﬁcas; e
- manutenção corre va: aquela des nada a reparar e corrigir quebras e defeitos apresentados nas
instalações dos elevadores, mantendo-as em perfeito funcionamento.

ITEM

DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO

CATSER

Quan dade

VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL
ESTIMADO

1

Manutenção Preven va de Elevador
Eletro-hidráulico
de
Pessoas
de
capacidade para 600 kg e 4

0003557

06

R$
660,00

R$
3.960,00/mês

1.2. A contratação é referente a serviços de manutenção preven va mensal e corre va de elevador, sem
fornecimento de peças, componentes e acessórios; com fornecimento de ART de serviços de manutenção
de elevador; a Contratada deve ser credenciada na Prefeitura Municipal de Campinas. A manutenção
corre va será executada sempre que houver necessidade de consertos e reparos para manter o perfeito
funcionamento dos equipamentos com atendimento emergencial para liberação de pessoas re das na
cabina.
1.3. A quan dade de serviço a ser contratado é de 06 visitas presenciais de técnicos, uma vez por mês
para Manutenção Preven va e atendimento emergencial, por se tratar de manutenção con nua de
equipamento em funcionamento.
1.4. O objeto da dispensa de licitação tem a natureza de serviço comum de nos termos da Lei n° 10.520,
de 2002, do Decreto n° 3.555, de 2000, e do Decreto 5.450, de 2005.
1.5. Os quan ta vos e respec vos códigos dos itens são os discriminados na tabela acima.
1.6. A presente contratação adotará como regime de execução a Empreitada por Preço global.
1.7. O contrato terá vigência pelo período de 6 meses, não sendo prorrogável na forma do art. 57, II, da
Lei de Licitações
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2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO
2.1. O Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer possui em seu quadro de servidores e
colaboradores pessoas com deﬁciência e com mobilidade reduzida. A falta de manutenção no
elevador afeta diretamente a vida desses usuários prejudicando a garan a de acessibilidade em suas
instalações em desconformidade com a ABNT NBR 9050/2015.
2.2. Atualmente o Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo - IFSP tem suas
instalações abrigadas nos prédios do CTI onde circulam alunos e professores u lizando do mesmo
elevador.
2.3. A execução do serviço de Manutenção Preven va e Corre va dos Elevadores de Pessoas, atenderá às
necessidades de manutenção dos elevadores para transporte de pessoas, visando a segurança, a
acessibilidade e a conservação do equipamento.
2.4. A contratação pretende ainda dar ﬁel observância à legislação municipal que trata do tema e exige
que esses equipamentos tenham sua manutenção periódica assegurada conforme a Lei Municipal nº
9.953/1998, estabelecendo que tais serviços sejam prestados por empresa especializada do ramo
devidamente credenciada pela prefeitura de Campinas de acordo com os ar gos 6 a 10 da referida Lei.
3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO:
3.1. A descrição da solução como um todo, conforme Estudos Preliminares, abrange a prestação do
serviço de Manutenção corre va, atendimento emergencial e manutenção corre va para elevador,
sendo:
3.1.1.Manutenção Corre va aquela des nada a remover os eventuais defeitos apresentados pelo
equipamento, colocando-o em perfeitas condições de uso, de acordo com os manuais e normas técnicas
especíﬁcas. Esses serviços, bem como os prazos a serem observados, compreendem:
3.1.1.1. Atendimento emergencial para liberação de pessoas re das na cabina, ou em caso de acidentes,
de segunda a domingo, durante 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 dias por semana.
3.1.1.2.Manutenção corre va que será executada sempre que houver necessidade de consertos e
reparos para manter o perfeito funcionamento dos equipamentos;
3.1.1.3. A manutenção corre va deverá ser prestada pela contratada, mediante chamado, dentro dos
seguintes prazos:
3.1.1.3.1 Em casos de acidentes ou de pessoas presas na cabina, o chamado será emergencial e o prazo
máximo para atendimento, após a chamada, deverá ser de 60 (sessenta) minutos;
3.1.1.3.2 Nos demais casos, o prazo máximo de atendimento deverá ser de 03 (três) horas, contadas a
par r da chamada, em dias úteis entre 07:00 e 23:30 h;
3.1.1.3.3 Decorridos os prazos descritos nos subitens acima, sem o atendimento devido, ﬁca o CTI
autorizado a contratar os serviços de outra empresa e a cobrar da Contratada todos os custos
respec vos, sem que tal fato acarrete qualquer perda quanto à garan a do equipamento e dos materiais
ofertados e subs tuídos.
3.1.2. Manutenção Preven va É aquela des nada a prevenir a ocorrência de quebras e defeitos do
equipamento, mantendo-o em perfeito estado de uso, de acordo com os manuais e normas técnicas
especíﬁcas e:
3.1.3. Deverá ser realizada em dias úteis, nas instalações do Centro de Tecnologia da Informação Renato
Archer – CTI, no horário compreendido entre 08:00 e 16:30 h.
3.1.4. Para a prestação dos serviços de manutenção preven va a contratada deverá disponibilizar pessoal
técnico especializado. Esses serviços, bem como os prazos a serem observados, compreendem:
3.1.4.1 Execução de reparos e conservação do equipamento quanto as suas partes mecânicas, elétricas e
eletrônicas e hidráulicas, de acordo com a norma da ABNT NBR 16.083/2012, mantendo sua regulagem
de parada e perfeito funcionamento de portas e demais sistemas de segurança dos elevadores;
https://sei.mctic.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=4943199&infra_sis…

2/18

17/01/2020

SEI/MCTIC - 4332751 - Termo de Referência

3.1.4.2 Apresentação de um Plano de Inspeção Periódica pré-programada, de no mínimo a cada 30
(trinta) dias, o qual deve considerar todas as tarefas elencadas no item, abrangendo entre outros itens, a
lubriﬁcação, limpeza, testes, ajustes e pequenos reparos;
3.1.4.3 Pintura dos equipamentos quando necessária;
3.1.4.4 Instalação e manutenção das plaquetas de iden ﬁcação de uso e de segurança dos equipamentos
atendendo também a Norma Brasileira ABNT NBR 9050/2015;
3.1.4.5 Atualização das botoeiras dos equipamentos quando necessário;
3.1.4.6 Fornecimento de uma relação atualizada dos proﬁssionais disponíveis para o atendimento
emergencial de plantão.
3.2. As descrições detalhadas das tarefas a serem realizadas deverão constar-se no Anexo I CADERNO DE
ENCARGOS E ESPECIFICAÇÕES
4. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR
4.1. Trata-se de serviço comum de caráter con nuado sem fornecimento de mão de obra em regime de
dedicação exclusiva, a ser contratado excepcionalmente por Dispensa de licitação, em decorrência do
exposto no Histórico da Contratação do Estudo Preliminar 4214658.
4.2. A prestação dos serviços não gera vínculo emprega cio entre os empregados da Contratada e a
Administração Contratante, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e
subordinação direta.
5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
5.1. Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratação abrangem o seguinte:
5.1.1. Serviços de manutenção preven va mensal e corre va de elevador com fornecimento de ART de
serviços de manutenção de elevador;
5.1.2. A Contratada deve ser credenciada na Prefeitura Municipal de Campinas conforme Lei Municipal nº
9.953/1998.
5.1.3. CRITÉRIOS E PRÁTICA DE SUSTENTABILIDADE - Considerando o que dispõe o ar go 7º, XI, da Lei nº.
12.305/10, que estabelece a Polí ca Nacional de Resíduos Sólidos, é imperioso que os bens e serviços
envolvidos nesta contratação considerem critérios compa veis com padrões de consumo social e
ambientalmente sustentáveis.
5.1.3.1. Todos os processos envolvidos na execução desse objeto, sejam de extração, fabricação,
u lização ou descarte de materiais e serviços, devem estar reves dos da preocupação com a
sustentabilidade ambiental e totalmente de acordo com as imposições norma vas editadas pelos órgãos
de proteção ao meio ambiente.
5.1.3.2. Os condicionantes ambientais no caso de serviços de manutenção de elevador estão
relacionados ao uso e descarte de óleos lubriﬁcantes e baterias e uso de peças como correias e polias,
que foram os insumos que foram comprados durante o tempo de manutenção do equipamento:
5.1.3.3. No caso do óleo lubriﬁcante, deverá constar no Termo de Referência:
5.1.3.4.“Nos termos do ar go 33, inciso IV, da Lei n° 12.305/2010 – Polí ca Nacional de Resíduos Sólidos
e Resolução CONAMA n° 362, de 23/06/2005, a contratada deverá efetuar o recolhimento e o descarte
adequado do óleo lubriﬁcante usado ou contaminado originário da contratação, bem como de seus
resíduos e embalagens, obedecendo aos seguintes procedimentos:
a) recolher o óleo lubriﬁcante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes adequados e
resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessárias para evitar que venha a ser misturado com
produtos químicos, combus veis, solventes, água e outras substâncias que inviabilizem sua reciclagem,
conforme ar go 18, incisos I e II, da Resolução CONAMA n° 362, de 23/06/2005, e legislação correlata;
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b) providenciar a coleta do óleo lubriﬁcante usado ou contaminado recolhido, através de empresa
coletora devidamente autorizada e licenciada pelos órgãos competentes, ou entregá-lo diretamente a um
revendedor de óleo lubriﬁcante acabado no atacado ou no varejo, que tem obrigação de recebê-lo e
recolhê-lo de forma segura, para ﬁns de sua des nação ﬁnal ambientalmente adequada, conforme ar go
18, inciso III e § 2°, da Resolução CONAMA n° 362, de 23/06/2005, e legislação correlata;
c) exclusivamente quando se tratar de óleo lubriﬁcante usado ou contaminado não reciclável, dar-lhe a
des nação ﬁnal ambientalmente adequada, devidamente autorizada pelo órgão ambiental competente,
conforme ar go 18, inciso VII, da Resolução CONAMA n° 362, de 23/06/2005, e legislação correlata;
5.1.3.5. No caso das baterias, “Não serão permi das, à contratada, formas inadequadas de des nação
ﬁnal das pilhas e baterias usadas originárias da contratação, nos termos do ar go 22 da Resolução
CONAMA n° 401, de 04/11/2008, tais como:
a) lançamento a céu aberto, tanto em áreas urbanas como rurais, ou em aterro não licenciado;
b) queima a céu aberto ou incineração em instalações e equipamentos não licenciados;
c) lançamento em corpos d’água, praias, manguezais, pântanos, terrenos baldios, poços ou cacimbas,
cavidades subterrâneas, redes de drenagem de águas pluviais, esgotos, ou redes de eletricidade ou
telefone, mesmo que abandonadas, ou em áreas sujeitas à inundação. ”
5.1.3.6.“A contratada deverá providenciar o adequado recolhimento das pilhas e baterias originárias da
contratação, para ﬁns de repasse ao respec vo fabricante ou importador, responsável pela des nação
ambientalmente adequada, nos termos da Instrução Norma va IBAMA n° 08, de 03/09/2012, conforme
ar go 33, inciso II, da Lei n° 12.305, de 2010 – Polí ca Nacional de Resíduos Sólidos, ar gos 4° e 6° da
Resolução CONAMA n° 401, de 04/11/2008, e legislação correlata. ”
5.1.3.7.“As pilhas e baterias a serem u lizadas na execução dos serviços deverão possuir composição que
respeite os limites máximos de chumbo, cádmio e mercúrio admi dos na Resolução CONAMA n° 401, de
04/11/2008, para cada po de produto, conforme laudo sico-químico de composição elaborado por
laboratório acreditado pelo INMETRO, nos termos da Instrução Norma va IBAMA n° 08, de 03/09/2012. ”
5.1.3.8. Com relação ao registro no Cadastro Técnico Federal de A vidades Potencialmente Poluidoras ou
U lizadoras de Recursos Ambientais (CTF/ Ibama), apenas o comerciante de produtos derivados de
petróleo e fabricante e o importador de pilhas e baterias. Portanto, no caso dos licitantes destes serviços,
não há necessidade de registro no CTF.
5.1.3.9. Realizar a separação dos resíduos recicláveis descartados e des ná-los à coleta sele va municipal
ou às associações e coopera vas dos catadores de materiais recicláveis, para reciclagem, quando couber,
nos termos da IN/MARE nº 6, de 3 de novembro de 1995 e do Decreto nº 5.940, de 25 de outubro de
2006.
5.1.3.10. O po de resíduo gerado não se enquadra no art.20 da Lei 10.520/2010, portanto não há
necessidade de Plano de Gerenciamento de Resíduos sólidos – PGRS.
5.1.4. O contrato terá duração de 6 (seis) meses após a sua assinatura.
5.1.5. O po de A vidade econômica das empresas jurídicas cadastradas para atender manutenção de
elevadores estão descritas na Tabela abaixo, rela vas a Classiﬁcação Nacional de A vidade Econômica
(CNAE):
Código da
econômica

a vidade

4329-1/03 INSTALAÇÃO,
MANUTENÇÃO
E
REPARAÇÃO
DE
ELEVADORES, ESCADAS
E ESTEIRAS ROLANTES,
EXCETO DE FABRICAÇÃO
PRÓPRIA (SERVIÇO)

Descrição (IBGE)

Esta Subclasse não compreende:

- a montagem, instalação e reparação de
equipamentos
incorporados
às
construções, como elevadores, escadas e
esteiras rolantes, portas automá cas e
giratórias,
etc.,
por
unidades
especializadas, exceto quando realizada
pelo próprio fabricante.

- a instalação, manutenção e
reparação
de
elevadores,
escadas e esteiras rolantes para
transporte e elevação de pessoas
de fabricação própria (28224/01).
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- a fabricação de elevadores de
passageiros, pontes rolantes, teleféricos,
escadas rolantes e outros aparelhos para
transporte de pessoas
- a fabricação de peças e acessórios para
máquinas, aparelhos e equipamentos
para transporte e elevação de pessoas
- a instalação, manutenção e reparação
de equipamentos para transporte e
elevação de pessoas, quando executadas
pela unidade fabricante

- a fabricação de elevadores de
carga,
empilhadeiras,
carregadores
mecânicos,
macacos hidráulicos, pontes
rolantes e outros aparelhos para
carga, descarga e manipulação
de mercadorias (2822-4/02)
- a fabricação de elevadores e
transportadores
de
ação
con nua para uso subterrâneo
(2852-6/00)
- a instalação, manutenção e
reparação
de
elevadores,
escadas ou esteiras rolantes,
quando executadas por unidades
especializadas
(4329-1/03).
Fonte: IBGE

5.2. Declaração do licitante de que tem pleno conhecimento das condições necessárias para a prestação
do serviço.
5.3. A quan dade es mada de deslocamentos é de 6 visitas, sendo escalonadas uma visita por mês ou a
qualquer momento para atendimento emergencial nos termos do subitem 3.1.1 durante a vigência do
contrato.
5.4. As obrigações da Contratada e Contratante estão previstas neste TR.
6. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO
6.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:
6.1.1. O escopo do fornecimento e o modelo de execução do objeto estão descritos no Anexo 1 –
Caderno de Encargos e Especiﬁcações.
6.1.2. A execução dos serviços será iniciada após comunicação feita pelo responsável da DIPMA ao
contratado, com vigência de 06 (seis) meses
6.1.3. Quando os serviços contratados forem concluídos, caberá à Contratada apresentar comunicação
escrita informando o fato à ﬁscalização da Contratante, à qual compe rá, no prazo de até 10 (dez) dias, a
veriﬁcação dos serviços executados, consoante critérios e especiﬁcações previstas no Caderno de
Encargos, ou documento equivalente, para ﬁns de recebimento provisório.
6.1.4. O recebimento provisório também ﬁcará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes e
Instruções exigíveis.
6.1.5. A Contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio de
ﬁscalização técnica designada, acompanhados dos proﬁssionais encarregados, com a ﬁnalidade de
veriﬁcar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões ﬁnais que se
ﬁzerem necessários.
6.1.6. Após tal inspeção, será lavrado Termo de Recebimento Provisório, em 02 (duas) vias de igual teor e
forma, ambas assinadas pela ﬁscalização, relatando as eventuais pendências veriﬁcadas.
6.1.7. A Contratada ﬁca obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou subs tuir, às suas expensas,
no todo ou em parte, o objeto em que se veriﬁcarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da
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execução ou materiais empregados, cabendo à ﬁscalização não atestar a úl ma e/ou única medição de
serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Termo
de Recebimento Provisório.
6.1.8. Para ﬁns de recebimento deﬁni vo pelo gestor da contratação, será elaborado relatório
circunstanciado pela ﬁscalização contratual contendo o registro, a análise e a conclusão acerca das
ocorrências na execução do contrato e demais documentos que julgarem necessários.
6.1.9. O Termo de Recebimento Deﬁni vo dos serviços contratados será lavrado, em até 30 dias após a
lavratura do Termo de Recebimento Provisório, pelo gestor da contratação, após a veriﬁcação da
qualidade e quan dade do serviço executado e materiais empregados, com a consequente aceitação
mediante termo circunstanciado..
6.1.10. O gestor da contratação analisará os relatórios e toda documentação apresentada pela
ﬁscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicará as
cláusulas contratuais per nentes, solicitando à Contratada, por escrito, as respec vas correções
6.1.11. O gestor, após emissão de termo circunstanciado para efeito de recebimento deﬁni vo dos
serviços prestados, comunicará à Contratada para que emita a Nota Fiscal ou Fatura com o valor exato
dimensionado pela ﬁscalização com base na medição realizada e ra ﬁcada.
6.1.12. Na hipótese de a veriﬁcação a que se refere o subitem 5.5 não ser procedida dentro do prazo
ﬁxado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento deﬁni vo no dia do esgotamento do
prazo, desde que o retardamento não se opere por culpa da Contratada.
6.1.13. O recebimento deﬁni vo do objeto licitado não exime a Contratada, em qualquer época, das
garan as concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais
em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).
6.1.14. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especiﬁcações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/subs tuídos no prazo ﬁxado pelo ﬁscal do contrato, às custas da contratada, sem
prejuízo da aplicação de penalidades.
7. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO:
7.1. O acompanhamento e a ﬁscalização da execução do contrato consistem na veriﬁcação da
conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o
perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes da Contratante,
especialmente designados, na forma dos Arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666.
7.2. O representante a ser indicado pela Contratante deverá ter a experiência necessária para o
acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.
7.3. A veriﬁcação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios
previstos neste Termo de Referência.
7.4. A execução dos contratos deverá ser acompanhada e ﬁscalizada por meio de instrumentos de
controle, que compreendam a mensuração dos aspectos mencionados no art. 34 da Instrução Norma va
SLTI/MPOG nº 02, de 2008, quando for o caso.
7.5. O ﬁscal ou gestor da contratação, ao veriﬁcar que houve subdimensionamento da produ vidade
pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável
para que esta promova a adequação contratual à produ vidade efe vamente realizada, respeitando-se
os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do ar go 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
7.6. A conformidade do material a ser u lizado na execução dos serviços deverá ser veriﬁcada
juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo
com o estabelecido neste Termo de Referência e na proposta, informando as respec vas quan dades e
especiﬁcações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.
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7.7. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências veriﬁcadas, adotando as
providências necessárias ao ﬁel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e
2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.
7.8. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela
Contratada ensejará a aplicação de sanções administra vas, previstas neste Termo de Referência e na
legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos ar gos 77 e 80 da
Lei nº 8.666, de 1993.
7.9. As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto no Anexo IV (Guia de Fiscalização dos
Contratos de Terceirização) da Instrução Norma va SLTI/MPOG nº 02, de 2008, aplicável no que for
per nente à contratação.
7.10. A ﬁscalização da execução dos serviços abrange, ainda, as seguintes ro nas:
Recebimento de todos os relatório referentes aos elevadores;
Acompanhamento dos técnicos da contratada por um indicado da manutenção do CTI;
Cobrança de orçamentos concernentes aos elevadores (etc.)
Veriﬁcação da execução das tarefas citadas no item 7 deste Termo de Referência;
Cumprimento das normas da ABNT NBR 13994/2000 e da Lei Municipal de Campinas nº lei
9953/1998.
7.11. A ﬁscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros,
por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em
corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da
Lei nº 8.666, de 1993.
8. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS
8.1. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensílios necessários para a perfeita execução dos serviços.
9. INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA
9.1. A demanda do órgão tem como base as seguintes caracterís cas:
9.1.1. O quan ta vo es mado de pessoas que circulam pelas instalações do CTI é de aproximadamente
1300 pessoas/dia;
9.1.2. Todo serviço de manutenção deverá ser realizado no horário compreendido entre 08:30 e 16:30
horas, exceto em caso de emergência.
9.1.3. O pessoal alocado pela contratada deverá estar sempre devidamente uniformizado e iden ﬁcado
com crachá e ter a documentação comprovante de sua qualiﬁcação técnica disponível a qualquer
momento.
9.1.4. Será exigido o cumprimento das normas de segurança, segundo a ABNT, e os procedimentos
ins tucionais do CTI, que serão disponibilizados pelo ﬁscal do CTI por ocasião da assinatura do contrato;
9.1.5. Todo e qualquer ferramental, equipamento, EPI´s e insumos para a realização dos trabalhos é de
responsabilidade da contratada.
9.1.6. Qualquer intervenção necessária em outros sistemas, que não faça parte direta dos sistemas dos
elevadores, cons tuintes da infraestrutura do CTI, que possa afetar o funcionamento de qualquer área do
CTI, deve ser previamente autorizada pelo ﬁscal do contrato de manutenção de elevadores.
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10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
10.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
10.2. Exercer o acompanhamento e a ﬁscalização dos serviços, por servidor especialmente designado,
anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos
empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente
para as providências cabíveis;
10.3. No ﬁcar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, ﬁxando prazo para a sua correção,
cer ﬁcando-se que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas;
10.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas
neste Termo de Referência;
10.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da contratada, no que
couber, em conformidade com o item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017.
10.6. Não pra car atos de ingerência na administração da Contratada, tais como:
10.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos
prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratação previr o
atendimento direto, tais como nos serviços de recepção e apoio ao usuário;
10.6.2. direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;
10.6.3. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do próprio órgão ou
en dade responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão de diárias e passagens.
10.7. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do
contrato;
10.8. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento;
10.9. Cien ﬁcar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas
cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela Contratada;
10.10. Arquivar, entre outros documentos, projetos, especiﬁcações técnicas, orçamentos, termos de
recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o recebimento do serviço e
no ﬁcações expedidas;
10.11. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneﬁciado da
preferência estabelecida pelo art. 3º, § 5º, da Lei nº 8.666, de 1993.
11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
11.1. Executar os serviços conforme especiﬁcações deste Termo de Referência e de sua proposta, com a
alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de
fornecer e u lizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e
quan dade mínimas especiﬁcadas neste Termo de Referência e em sua proposta;
11.2. Reparar, corrigir, remover ou subs tuir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo ﬁxado pelo
ﬁscal do contrato, os serviços efetuados em que se veriﬁcarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes
da execução ou dos materiais empregados;
11.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e
qualquer dano causado à União ou à en dade federal, devendo ressarcir imediatamente a Administração
em sua integralidade, ﬁcando a Contratante autorizada a descontar da garan a, caso exigida no edital, ou
dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;
11.4. U lizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em
conformidade com as normas e determinações em vigor;
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11.5. Vedar a u lização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público
ocupante de cargo em comissão ou função de conﬁança no órgão Contratante, nos termos do ar go 7°
do Decreto n° 7.203, de 2010;
11.6. Quando não for possível a veriﬁcação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores –
SICAF, a empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela ﬁscalização do contrato, até o dia
trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade
rela va à Seguridade Social; 2) cer dão conjunta rela va aos tributos federais e à Dívida A va da União;
3) cer dões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou
sede do contratado; 4) Cer dão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Cer dão Nega va de Débitos
Trabalhistas – CNDT, conforme alínea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;
11.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio
Cole vo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações
trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação especíﬁca, cuja
inadimplência não transfere a responsabilidade à Contratante;
11.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência
anormal ou acidente que se veriﬁque no local dos serviços.
11.9. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garan ndo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos rela vos
à execução do empreendimento.
11.10. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer a vidade que não esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.
11.11. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato.
11.12. Promover a organização técnica e administra va dos serviços, de modo a conduzi-los eﬁcaz e
eﬁcientemente, de acordo com os documentos e especiﬁcações que integram este Termo de Referência,
no prazo determinado.
11.13. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação per nente, cumprindo as
determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores
condições de segurança, higiene e disciplina.
11.14. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças
nos métodos execu vos que fujam às especiﬁcações do memorial descri vo.
11.15. Não permi r a u lização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permi r a u lização do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
11.16. Manter durante toda a vigência do contrato, em compa bilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualiﬁcação exigidas na dispensa de licitação;
11.17.Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deﬁciência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as regras de acessibilidade
previstas na legislação, quando a contratada houver se beneﬁciado da preferência estabelecida pela Lei
nº 13.146, de 2015.
11.18. Guardar sigilo sobre todas as informações ob das em decorrência do cumprimento do contrato;
11.19. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quan ta vos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os
valores providos com o quan ta vo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta não seja sa sfatório para o atendimento do objeto da dispensa de
licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº
8.666, de 1993.
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11.20. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas
de segurança da Contratante;
11.21. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e ro nas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensílios em quan dade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às
recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;
12. DA SUBCONTRATAÇÃO
12.1. Não será admi da a subcontratação do objeto.
13. ALTERAÇÃO SUBJETIVA
13.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que
sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na dispensa de
licitação original; sejam man das as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à
execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à con nuidade do contrato.
14. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO
14.1. O acompanhamento e a ﬁscalização da execução do contrato consistem na veriﬁcação da
conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma
a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais representantes da
Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993.
14.2. O representante da Contratante deverá ter a qualiﬁcação necessária para o acompanhamento e
controle da execução dos serviços e do contrato.
14.3. A veriﬁcação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios
previstos neste Termo de Referência.
14.4. A ﬁscalização do contrato, ao veriﬁcar que houve subdimensionamento da produ vidade pactuada,
sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que
esta promova a adequação contratual à produ vidade efe vamente realizada, respeitando-se os limites
de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do ar go 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
14.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser u lizado na execução dos serviços deverá
ser veriﬁcada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos
mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência, informando as respec vas
quan dades e especiﬁcações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.
14.6. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências veriﬁcadas, adotando
as providências necessárias ao ﬁel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º
e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.
14.7. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada,
sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a aplicação de sanções
administra vas, previstas neste Termo de Referência e na legislação vigente, podendo culminar em
rescisão contratual, conforme disposto nos ar gos 77 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993.
14.8. As a vidades de gestão e ﬁscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma
preven va, ro neira e sistemá ca, podendo ser exercidas por servidores, equipe de ﬁscalização ou único
servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, ﬁque assegurada a dis nção dessas a vidades e, em
razão do volume de trabalho, não comprometa o desempenho de todas as ações relacionadas à Gestão
do Contrato.
14.9. A ﬁscalização técnica dos contratos avaliará constantemente a execução do objeto e u lizará o
Instrumento de Medição de Resultado (IMR), conforme modelo previsto no Anexo I Caderno de Encargo,
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devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre
que a CONTRATADA:
a) não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as
a vidades contratadas; ou
b) deixar de u lizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou u lizá-los com
qualidade ou quan dade inferior à demandada.
14.9.1. A u lização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a avaliação
da prestação dos serviços.
14.10. Durante a execução do objeto, o ﬁscal técnico deverá monitorar constantemente o nível de
qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à CONTRATADA a
correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.
14.11. O ﬁscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da execução do objeto
ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.
14.12. Em hipótese alguma, será admi do que a própria CONTRATADA materialize a avaliação de
desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.
14.13. A CONTRATADA poderá apresentar jus ﬁca va para a prestação do serviço com menor nível de
conformidade, que poderá ser aceita pelo ﬁscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da
ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador.
14.14. Na hipótese de comportamento con nuo de desconformidade da prestação do serviço em relação
à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos nos
indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à CONTRATADA de acordo com
as regras previstas no ato convocatório.
14.15. O ﬁscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período
escolhido seja suﬁciente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestação dos
serviços.
14.16. A conformidade do material a ser u lizado na execução dos serviços deverá ser veriﬁcada
juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua relação detalhada, de acordo com o
estabelecido neste Termo de Referência e na proposta, informando as respec vas quan dades e
especiﬁcações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.
14.17. As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto no Anexo VIII da Instrução
Norma va SLTI/MP nº 05, de 2017, aplicável no que for per nente à contratação.
14.18. A ﬁscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas,
vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta,
não implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e ﬁscais, de
conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
15. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO
15.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento deﬁni vo dos serviços, nos
termos abaixo.
15.2. prazo de até 5 dias corridos do adimplemento da parcela, a CONTRATADA deverá entregar toda a
documentação comprobatória do cumprimento da obrigação contratual;
15.3. O recebimento provisório será realizado pelo após a entrega da documentação acima, da seguinte
forma:
15.3.1 A contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio de
proﬁssionais técnicos competentes, acompanhados dos proﬁssionais encarregados pelo serviço, com a
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ﬁnalidade de veriﬁcar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e
revisões ﬁnais que se ﬁzerem necessários.
15.3.1.1. Para efeito de recebimento provisório, ao ﬁnal de cada período de faturamento, o ﬁscal técnico
do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do
desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores
previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando
em relatório a ser encaminhado ao gestor da contratação
15.3.1.2. A Contratada ﬁca obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou subs tuir, às suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se veriﬁcarem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à ﬁscalização não atestar a úl ma e/ou única
medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser
apontadas no Recebimento Provisório.
15.3.1.3. O recebimento provisório também ﬁcará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes
de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.
15.3.2. No prazo de até 10 dias corridos a par r do recebimento dos documentos da CONTRATADA, cada
ﬁscal ou a equipe de ﬁscalização deverá elaborar Relatório Circunstanciado em consonância com suas
atribuições, e encaminhá-lo ao gestor da contratação.
15.3.2.1. quando a ﬁscalização for exercida por um único servidor, o relatório conter o registro, a análise
e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à ﬁscalização técnica e
administra va e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor
da contratação para recebimento deﬁni vo.
15.3.2.2. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do relatório
circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do úl mo.
15.3.2.2.1. Na hipótese de a veriﬁcação a que se refere o parágrafo anterior não ser procedida
tempes vamente, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento provisório no dia do
esgotamento do prazo.
15.4. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a par r do recebimento provisório dos serviços, o Gestor do
Contratação deverá providenciar o recebimento deﬁni vo, ato que concre za o ateste da execução dos
serviços, obedecendo as seguintes diretrizes:
15.4.1. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela ﬁscalização e, caso
haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas
contratuais per nentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respec vas correções;
15.4.2. Emi r Termo Circunstanciado para efeito de recebimento deﬁni vo dos serviços prestados, com
base nos relatórios e documentações apresentadas; e
15.4.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado
pela ﬁscalização, com base no Instrumento de Medição de Resultado (IMR), ou instrumento subs tuto.
15.5. O recebimento provisório ou deﬁni vo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos
prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, ou, em qualquer época, das garan as
concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor.
15.6. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especiﬁcações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/subs tuídos no prazo ﬁxado pelo ﬁscal do contrato, às custas da Contratada, sem
prejuízo da aplicação de penalidades.
16. DO PAGAMENTO
16.1. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura.
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16.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o
inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis,
contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de
1993.
16.2. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento deﬁni vo do serviço, conforme este
Termo de Referência
16.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade
ﬁscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido
Sistema, mediante consulta aos sí os eletrônicos oﬁciais ou à documentação mencionada no art. 29 da
Lei nº 8.666, de 1993.
16.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão
ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Norma va nº 3, de 26 de abril de 2018.
16.4. O setor competente para proceder o pagamento deve veriﬁcar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:
16.4.1. o prazo de validade;
16.4.2. a data da emissão;
16.4.3. os dados do contrato e do órgão contratante;
16.4.4. o período de prestação dos serviços;
16.4.5. o valor a pagar; e
16.4.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.
16.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da
despesa, o pagamento ﬁcará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não
acarretando qualquer ônus para a Contratante;
16.6. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrução Norma va SEGES/MP nº 05, de 2017, será
16.6.1.não produziu os resultados acordados;
16.6.2. deixou de executar as a vidades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima
exigida;
16.6.3. deixou de u lizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou
u lizou-os com qualidade ou quan dade inferior à demandada.
16.7. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emi da a ordem bancária para
pagamento.
16.8. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para veriﬁcar a
manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
16.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua
no ﬁcação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da
contratante.
16.10. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar
consulta ao SICAF para iden ﬁcar possível suspensão temporária de par cipação em dispensa de
licitação, no âmbito do órgão ou en dade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como
ocorrências impedi vas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Norma va nº 3, de 26 de
abril de 2018.
16.11. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá
comunicar aos órgãos responsáveis pela ﬁscalização da regularidade ﬁscal quanto à inadimplência da
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contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios per nentes e necessários para garan r o recebimento de seus créditos.
16.12. Persis ndo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão
contratual nos autos do processo administra vo correspondente, assegurada à contratada a ampla
defesa.
16.13. Havendo a efe va execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se
decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.
16.13..1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por
mo vo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância,
devidamente jus ﬁcado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.
16.14. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, em
especial a prevista no ar go 31 da Lei 8.212, de 1993, nos termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP
n. 5/2017, quando couber.
16.15. É vedado o pagamento, a qualquer tulo, por serviços prestados, à empresa privada que tenha em
seu quadro societário servidor público da a va do órgão contratante, com fundamento na Lei de
Diretrizes Orçamentárias vigente.
16.16 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de
alguma forma, para tanto, ﬁca convencionado que a taxa de compensação ﬁnanceira devida pela
Contratante, entre a data do vencimento e o efe vo adimplemento da parcela é calculada mediante a
aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efe vo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação ﬁnanceira = 0,00016438, assim apurado:
( 6 / 100 )
I = (TX)

I=

I = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%

365

17. REAJUSTE
17.1. Os preços são ﬁxos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação
das propostas.
18. GARANTIA DA EXECUÇÃO
18.1. Não haverá exigência de garan a contratual da execução.
19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
19.1. Comete infração administra va nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a CONTRATADA que:
19.1.1 inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da
contratação;
19.1.2 ensejar o retardamento da execução do objeto;
19.1.3. falhar ou fraudar na execução do contrato;
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19.1.4. comportar-se de modo inidôneo; ou
19.1.5. cometer fraude ﬁscal.
19.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à
CONTRATADA as seguintes sanções:
19.2.1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais
consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos signiﬁca vos para o
serviço contratado;
19.2.2. Multa de:
19.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado
em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a () dias. Após o décimo quinto dia e a
critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de
forma a conﬁgurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão
unilateral da avença;
19.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de
atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no ou de inexecução parcial da obrigação
assumida;
19.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de
inexecução total da obrigação assumida;
19.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das
tabelas 1 e 2, abaixo; e
19.2.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentação da
garan a (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado o máximo de 2% (dois por cento).
O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração CONTRATANTE a promover a
rescisão do contrato;
19.2.2.6. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre
si.
19.2.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, en dade ou unidade
administra va pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois
anos;
19.2.4. Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e en dades da União, com o
consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos
19.2.4.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável em
quaisquer das hipóteses previstas como infração administra va no subitem 19.1 deste Termo de
Referência.
19.2.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os mo vos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a
Contratante pelos prejuízos causados;
19.3. As sanções previstas nos subitens 19.2.1, 19.2.3, 19.2.4 e 19.2.5 poderão ser aplicadas à
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
19.4. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as tabelas 1 e
2:
Tabela 1
GRAU

CORRESPONDÊNCIA
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01

0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

02

0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato

03

0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato

04

1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato

05

3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

Tabela 2
INFRAÇÃO
ITEM

DESCRIÇÃO

GRAU

1

Permi r situação que crie a possibilidade de causar dano
conseqüências letais, por ocorrência;

2

Suspender ou interromper, salvo mo vo de força maior ou caso fortuito, os serviços
contratuais por dia e por unidade de atendimento;

04

3

Manter funcionário sem qualiﬁcação para executar os serviços contratados, por
empregado e por dia;

03

4

Recusar-se a executar serviço determinado pela ﬁscalização, por serviço e por dia;

02

5

Re rar funcionários ou encarregados do serviço durante o expediente, sem a anuência
prévia do CONTRATANTE, por empregado e por dia;

03

sico, lesão corporal ou

05

Para os itens a seguir, deixar de:
6

Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, por
funcionário e por dia;

01

7

Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão ﬁscalizador, por
ocorrência;

02

8

Subs tuir empregado que se conduza de modo inconveniente ou não atenda às
necessidades do serviço, por funcionário e por dia;

01

9

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos nesta tabela de
multas, após reincidência formalmente no ﬁcada pelo órgão ﬁscalizador, por item e por
ocorrência;

03

10

Indicar e manter durante a execução do contrato os prepostos previstos no
edital/contrato;

01

11

Providenciar treinamento para seus funcionários conforme previsto na relação de
obrigações da CONTRATADA

01

19.5. ﬁcam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou
proﬁssionais que:
19.5.1. tenham sofrido condenação deﬁni va por pra car, por meio dolosos, fraude ﬁscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
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19.5.2. tenham pra cado atos ilícitos visando a frustrar os obje vos da dispensa de licitação;
19.5.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos
ilícitos pra cados.
19.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administra vo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na
Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
19.7. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem
pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garan a, ou ainda, quando for o caso, serão
inscritos na Dívida A va da União e cobrados judicialmente.
19.7.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10(dez) dias, a
contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
19.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da
conduta do infrator, o caráter educa vo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado
o princípio da proporcionalidade.
19.9. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prá ca de infração
administra va piﬁcada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração
pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administra vo necessárias à apuração da
responsabilidade da empresa deverão ser reme das à autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de inves gação preliminar ou
Processo Administra vo de Responsabilização - PAR.
19.10. A apuração e o julgamento das demais infrações administra vas não consideradas como ato lesivo
à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013,
seguirão seu rito normal na unidade administra va.
19.11. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administra vos
especíﬁcos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes
de ato lesivo come do por pessoa jurídica, com ou sem a par cipação de agente público.
19.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
20. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR.
20.1. O critério de julgamento da proposta é o menor preço global.
21. DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS.
21.1. O custo es mado da contratação é o previsto no valor global máximo.
21.2. Tal valor foi ob do a par r de cotações de preços com fornecedores o qual demonstra estar na
média de preços pra cados em outros órgãos públicos como demonstra a pesquisa de preços feita no
Painel de Preços do comprasgovernamentais.
22. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.
22.1. As despesas para atender a esta dispensa de licitação estão programadas em dotação orçamentária
própria, prevista no orçamento da União para o exercício de 2019, na classiﬁcação abaixo:
Gestão/Unidade: 240129/00001
Fonte: 0100.000000
Programa de Trabalho: 19 122 2106 2000 0001
Elemento de Despesa: 339039.16
https://sei.mctic.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=4943199&infra_si… 17/18

17/01/2020

SEI/MCTIC - 4332751 - Termo de Referência

PI: 2000000M-01

Campinas, 24 de junho de 2019
Divisão de Suprimentos

Mediante as considerações e jus ﬁca va que compuseram o presente documento, aprovo-o no interesse
da Administração Pública.
JORGE VICENTE LOPES DA SILVA
Diretor do CTI
Documento assinado eletronicamente por Melissa Ortega Mantovani, Chefe de Divisão de
Suprimentos, Subs tuto, em 24/06/2019, às 15:58 (horário oﬁcial de Brasília), com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Jorge Vicente Lopes da Silva, Diretor do Centro de
Tecnologia da Informação Renato Archer, em 25/06/2019, às 14:11 (horário oﬁcial de Brasília), com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h p://sei.mc c.gov.br/veriﬁca.html,
informando o código veriﬁcador 4332751 e o código CRC C0F29DD5.
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